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OD REDAKCJI 
 
 

Štúdie obsiahnuté v tomto čísle časopisu sú rozšírenými verziami 
vybraných referátov z medzinárodného vedeckého seminára Obrazy sveta 
ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia 
a spracovávanie obrazov sveta, ktorý sa uskutočnil 10. – 11. septembra 2019 
v Siedliciach. Seminár bol súčasťou dlhodobej vedeckej spolupráce medzi In-
štitútom polonistiky a neofilológie UPH v Siedliciach (Poľská republika), Fi-
lozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská re-
publika) a Inštitútom regionálnej kultúry a literárnovedných bádaní Franti-
ška Karpińského v Siedliciach.  

 
Humanitné vedy na európskych univerzitách a vedeckých inštitúciách 

dnes spoločne hľadajú cesty ako prekonávať „univerzitný feudalizmus“ neži-
čiaci interdisciplinárnym diskusiám. Nové a produktívne možnosti nám 
otvára silnejúca medzinárodná spolupráca v rámci Európskej únie, zvlášť in-
tenzívna najmä v rámci úzko spolupracujúcich štátov Vyšehradskej štvorky. 
Jedna z produktívnych  línií vedeckého prístupu k umeleckým, vedeckým či 
mediálnym (jazykovým) „obrazom sveta“, ktoré sú spoločnou výskumnou 
doménou humanitných vied a predmetom ich spoločného záujmu, silno rezo-
nujúca v európskom vedeckom priestore, sa metodologicky odvíja od ve-
deckého výkladu skutočnosti (sveta) ako sociálnej konštrukcie reality (teda 
jeho obrazu). Stavia i na preukázateľných zisteniach, že ľudská myseľ je do 
značnej miery literárna a naše poznanie je z veľkej časti organizované do 
príbehov. 

 
V tomto zmysle sú i vedecké obrazy sveta vždy aj literárnou záleži-

tosťou. Vo výraznej miere ich totiž charakterizuje napr. prítomnosť kolektív-
nych symbolov či konceptuálnych metafor. Metafory a symboly sú pre všetko 
ľudské myslenie užitočné, ba rozhodujúce, no zároveň niekedy bývajú 
i  zavádzajúce, bránia nám totiž nahliadnuť i za „medze právd“ našej kultúry. 
Plynie z toho dôležitý záver: pri myslení a konaní sa ako ľudské bytosti „žijúce 
metaforami” vôbec nedokážeme zaobísť bez asistencie Múz. Ak prenikneme, 
na báze rozličných metodologických platforiem, do logiky fungovania 
kľúčových symbolov a silných naratívov, teda do spôsobov, ktorými sú pro-
dukované, distribuované, recipované a ďalej spracovávané, a tiež do logiky 
fungovania reintegrovaného spoločenského interdiskurzu spájajúceho 
jednotlivé špeciálne diskurzy, prestane nás prekvapovať napr. to, že horiaca 
katedrála v Paríži pritiahla väčšiu pozornosť ako horiaci amazonský prales, 
dokážeme azda podnetne vyložiť mnoho ďalších kultúrnych javov. Náš spo-
ločný medzinárodný vedecký seminár Obrazy sveta ako výskumná doména 
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humanitných vied reagoval najmä na tieto silné a silnejúce impulzy, mal med-
zinárodný rozmer a jeho konanie podporila aj Vedecká grantová agentúra Slo-
venskej republiky. 

prof. dr hab. Martin Golema (UMB) 
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KOLEKTÍVNE SYMBOLY AKO OBRAZY SVETA:  

NA PRÍKLADE „JAZDECKEJ SOCHY KRÁĽA 

SVÄTOPLUKA”1 
 

Martin Golema  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

martin.golema@umb.sk 

Slovenská republika 

 
Abstrakt. V príspevku sa pozrieme v interdiskurznej perspektíve na kreovanie 

dôležitého a výrazného kolektívneho symbolu, do ktorého postupne skondenzoval slovenský 

obraz Veľkej Moravy v 19. storočí, a to s výrazným prispením básnika Jána Hollého a jeho 

národných eposov. Všimneme si tiež distribúciu, recepciu a ďalšie spracovávanie tohto 

symbolu v rámci historickej vedy a aj jeho súčasné politické použitie. Upozorníme na viaceré 

podobnosti v literárnom a vedeckom tematizovaní veľkomoravskej látky, ktoré ukazujú, že li-

teráti i historici i politici sú pri rozprávaní o histórii postavení pred rovnaké žánrové dilemy, 

musia voliť medzi eposom a románom ako režimami reči. Upozorníme tiež na to, že epos i ro-

mán ako „režimy reči“, ktoré uprednostňujú buď metaforu alebo metonymiu, dodnes rôznymi 

spôsobmi dláždia cesty našim základným predstavám o národných dejinách. Príspevok vyústi 

do zistenia, že pri premýšľaní o dejinách sa bez literárne konštruovaných kolektívnych symbo-

lov, metafor či príbehov, teda bez „asistencie Múz“, jednoducho nedokážeme zaobísť, môžeme 

však voliť medzi románom ako žánrovou perspektívou blízkou kritickým humanitným vedám 

a totemickým eposom. 

Kľúčové slová: kolektívne symboly, obrazy sveta, epos, román, „Jazdecká socha 

kráľa Svätopluka“ 

 

COLLECTIVE SYMBOLS AS WORLD IMAGES: EXAMPLE 

OF “SVÄTOPLUK STATUE ASTRIDE HIS HORSE” 

 
Martin Golema  

Matej Bel University 

martin.golema@umb.sk 

Slovak Republic 

 
Abstract. The paper analyses formation of an important and strong collective symbol 

from an inter-discourse perspective. This symbol has gradually comprised images of Slovaks 

within Great Moravia in the 19th century – substantially contributed to by the poet Ján Hollý 

and his national epic poems. The distribution, reception and other adaptations of this symbol 

 
1 Štúdia je výsledkom riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied číslo 1/0747/18 
(Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia 
a spracovávanie obrazov sveta). 
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within history and its contemporary political utilization are also studied. Several similarities 

within literary and scholarly interpretations of the Great Moravia are dealt with. The similari-

ties show that writers and historians and politicians also face the same genre dilemmas when 

interpreting and utilizing history. They also have to choose their speech regimes – whether epic 

poems or novels. The paper also focuses on the fact that epic poems and novels (as speech 

regimes) preferring metaphor or metonymy to this day influence the interpretation of the na-

tional history. The paper illustrates the point that when discussing history, the literary con-

strued collective symbols, metaphors or stories (“the Muses”) are crucial and cannot be omit-

ted. However, one can choose a novel closer to critical humanities rather than to totemic epic 

poems. 

Keywords: collective symbols, images of the world, epic poem, novel, „Svätopluk 

statue astride his horse” in Bratislava 

 

Linkova teória interdiskurzu odpovedá veľmi zaujímavým a pre nás in-
špiratívnym spôsobom na dôležitú otázku: aká je funkčná súvislosť medzi lite-
ratúrou, širšie chápanou kultúrou či špeciálnymi diskurzmi. Táto teória [Link, 
1988, 2009] pracuje s centrálnym konceptom tzv. „kolektívnych symbolov“2, 
ktoré sa môžu realizovať napr. v druhovo i žánrovo rôznorodých umeleckých 
prevedeniach. „Archív“ dostupných kolektívnych symbolov umožňuje kaž-
dému členovi určitej kultúrne stmelenej spoločnosti utvárať si celkový obraz  
o spoločenskej realite alebo o politickej scéne. Takýto archív symbolov vzniká  
i s významným prispením literárnych konaní. Kolektívne symboly obsahujú 
špecifické interpretácie reality, sú preto podľa Linka „symbolickou kondenzá-
ciou“, teda užitočným zjednodušením platného „obrazu sveta“3 a vytvárajú 
vnútorne skĺbený systém (Link ho nazýva „synchrónny systém kolektívnych 
symbolov“).  

Pozrieme sa teraz bližšie na históriu dôležitého kolektívneho symbolu 
do ktorého postupne skondenzoval slovenský obraz Veľkej Moravy v 19. storočí 
s výrazným prispením básnika Jána Hollého a prozaika Jozefa Miloslava 

 
2 „Jürgen Link razí pojem interdiskurz. Interdiskurz prepája špeciálne diskurzy. Práve 

literatúra je pre J. Linka médiom interdiskurzu sui generis. (zvýraznil M. G.) 
Analýzou literárnych diel možno preniknúť do diskurzov a opísať ich cez kolektívne 
symboly, ktoré predstavujú najdôležitejší prostriedok prepájajúci text s referenčnými 
diskurzmi. Link ich nazýva interdiskurzívne prvky a považuje za ne všetky možnosti 
obrazného vyjadrenia, ako sú metafory, synekdochy, alegórie a pod. Obrazné vyjadrenia 
sú zároveň súčasťou jazyka všedného dňa. Tieto imaginárne prvky štruktúrujú náš obraz  
o svete“ [Mikulášová – Mikuláš, online]. Podstatnou súčasťou tohto interdiskurzného obrazu 
bývajú rôzne obrazné reprezentácie „svojho“ a „cudzieho“, v rámci lingvistiky im systematickejšiu 
pozornosť venuje xenológia [Dobrík, 2005, 2018].       

3 Ako špecifické „obrazy sveta“ tu budeme chápať „vybraná literární a umělecká díla, na nichž 
lze demonstrovat jednotlivé základní principy příslušné kultury, speciálně pak jejího 
myšlení a její religiozity“ [Putna, 2018: 14], mohli by sme ich teda označiť i alternatívnym 
pomenovaním „obrazy z kultúrnych dejín“, ktoré používa Putna. Svoje úvahy budeme 
centrovať okolo jazdeckej sochy Svätopluka v areáli Bratislavského hradu, ktorá je jednou  
z množstva rôznorodých umeleckých realizácií výrazného, dlhodobo pretváraného kolektívne-
ho symbolu kreovaného pôvodne v rámci dobovej slovenskej osvietenskej historiografie, neskôr 
už v rámci literatúrnych diel (eposov a románov) slovenského klasicizmu a romantizmu a ešte 
neskôr, teda v súčasnosti, už znovu v rámcoch slovenskej historickej vedy. 
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Hurbana Pôjde o literárne štylizovaný obraz stredovekého veľkomoravského 
vládcu Svätopluka. Naša analýza bude smerovať od slovenského veľkomorav-
ského eposu a románu k súčasnej slovenskej vedeckej historickej próze, kon-
krétne k dvom monografickým historickým prácam, prvou bude Kráľ 
Svätopluk (830? – 846 – 894) historika Matúša Kučeru [2010], druhou bude 
Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska; rozprávanie o deji-
nách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. 
storočia historika Jána Steinhübela [2004]. Rozdiel medzi týmito dvomi histo-
rickými monografiami totiž vo viacerých semiotických atribútoch pripomína 
rozdiel medzi dielami Hollého a Hurbana (eposy Svatopluk/Osudové Nitry – 
historické monografie Kráľ Svätopluk/Nitrianske kniežatstvo), tento rozdiel 
nám azda bližšie osvetlí i zvláštne okolnosti inštalovania Jazdeckej sochy kráľa 
Svätopluka v roku 2010. 

„Východiskové semiotické pozadie“ [Sabol, 2011: 34] oboch vedeckých 
historických prác pomerne zreteľne „tónujú“ rovnaké protikladné vlastnosti, 
aké nachádzame v Hollého eposoch a v Hurbanových prózach [viac a podrobne 
Golema: 2017]. Pre Kučeru je typické myslenie v podobnostiach (metaforách), 
pre Steinhübela v priľahlostiach (metonymiach).4 Pre jazykový prejav prvého 
je typické voľnejšie („poetické“, na podobnostiach budované) asociatívne rade-
nie prvkov a simultánnosť viacerých časových perspektív, pre druhého je cha-
rakteristická prísna (prozaická) sukcesívnosť, teda tendencia k lineárnemu ra-
deniu na báze skúmania priľahlostí.  

Historik Kučera chce (miestami aj trochu rozčúlene) podľa možnosti 
záväzne a nadlho stabilizovať heroický obraz Svätopluka ako „posla a zaklada-
teľa štátnosti“ [Kučera, 2010: 7], ktorý kazia (bachtinovsky povedané: dôverne 

ohmatávajú, prevracajú hore nohami, obracajú naruby, dívajú sa naň zhora  
i zdola, rozbíjajú jeho škrupinu, nazerajú do jeho útrob, spochybňujú, rozkla-
dajú, strhávajú mu masku atď.) „niektorí historici a najmä nepoučení novinári“ 
[Kučera, 2010: 7].  

Historik Steinhübel sa usiluje vygenerovať neidealizovaný, nepoetický 
(a preto azda aj z laického pohľadu trochu fádny, a preto i politicky nepouži-
teľný) obraz Svätopluka ako komplikovaného historického človeka/vládcu vra-
deného v zložitých historických priľahlostiach, siahajúcich v rámci histórie Ni-
trianskeho kniežtstva kdesi od germánskych Kvádov až do 12. storočia, bez 
toho, aby chcel svoj pohľad kanonizovať či ponúkať na politické použitie. 

Kučera síce deklaruje historický kriticizmus, ale zároveň nechce ísť do 
konfliktu s národnou tradíciou, ktorá rada a často pracuje s hrdinskou „aurou“ 
a s kategóriou absolútnej minulosti, takou charakteristickou pre žáner eposu. 
Chce informovať celé národné spoločenstvo, „širokú čitateľskú verejnosť“ 

 
4 Podľa Jakobsona „Jazykový prejav sa môže rozvíjať po dvoch rozdielnych sémantických 

líniách: jedna téma môže viesť k druhej alebo prostredníctvom podobnosti, alebo 
prostredníctvom priľahlosti. Pre prvý prípad by bol najvhodnejší názov metaforický 
spôsob, pre druhý metonymický spôsob...“ [Jakobson, 1991: 87]. Na báze princípu podobnosti 
sa môže rozvíjať romanticko-poeticko-metaforická tradícia kreovania kolektívnych symbolov 
(román), na báze princípu priľahlosti zase realisticko-prozaicko-metonymická tradícia (epos). 
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[Kučera, 2010: 8]; pripomíname, že jej nemalá časť prahne po zjednodušujúcom 
mýtickom porozumení a nemá rada hrubé knižky (Kučerova monografia je v po-
rovnaní so Steinhübelovou výrazne útlejšia).  

Historik Steinhübel sa naplno poddáva svojmu sklonu k metonymii, 
najmä k synekdoche. Vkus, možnosti, nálady a politické preferencie „širokej či-
tateľskej verejnosti“ ho podľa všetkého príliš nezaujímajú (určite sa preto ne-
hodí na post slovenského „dvorného historika“). Podobne ako ruský básnik 
Uspenskij, ktorého Jakobson uvádza ako učebnicový príklad vyhranených me-
tonymických sklonov, Steinhübel veľmi dôsledne, idúc po ceste detailného skú-
mania vzťahov priľahlosti (a tých je v jeho metaforicky nezredukovanej histórii 
Nitrianskeho kniežatstva neúrekom, publikácia má 576 strán, objemovo a fak-
tograficky je podstatne robustnejšia ako Kučerova práca), čitateľa azda aj 
deprimuje množstvom historických detailov „valiacich sa na neho v obmedze-
nom rečovom priestore“ [Jakobson, 1991: 91], a to sme ešte neupozornili na 
veľmi poctivý, no zároveň „zničujúco“ robustný Steihübelov poznámkový apa-
rát. Celonárodné čítanie Steinhübelovej výbornej knižky by preto určite nebolo 
rozumné odporúčať, po kondenzovanej či poetickejšie sformovanej „informá-
cii“ (a útlejšom formáte) bažiaci slovenský čitateľ (napr. zaneprázdnený politik 
či politicky vplyvný podnikateľ) sa totiž v nej môže aj „entropicky“ utopiť.  

Koncept metahistórie rozvíjajúci H. White v súvislosti s vedeckou histo-
rickou prózou prvý upriamil pozornosť na fakt, že aj v nej pri „vsadení histo-
rických udalostí do príbehu“ hrajú vážnu úlohu „fabulačné a o ozmyslujúce 
vzorce usporiadania prevzaté zo žánrov, prostredníctvom ktorých sme v prí-
slušnej kultúre naučení kategorizovať a sprostredkovať životné skúsenosti“ 
[Juvan, 2003: 302]. White [2009, 2011] zdôrazňuje štruktúrnu a formálnu blí-
zkosť historickej vedy a fikčnej literatúry, jeho ústredná téza, zásadne spo-
chybňujúca tradičnú vieru, že je možné i žiaduce písať o histórii objektívne, 
znie: „I Kleió (teda historikova Múza) básni“. To znamená, že rétorické, este-
tické a poetologické naratívne vzorce, zakotvené v jazyku a v myslení konkrét-
nej kultúry, predstavujú vplyvné schémy vnímania a zobrazovania, ktoré má 
historik k dispozícii, a tým už nutne dopredu „formujú“ (predzobrazujú, pre-
dinterpretujú) i témy historikovho vedeckého diskurzu. 

V slovenskej vedeckej historickej „próze“ je pri rozprávaniach o Veľkej 
Morave stále vplyvným žánrom epos (žáner, ktorý má zreteľnú afinitu k mýtu) 
a ten je v slovenských kultúrno-historických súvislostiach najlepšie reprezen-
tovaný básnikom Jánom Hollým (široký recepčný ohlas v 19. storočí zazna- 
menali Hollého historické eposy Svatopluk (1833), Cirillo-Metodiada (1835)  
a Sláv (1839)). Citovaná Kučerova historická práca je, domnievame sa a pokú-
sime sa to ukázať, veľmi vhodnou voľbou pre bádateľa, ktorý by chcel tento 
vplyv exemplárne dokladovať. Druhým vplyvným žánrom je román (s veľko-
moravskou témou ho menej známym, trochu nenápadnejším a aj menej výraz-
ným spôsobom spojil v 19. storočí ako prvý prozaik Jozef Miloslav Hurban5). 

 
5 J. M. Hurban okrem dnes už zabudnutého „romantického eposu“ Osudové Nitry (1842) napísal 

dva kratšie veľkomoravské romány, a to Svadba kráľa Veľkomoravského (s podtitulom Obrazy 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 9 – 24; DOI 10.32017/ip2020.2.1  
 

 

 
13 

Steinhübelovo historické dielo by mohlo byť zase dobrou voľbou pre každého, 
kto by sa odhodlal pozrieť na vzťah románu a vedeckej historickej spisby možno 
aj trochu dôkladnejšie ako autor týchto skôr len stručných metahistorických 
skíc a poznámok. 

Poetické sklony historika Kučeru prezrádza už to, že závidí „svojim ko-
legom výtvarníkom, muzikantom či spisovateľom“, ktorí si môžu slobodne 
vytvoriť „svojho Svätopluka“ [Kučera, 2010: 16]. Chytá sa ho „hlavybôľ“ 
[Kučera, 2010: 16] z toho, že ako historik by mal ctiť hlavne skúpe pramene, aj 
keď ľudová povesť, na rozdiel od nich, je tak vábivo krásna. Zoči voči národnej 
tradícii sa cíti povinný práve okolo Svätopluka centrovať svoje úvahy tak, ako 
to robí „rozsiahla ľudová povesť“, vadí mu, že vo vedeckých prácach Svätopluk: 
„Vždy zostal len glosovaný na okraji veľkomoravských udalostí“ [Kučera, 
2010: 16]. Chce ako „historik svojho národa“ „splatiť daň veľkej ľudovej  
a národnej tradícii“ [Kučera, 2010: 17]. Keď chce živo priblížiť „príchod malého 
Svätopluka“ [Kučera, 2010: 23] či jeho „detské a mládenecké roky“ [Kučera, 
2010: 24], o ktorých historické pramene úplne mlčia, pomáha si príznačnými 
asociatívnymi „skokmi“ do starého Babylonu, na dvor Karola Veľkého, spomína 
aj na svoje vlastné detské hry (podobne „poetickú“, iba na podobnostiach, teda 
na metaforách postavenú pasáž by sme u Steinhübela určite hľadali márne). 

Aby mohol historik Kučera Svätopluka tematizovať sólovo, pracovať  
s ním naplno cez princíp metaforických podobností, potrebuje ho najprv 
„vyoperovať“ z množstva „irelevantných“ a komplikovaných priľahlostí. Dôvod 
je takýto: „Svätopluk je vlastne jedinou osobnosťou z početných vladárov 
veľkomoravských dejín, ktorého si ľud uchoval ako svoju ozdobu vysnívaného 
štátu a štátnosti“ [Kučera, 2010: 130]. „Zbytočnými“ priľahlosťami (ktorými 
svoj výklad tak výdatne „zaťažuje“ Steinhübel) ďalej už nekomplikovaný obraz 
bezvýhradne milovaného vládcu už potom možno umiestniť na preň dopredu 
pripravené miesto „otca našej štátnosti“ [Kučera, 2010: 130], paralelne aj na 
pripravený žulový podstavec v podobe jazdeckej sochy, o ktorej sa podrobne 
zmienime nižšie. Túto centrálnu (učebnicovo skokovú, ba priam preskakujúcu) 
metaforu knihy (ktorá sa, aj Kučerovým pričinením, nedávno zhmotnila v bron-
zovom prevedení v hlavnom meste Slovenskej republiky pred Bratislavským 
hradom), treba ešte podčiarknuť ďalším, podľa Kučeru „učebnicovým porov-
naním“ Svätopluka s Karolom Veľkým [Kučera, 2010: 131]. Po ňom je už azda 
každému zrejmé, že kráľ Svätopluk je slovenský a slovanský Karol Veľký6. 

Kučerova historická knižka tvorí zvláštny diptych s bronzovou Jazdeckou 
sochou kráľa Svätopluka slávnostne inštalovanou 12. júna 2010 v areáli Brati-
slavského hradu, tento úzky vzťah hneď v úvode a s pýchou aj deklaruje. Sú-
časťou ceremoniálu odhalenia sochy bola, ako to uvádza publikovaný scenár 

 
z deviateho storočia, 1842) a Svätoplukovci alebo Pád ríše veľkomoravskej (s podtitulom Obrazy 
a ohlasy z posledných čias slovenskej slávy, 1844).  

6 Aby sme na toto centrálne posolstvo nezabudli, dotvrdí to aj predposledná veta knižky: 
„Svätoplukovo meno v európskej tradícii možno porovnávať s takými veľkými 
panovníckymi menami, akými bol Karol Veľký, anglický kráľ Alfréd Veľký, bulharský kráľ 
Simeon a iní“ [Kučera, 2010: 156]. 
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ceremoniálu, i „Slávnostná promócia knihy Matúša Kučeru: Kráľ Svätopluk. 
Traja ústavní činitelia (Gašparovič, Paška a Fico) vetvičkou z lipy pokropili 
knihu vodou z Dunaja“ [Kučera – Machala, 2012: 39]. Pripomíname, že knihu 
krstili vtedajší úradujúci prezident republiky, predseda národnej rady a pred-
seda vlády. Kučerov pohľad na Svätopluka sa takto stal aj oficiálnou politickou 
líniou úradujúcej štátnej reprezentácie. 

V Zakladajúcej listine Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka (vloženej po-
čas ceremoniálu slávnostne do jej žulového podstavca) je autorstvo tejto sochy 
vymedzené trochu komplikovanejším spôsobom, ako by sme možno čakali, ak 
by sme túto sochu pokladali len za čisto sochársky výtvor (teda za súčasť čisto 
sochárskeho „špeciálneho diskurzu“). Figuruje v nej totiž až trojica autorov, so-
cha ako celok skutočne nie je len čisto sochársky artefakt, ale výsledok zvláštnej 
interdiskurznej aliancie, v ktorej sa cez svojich reprezentanov významne anga-
žuje i literatúra a história: „Autor myšlienky: spisovateľ DRAHOSLAV MA-
CHALA, Autor projektu: historik MATÚŠ KUČERA, Autor jazdeckej sochy: 
národný umelec JÁN KULICH“ [Machala – Kučera, 2012: 47].    

Traja spoluautori sochy (alebo, ak nám je bližšia foucaultovská perspek-
tíva, ktorá nepočíta s až takou veľkou autonómnosťou autorského subjektu, 
možno skôr „funkcie diskurzu“, teda sociálni aktéri pevne vrastení do symbo-
lického poriadku určitého špecifického jazyka, individuálne vedomia spri-
ahnuté s veľmi konkrétnymi diskurznými formáciami) a spolu s nimi i kon-
krétna štátna reprezentácia teda utvorili zvláštne, zreteľne už „interdiskurzne 
reintegrované“ spoločenstvo ustanovujúce v rámci slávnostného rituálu cen-
trálny národný kolektívny „supersymbol“. Táto slávnostná udalosť sa odo-
hrávala v metropole Slovenskej republiky, presnejšie v jej najatraktívnejšej, 
najmarkantnejšej a „najmalebnejšej“ časti, ktorú predstavuje z ďaleka viditeľné 
hradné návršie s Bratislavským hradom.7  

Veľmi otvorene a priamo deklarovaným úzkym vzťahom k bronzovej 
Jazdeckej soche kráľa Svätopluka sa však zložité vzťahy Kučerovej historickej 

 
7 Práve táto historicky zvlášť významná zóna Bratislavy je nadštandardne bohato obdarená 

univerzálne oceňovanými krajinnými atribútmi, ktoré oceňujú azda všetky ľudské spoločenstvá. 
Väčšina ľudí sa, ak má možnosť voľby, rada usadzuje na vyvýšenom mieste neďaleko vody, 
so širokým výhľadom na stromami nie príliš husto porastenú krajinu. Na takýchto miestach 
(podľa zistení sociobiológie nie náhodou v mnohom pripomínajúcich dávnu africkú savanu, 
údajne kolísku ľudstva) obvykle stoja domy bohatých a mocných, hroby slávnych, chrámy, 
parlamenty a pamätníky slávy kmeňa. Aj dnes sú práve takéto miesta vyberané a oceňované 
ako miesta prestížne, a to napr. i pri produkcii, distribúcii, recepcii či ďalšom spracovávaní 
dôležitých štátnych kolektívnych symbolov. Keď majú aj moderní ľudia možnosť voľby, 
stavajú si svoje obydlia na podobných miestach, dotvárajú ich často tiež na pôsobivé „miesta 
pamäti“, uchovávajúc tu odkazy na kolektívne symboly. Práve takúto prirodzene obdarenú 
krajinu (či napr. aj urbanizovanú mestskú časť oplývajúcu takýmito charakteristikami) je 
preto možné „romanticky“ (teda s nasadením metaforického myslenia v podobnostiach, 
napr. inštalovaním jazdeckej sochy) či „realisticky“ (s využitím metonymického myslenia  
v priľahlostiach, napr. i pamiatkarskou úpravou reálne zachovaných archeologických 
objektov ako „čriepkov histórie“, v prípade areálu Bratislavského hradu sú to napr. upravené 
základy veľkomoravskej trojloďovej baziliky) pretvárať na dôležitý kmeňový mnemotop. 
Metonymie však nemávajú výraznosť metafor, jazdecká socha nás určite upúta viac, ako 
trávou zarastené základy stredovekého kostola v blízkom parčíku. 
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práce s bronzovými predmetmi v hradnom areáli vôbec nekončia. Do eposom 
stvorenej a eposom garantovanej „absolútnej minulosti“ je, za istých veľmi špe-
cifických okolností a v prajných spoločenských pomeroch, totiž dovolené pre-
niknúť aj niektorým súčasníkom. Svedkami takéhoto (z dlhodobejšieho hľadiska 
neúspešného) pokusu sme na Slovensku nie tak dávno boli v prípade tzv. kauzy 
bronzových búst „zakladateľov slovenskej štátnosti“8 (aktuálne sú tieto busty 
ašpirujúce pôvodne na status uctievaných kolektívnych symbolov, uložené  
v depozitári Slovenského národného múzea v pivniciach Bratislavského hra-
du). Pri pokuse žánrovo klasifikovať tieto dnes z hľadiska významu už dosť pro-
blémové bronzové predmety nám veľmi pomôžu Bachtinove úvahy, centrované 
okolo podstatných rozdielov medzi eposom a románom. Spomínaným bron-
zovým bustám zakladateľov slovenskej štátnosti ako ich analógie v slovesnom 
umení žánrovo zodpovedajú na epos priamo nadväzujúce „epické heroizujúce 
spevy“, ktoré vznikajú až po eposoch „na půdě letité a mohutné epické tradice. 
Přenášejí na současné události a na současníky hotovou epickou formu... 
přiřazují je k světu praotců, počátků a vrcholů, ještě za života je jakoby kano-
nizují. V podmínkách patriarchálního zřízení patří v jistém smyslu představi-
telé vládnoucích skupin jako takoví k světu „praotců“, mezi nimi a ostatními zeje 
distance takřka „epická““ [Bachtin, 1980: 17]. Bronz je v európskych kontextoch 
nie hocijaký, ale veľmi príznačný materiál s osobitnou sémantikou: „So-
učasnost pro současnost (neaspirující na věčnou památku) se modeluje v hlíně, 
sočasnost pro budoucnost (pro potomky) se tesá do mramoru a odlévá v bron-
zu“ [Bachtin, 1980: 20]. 

V spoločenstvách, ktorých historické povedomie v istom historickom 
období alebo aj dlhodobejšie žánrovo inklinuje k eposu, je možnosť „vkĺznuť“ 
do „absolútnej minulosti“9 stále otvorená a teda (napr. pre konkrétne politické 
reprezentácie) aj dosť lákavá. Pripomíname, že plánovaná „transplantácia“ za-
kladateľov slovenskej štátnosti do „celistvého tkaniva“ národnej hrdinskej mi-
nulosti, potvrdená aj prostredníctvom vyhotovenia bronzových búst, bola 
neskôr po parlamentných voľbách revidovaná (parlamentné voľby pre portré-
tovanú politickú reprezentáciu totiž nedopadli úspešne10). 

Pri detailnejšej analýze „východiskového semiotického pozadia“ bronzo-

 
8 Za tretej vlády slovenského premiera Vladimíra Mečiara (1994 – 1998) štát zaplatil za 

vytvorenie dvadsiatich piatich búst „zakladateľov slovenskej štátnosti“. Výber schvaľoval 
vtedajší minister kultúry Ivan Hudec a slovenských daňových poplatníkov to vyšlo na 4,5 
milióna korún. Všetky busty však dnes ležia v škatuliach depozitu bratislavského múzea. Jeho 
riaditeľ Pavol Komora uvádza, že boli využité iba raz – na výstave, organizovanej vtedajším 
ministerstvom kultúry, inak sú celý čas uskladnené v depozitári [Michalíková, 2004].  

9 „Světem epopeje je svět hrdinské minulosti, svět „počátků“ a „vrcholů“ národní historie, svět 
otců a praotců, svět prvních a nejlepších...“ [Bachtin, 1980: 15].  

10 Jeden z portrétovaných „zakladateľov štátnosti“ Augustín Marián Húska sa o ďalšom osude 
problémových bronzových búst vyjadril dosť optimisticky : „Prečo by nebolo dôstojné 
zachovať podobizne ľudí, ktorí sa pričinili o vznik štátnosti bez štipky krvi? Bol to správny 
čin aj náklady boli v medziach portrétového umenia. Ak sa niektoré busty medzičasom 
nestratia v zberných surovinách, ešte príde čas, keď budú využité“ [citované podľa Micha-
líková, 2004, online]. 
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vej sochy Svätopluka a jej dutého žulového podstavca zisťujeme, že obidva spo-
jené komponenty sú z hľadiska použitej obraznosti rozdielne skonštruované. 
Samotná jazdecká socha je výsledkom „skokového“ metaforického myslenia  
v podobnostiach (i v Hollého epose Svatopluk je hlavný hrdina modelovaný 
skôr ako „slovanský a slovenský Aeneas“ a nie ako historicky konkrétny ranos-
tredoveký panovník), no napr. pred zrakmi laikov ukrytý obsah podstavca v ne-
rezových tubusoch i doslovný citát z pápežskej buly adresovanej Svätopluko- 
vi na podstavci sochy je už výsledkom zreteľne metonymického myslenia  
v priľahlostiach. 

Útroby podstavca jazdeckej sochy Svätopluka teda skrývajú oveľa viac, 
ako bezprostredne vidí nezasvätený turista či nie dosť erudovaný vlastenec. 
Ukrývajú nerezové tubusy, o ktorých obsahu a sémantike sa môžeme podrobne 
poučiť z oficiálneho scenára ceremoniálu odhalenia sochy publikovaného 
autorskou dvojicou Kučera – Machala [2012]; pripomíname i dôležitý fakt, že 
Machala patril do ministerského výberu „zakladateľov slovenskej štátnosti“  
s nárokom na vyhotovenie bronzovej busty). Tu sa dozvedáme, že obsahom 
dôležitého 6. bodu ceremoniálu odhalenia sochy bolo: „Ukladanie prstí zeme 
do podstavca Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka. Traja najvyšší 
ústavní činitelia prezident Ivan Gašparovič, predseda NR Pavol Paška  
a predseda vlády Robert Fico zväzujú tri prúty, každý prút slovenskou tri-
kolórou. Potom tri prúty uchopili, spoločne ich držia, každý jednou rukou – 
symbolika Svätoplukových troch prútov. Potom k soche pristúpili župani slo-
venských žúp v sprievode krojovaných dvojíc z každého regiónu Slovenska: 
niesli aj štandardy žúp s ich historickými erbmi. Každý župan vyšiel po scho-
doch k vladykovi Zemižízňovi a podal mu nerezový tubus s prsťami zeme zo 
všetkých dôležitých miest svojej župy. Za jednotlivé župy priniesli tubusy 
jednotliví župani: Tibor Mikuš (Trnavská), Milan Belica (Nitrianska), 
Juraj Blanár (Žilinská), Pavol Sedláček (Trenčianska), Vladimír 
Maňka (Banskobystrická), Peter Chudík (Prešovská) a Zdenko Trebuľa 
(Košická) a v zastúpení Bratislavskej župy ako ôsmy – starosta Nového me-
sta, mestskej časti Bratislavy, Richard Frimmel (keďže župan Pavol Frešo 
sa odmietol na tejto slávnosti zúčastniť!).  

Vladyka Zemižízeň ich obradne ukladal do podstavca Jazdeckej sochy 
kráľa Svätopluka. V poslednom deviatom tubuse je uložená Zakladacia listina 
Pamätníka kráľa Svätopluka, do ktorej vložili Posolstvo Jána Chryzo-
stoma kardinála KORCA, ktorý sochu posvätil. Ceremoniár – vladyka Ze-
mižízeň na poslednom deviatom tubuse obradne zatvoril veko tubusu so zna-
kom Úradu vlády SR, vyšiel po schodoch a vložil ho do podstavca jazdeckej 
sochy“ [Machala – Kučera, 2012: 38]. Ľahko čitateľnú sémantiku má v citova-
nom texte písanie veľkých písmen či zvýraznenie niektorých mien „tučným“ 
písmom, pozoruhodné je i čiastočné prepojenie či až prekrytie politického ritu-
álu (vnímaného časťou slovenskej spoločnosti ako súčasť predvolebnej kam-
pane konkrétnych politických zoskupení, socha bola totiž slávnostne odhalená 
necelý týždeň pred parlamentnými voľbami) s fikčným svetom cez postavu 
„vladyku Zemižízňa“. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 9 – 24; DOI 10.32017/ip2020.2.1  
 

 

 
17 

V podstavci sochy sú teda v nerezových tubusoch uložené: „Prste zeme, 
kameňov a omietok z významných budov a posvätných miest zo 79 okresov 
Slovenskej republiky“ [Machala – Kučera, 2012: 47]. Tu, ukryté pred pohľadmi 
nezasvätených laikov, metonymicky (teda na báze priľahlostí) zastupujú 
„symbolické miesta Slovenska“. Dozvedáme sa, že ich zozbierali „pracovníci 
kultúrnych stredísk, dobrovoľníci Matice slovenskej, pracovníci jednotlivých 
žúp a samostatne spisovateľ Drahoslav Machala“ [Machala – Kučera, 2012: 
85]. Práve vďaka nim: „... Jazdecká socha kráľa Svätopluka symbolicky aj de 
facto stojí na slovenskej zemi. To bol zmysel uloženia prstí slovenskej zeme do 
podstavca sochy“ [Machala – Kučera, 2012: 47]; takto metonymicky zastúpené 
kolektívne symboly majú teda moc, ktorú „symbolicky“ osnovaná bronzová me-
tafora nemá, zastupujú označované – slovenskú zem – aj „de facto“).  

Súpis prstí je skutočne robustný (ich katalóg má 35 strán v 88 stranovej 
publikácii), ide o odvážny, skutočne vzorovo interdiskurzne poňatý, systémovo 
prepojený, na kodifikáciu ašpirujúci, veľmi detailný, no – ako sa ukázalo – nie 
plošne akceptovaný návrh synchrónneho systému kolektívnych slovenských 
národných symbolov. Tento autoritatívny (a štátne kodifikovaný) návrh pred-
stavuje platnosť si nárokujúci „obraz slovenského sveta“, vytvára špecifický, 
symbolicky skondenzovaný a takto zjednodušený obraz Slovenska. Napr. okres 
Bratislava II. metonymicky v podstavci sochy zastupuje aj: „Prsť zeme z Ruži-
nova od sochy Andreja Hlinku; prsť zeme od Zimného štadióna On-
dreja Nepelu a prsť zeme od futbalového štadióna ŠK Slovan Brati-
slava; prsť zeme od MÚ v Podunajských Biskupiciach ako symbolu, že 
tadiaľ viedla Jantárová cesta. Prsť zeme spred úradu vo Vrakuni, ktorej 
meno v stredoveku bolo odvodené od starého slovenského názvu osady Vrač, 
čo označovalo lekára alebo čarodejníka; prsť zeme z Letiska M. R. Štefá-
nika, odkiaľ odlietajú Slováci do sveta a kam sa navracajú pri cestách do-
mov...“ [Machala – Kučera, 2012: 49].  

Vertikálna štruktúra jazdeckej sochy („hore“ – bronzová socha, „dole“ 
– žulový podstavec) nám môže naznačiť o preferenciách v obraznom myslení 
interdiskurzne reintegrovanej autorskej trojice možno aj viac, ak sa necháme 
ovplyvniť Lakoffovými a Johnsonovými úvahami o všadeprítomných koncep-
tuálnych priestorových metaforách typu: „Mít autoritu nebo sílu je nahoře; být 
podroben autoritě nebo síle je dole... vysoké postavení je nahoře; nízké posta-
vení je dole ... dobrý je nahoře, špatný je dole“ [Lakoff – Johnson, 2002: 28-
29], tieto univerzálne koceptuálne metafory nám dobre osvetlia i fakt, prečo 
bola socha inštalovaná „hore“, teda práve na hradnom návrší). Ak ich apliku-
jeme na skúmaný prípad, potom bronzový segment sochy (zastupujúci epos 
ako príbeh „totemických dejín“ a metaforu ako jeho hlavný výstavbový princíp) 
má vyššie, teda nadradené postavenie, je „hore“, kým dutý žulový podstavec 
pod ním, reprezentujúci „slovenskú zem“ románovo tónovaným metonymickým 
spôsobom budovaným na priľahlostiach, je ako podriadený („uväznený“) prin-
cíp „dole“. 

Krátku a dosť búrlivú históriu tohto nedávno inštalovaného národného 
a štátneho supersymbolu (do ktorého sú vkomponované odkazy na navrhovaný 
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kompletný synchrónny systém kolektívnych slovenských symbolov, pričom 
množstvo z nich má literárny charakter) jeho spoluautor, spisovateľ Machala, 
bilancuje takto: „Napriek hŕstke odporcov sa Pamätník kráľa Svätopluka na 
nádvorí bratislavského hradu popri štátnej vlajke, štátnej pečati, ústave, štát-
nej hymne stal novým symbolom slovenskej štátnosti. Teda posvätným mie-
stom Slovákov. Nie nadarmo k soche prinášajú kvety nevesty hneď po sva-
dobnom sľube, ale aj mladí vlastenci, ľudia v strednom či zrelom veku, aby si 
obnovovali svoju historickú pamäť [Machala – Kučera, 2012: 22]. Podľa tejto 
záväznej interpretácie, ašpirujúcej na celonárodnú kanonizáciu, chce byť 
Svätoplukova jazdecká socha (spolu s Kučerovou monografiou o Svätoplukovi) 
nežne opatrovanou národnou a štátnou relikviou so stabilným významom, chce 
byť v istom zmysle „treťou“ doteraz chýbajúcou štátotvornou „moravsko-
panónskou legendou“, skonštruovanou v rámci zvláštnej interdiskurznej alian-
cie literatúry, historiografie a sochárskeho umenia. 

Ak sa však pozrieme na spory, ktoré sa rozhoreli okolo interpretácií 
významu tohto supersymbolu i v tábore jeho vyznavačov („národné púte“ k soche 
Svätopluka organizovala napr. i kontroverzná Ľudová strana Naše Slovensko), 
dá sa na nich výborne ilustrovať podstatná téza empirickej literárnej vedy, že „ko-
munikativní prostředky“ „významy“ nemají, ale že „významy“ přiřazují „pro-
středkům komunikace“ její účastníci skrze konvencionalizované kognitivní 
operace“ [Schmidt, 2013: 24]. 

Prekvapivo rôznorodá dynamika interpretačných „narábaní“ s týmto 
národným a štátnym symbolom (teda „štrukturálnych spriahaní sa“ vlastnou  
a rôznorodou, zvonku nemanažovateľnou kogníciou obdarených aktérov, ko-
munikujúcich rozličným spôsobom a v rámci rozličných interpretačných ko-
munít, teda nielen vzorných „neviest po svadobnom sľube“ obnovujúcich si 
svoju historickú pamäť úplne v súlade s intenciou autorov sochy) plne potvr-
dzuje Schmidtovu tézu, že „jazyk nefunguje primárně jako systém znaků, které 
referují k ontologicky autonomním entitám; jazyk primárně funguje spíše 
jako systém chování za účelem autopoiesis žijících systémů; konstruktivi-
stická sémantika tudíž nemůže být koncipována jako sémantika referenční, 
ale jako sémantika instrukcí“ [Schmidt, 2013: 24]. 

 
Vedecká historická próza Kráľ Svätopluk (830? – 846 – 894) Matúša 

Kučeru má celkom zreteľne iný „inštruktívny“ rozmer i pragmatické nadodbo-
rové (interdiskurzné) ambície ako napr. Steinhübelovo Nitrianske kniežatstvo. 
„Románové“ alebo románu blízke nepoetické tematizovanie veľkomoravskej 
histórie, také charakteristické pre Steinhübela (či Hurbana), hlbšie nezarezo-
novalo v dobovom dominantnom interdiskurze, a to ani v 19. storočí a ani  
v nedávnej minulosti. Historik Steinhübel sa nestal spoluatorom žiadnych 
nových kolektívnych symbolov národného a štátneho významu, jeho knižku ne-
krstili vodou z Dunaja najvyšší predstavitelia štátu, jeho vedecký počin bol re-
gistrovaný ako významný len vo vnútri komunikačne dosť uzavretého histo-
rického odborového diskurzu.  
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Už v dobe svojho vzniku začal práve románový žáner radikálne ukazo-
vať spoločnosti, že nič nie je také, ako sa zdá. Vypovedal o pozadí politických 
rozhodnutí, o intrigách, o rôznych zákulisných hrách „a obecně o složitosti lid-
ských vztahů“ [Bělohradský – Mezihorák, 2014, online ]. Učil svojich čitateľov 
za vznešenými rečami „vidět holou realitu moci“ [Bělohradský – Mezihorák, 
2014, online ]. Platí to pre Timraviných Hrdinov, Jesenského Demokratov (sú 
to v kontexte slovenskej literatúry veľmi známe, hrdinskú auru dobových elít 
silno ironizujúce slovenské romány), no do istej miery aj pre Steinhübelovo Ni-
trianske kniežatstvo či napr. pre štvrtý ročník festivalu Memory Kontrol 1.  
z novembra 2011 venovaný reflexii tzv. „mečiarizmu“11. Počas festivalu boli in-
štalované vyššie spomínané bronzové busty „zakladateľov slovenskej štátnosti“ 
v žilinskej galérii Plusmínusnula v rámci výstavy s názvom Depozit (busty za-
kladateľov slovenskej štátnosti a Kalmus, Strýko verzus Mečiar). Rovnako 
ako v moderných románoch, aj v rámci tejto výstavy boli nedávne mocenské 
hry „nepoeticky“ rozkryté a obnažené, ironicky tematizované v opomínaných  
a nie práve lichotivých historických priľahlostiach, k slovu sa dostala „bachti-
novská“ smiechová familiarizácia, na bronzové busty „zakladateľov“, už 
zbavené hrdinskej aury dopadol románový „nežný svit komického“. 

Český spisovateľ Milan Kundera v eseji Kdo je to romanopisec odporúča, 
s cieľom hlbšie pochopiť románový žáner, kontrastné porovnanie autora ro-
mánov a lyrického básnika. Lyrickosť pritom nevníma len v úzkom, čisto li-
terárnom vymedzení, „pojem lyrična se neomezuje jen na jednu z větví litera-
tury (lyrickou poezii), ale ... označuje určitý způsob bytí ...z tohoto hlediska 
lyrický básník je především dokonalým vzorem člověka, který je oslněn 
vlastní duší a touží, aby byla slyšena... Už dávno jsem pochopil mládí jako 
lyrický věk, čímž míním věk, kdy člověk, soustředěný téměř výhradně na sebe 
sama, je neschopen vidět, pochopit a pronikavě soudit okolní svět. Vyjdeme-li 
z této hypotézy, přechod z nedospělosti do dospělosti spočívá v překonání 
lyrického postoje... Když si představuji zrod romanopisce v podobě exemplá-
rního příběhu, „mýtu“, vidím ten zrod jako příběh konverze. Saul se stane Pa-
ulem; romanopisec se rodí na ruinách svého lyrického světa...., musí pritom 
„protrhnout svou „lyrickou kuklu.“ Inak by zostal na trvalo „uzavřen do svého 
lyrického já“ [Kundera, 2004, online]. Kunderom formulovaný príbeh zrodu 
románu, ktorý nám môže osvetliť viaderé vyššie opísané javy, je príbehom „an-
tilyrickej konverzie“. Tá predpokladá pretrhnutie „lyrickej kukly“, ktoré „je 
základní zkušeností v romanopiscově běhu života; poodstoupiv od sebe sama, 
vidí se náhle z dálky a je udiven, že není tím, za koho se měl. Po této zkušenosti 
bude už napořád vědět, že žádný člověk není tím, za kterého se má, že toto 
nedorozumění je všeobecné, základní, a že vrhá na lidi... něžný svit komična. 
(Tento náhle objevený svit komična je diskrétní a vzácnou odměnou, které se 
mu dostalo za jeho konverzi....)“ [Kundera, 2004, online]. 

 
11 Politický štýl tretej vlády slovenského predsedu vlády Vladimíra Mečiara zaraďujú niektorí 

politológovia k „iliberálnym demokraciám“, teda k režimom, v ktorých slobodne zvolené 
vlády porušujú základné ľudské práva a občianske slobody, resp. nerešpektujú právny štát 
alebo sa ho nesnažia budovať [Štefančík – Dulebová, 2017: 95]. 
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Lyrické (teda viac „básnické“, k eposu inklinujúce, nerománové) vníma-
nie sveta pred takouto konverziou je radikálne iné, svet je vtedy podľa Kunderu: 
„Podoben ženě, která se nalíčí před první milostnou schůzkou, svět, když  
k nám přibíhá ve chvíli našeho zrození, je napudrován, namaskován, pre-in-
terpretován“. Pred takýmto svetom ešte visí magická opona upletená z legiend, 
„Cervantes však poslal dona Quijota na cestu a roztrhl oponu. Svět se otevřel 
před bludným rytířem ve vší komické nahotě své prózy... Cervantes poslal na 
cestu toto nové umění ve chvíli, kdy roztrhl oponu pre-interpretace; jeho des-
truktivní gesto se zrcadlí a opakuje v každém románu hodném toho jména; je 
to znak totožnosti umění románu“ [Kundera, 2004, online]. Kundera preto 
akýkoľvek román, ktorý oslavuje „konvenční pózy a opotřebované symboly“, 
prísne vylučuje z histórie románu.  

Kunderove úvahy o románe ako kľúčovom žánri európskej modernosti 
pre nás podnetným sposobom rozvíja a ďalej precizuje vo svojich esejach český 
filozof Václav Bělohradský, naznačuje pritom aj ich možnú širšiu, nadliterárnu, 
interdiskurznú platnosť. Oceňuje zvláštne „ontologické” (my by sme ho nazvali 
skôr interdiskurzné) poslanie románu „odkrývat pod pozlátky veršů životní 
prózu: Každý člověk se snaží ustavičně proměňovat svůj život v mýtus, snaží 
se ho tak říkajíc přepsat do veršů (většinou špatných)...“ [Bělohradský, 2010, 
online]. Práve takúto snahu „prepísať do veršov“ zložitú veľkomoravskú 
históriu identifikujeme i v konaniach vyššie spomínaného autorského tria, pri 
ich narábaní s kolektívnymi symbolmi (teda, analytickejšie vyjadrené, pri pro-
dukovaní, distribuovaní, recipovaní i ďalšom spracovávaní) smerujúcom k in-
štalovaniu spomínanej jazdeckej sochy a k snahám kodifikovať jej stabilný, pre 
všetkých členov národného spoločenstva záväzný a nezmeniteľný význam.  

Román (ako protipól „totemického eposu“), v súlade s Kunderovými in-
štrukciami, Bělohradský nechápe len ako „radový literárny žáner“: „Jestliže je 
román samostatné umění a nikoli jen literární žánr, je to proto, že objevování 
prózy je jeho ontologické poslání“ [Bělohradský, 2010, online]. Ak by sme toto 
zaujímavé a provokatívne tvrdenie preformulovali do jazyka používaného v tejto 
štúdii a spojili ho so skúmanými udalosťami a „obrazmi sveta“, román je nielen 
čisto literárnym žánrom, teda žánrom „uzavretého“ špeciálneho literárneho 
diskurzu, ale i podstatným žánrom reintegrujúceho interdiskurzu12, môže z li-
teratúry „presahovať“ viacerými smermi, napr. i do historickej vedy či do kaž-
dodennej politiky. Rovnaké zistenie platí aj pre jeho „lyrickejší“ protipól, teda 
pre epos. Práve v súvislosti s románom kladie Bělohradský dôležitú otázku 
týkajúcu sa bytostne aj povahy historickej vedy, je to otázka: „v jakém režimu 
řeči o svých dějinách mluvíme“. Podľa neho o svojich dejinách „pořád příliš 
básníme“. Keď premýšľa o menej básnickom „režime reči“, oceňuje  zvláštnu 
schopnost románu prepísať do prózy naše nami „zveršované“ životy: „Nejenom 

 
12 Provokatívnu obhajobu románu ako charakteristického „žánru demokracie“, žánru, ktorý je 

najužšie spojený s bojom za slobodu a rovnosť, rozpracoval v takomto literatúru značne 
presahujúcom duchu napr. aj filozof Richard Rorty [viac Voparil, 2012]. Veľmi podobne 
uvažuje aj Nusbaumová [2017], či Snyder [2017, s. 49-53] iritovaný už fenoménom 
„trumpizmu“ a preň typickým generovaním prostoduchých historických „bájok“. 
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jednotlivci si přepisují své životy do veršů, ale i národy. A také náš národ si... 
pěstuje velmi vzletnou historii – pod tím pozlátkem je ovšem hodně krve“ 
[Bělohradský et al., 2018, online]. Bělohradský potom znovu oprašuje a akcen-
tuje Kunderovu ideu, že európska modernosť je postavená predovšetkým na 
románe, že „román je „nejevropštějším uměním“. Román je umením proza-
ických poměrů: je to objev životní prózy, romanopisec prepisuje do prózy ži-
voty, které jsme si přepsali do veršů, aby byly snesitelnější. Je to výraz stří-
zlivého pohledu na lidský svět...“ [Bělohradský, 2010, online]. Antilyrická kon-
verzia ako „prepis“ zveršovaných životov do románovej prózy je podľa Bělohrad-
ského dokonca základom modernej Európy, dokladom jej jedinečnosti.  

Ak by sme prijali (čo radi robíme a odporúčame i nášmu ctenému čita-
teľovi) vyššie navrhovanú, trochu neliterárnu (či skôr nadliterárnu) definíciu 
románu a eposu ako špecifických ostro odlišných „režimov reči“, získali by sme 
použiteľnú platformu i na tematizovanie vnútornej hĺbkovej spriaznenosti ro-
mánového žánru a tej časti kritických humanitných vied, ktoré inklinujú viac  
k próze. Práve oni sú dôležitou observačnou bázou a dnes už vlastne aj jedinou 
verejnou inštitúciou, ktorá dovoľuje hlbšiu reflexiu spoločenského diania a jeho 
zdôvodnenú kritiku, a preto by také (teda naďalej spriaznené viac s románom 
ako s totemickým národným eposom) mali aj zostať. Umožňujú totiž, napr. pri 
skúmaní rozličných umeleckých či vedeckých realizácií kolektívnych symbolov, 
aj ich ironické a subverzívne „čítanie proti srsti” nahradzujúce pocity povinnej 
účasti a vciťovania sa do textu-symbolu striktne opozičným čítaním. Spomedzi 
literárnovedných prístupov to bol najmä „nový historizmus, ktorý (nielen) li-
terárnym vedcom presvedčivo ukázal, že „dôkladné“ či „pozorné“ čítanie (close 
reading) nemusí text (či symbol ako špecifický „obraz sveta“ majúci povahu 
textu) len zbožňovať a lichotiť mu, ukázal im, že voči textom-symbolom môžu 
byť aj „skeptičtí, obezřetní, demystifikující, kritičtí, a dokonce nepřátelští“ 
[Bolton (ed.), 2007: 305], práve tento prístup sme tu uplatnili veľmi cielene  
a v plnom rozsahu.  
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Abstrakt. V príspevku sa budeme venovať špecifikám metaforizácie istých skúsenost-
ných aspektov, realizovaných v literárnych dielach so silným sebareflexívnym momentom. 
Sústredíme sa hlavne na skúsenosti vnímania vlastných fyziologických (morfologických) pred-
pokladov a mentálnych schopností, na momenty deviácie a patologické stavy (somatické, psychické, 
sociálne) a na to, ako sa na základe komunikácie širokého spektra často vysoko nešpecifických  
a ťažko uchopiteľných skúseností dajú opísať isté vzory imaginácie (konštruktívnej realizácie) 
sveta v podobe obrazov produkovaných podľa princípu analógie. Súčasný výskum metafory sa 
opäť začína vracať k problematike kontextov, čím sa prirodzene dotvára a obohacuje aj kon-
ceptuálna teória metafory. Empirický materiál tvoria diela Thomasa Bernharda a Fritza Zorna 
s výrazne autobiografickým tenorom.  

Kľúčové slová: literatúra, medicína, metafora, rakovina, choroba, psychosomatika, 
autopatografia, nový subjektivizmus 
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Abstract. In the paper we will focus on the particularities of metaphorization of 

certain aspects of experience realized in literary works with a strong self-reflexive moment. We 
focus mainly on the experience of perception of our own physiological (morphological) 
prerequisites and mental abilities, on moments of deviation and pathological states (somatic, 
psychological, social) and on how, actually on the basis of the communication of a wide range 
of non-specific experiences, certain patterns of imagination (constructive realization) of the 
world can be described in the form of images produced according to the fundamental cognitive 
principle of analogy. Recent metaphor research is returning to contextualism, naturally 

 
1 Príspevok vyšiel v rámci riešenia projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie 

reality v literatúre. 
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extending and enriching the conceptual theory of metaphor. The empirical material consists of 
works by Thomas Bernhard and Fritz Zorn with a distinctly autobiographical backdrop. 

Keywords: literature, medicine, metaphor, cancer, disease, psychosomatics, auto-
patography, new subjectivism 

 
Lexikón literatúry a medicíny uvádza tri druhy metaforiky choroby:  

1. Jazyk medicíny ako taký obsahuje metafory, ktoré slúžia na opísanie medicín-
skych fenoménov, tieto však v ničom nesúvisia s lekárskymi vedami a pochá-
dzajú z vojenského, kriminalistického či spravodajského žargónu. 2. Okrem 
toho sa v medicíne choroby a ich symptómy interpretujú ako metaforické 
prejavy latentných psychických porúch, kde psychické konflikty prepuknú do 
somatických porúch. 3. Tretia kategória predstavuje metaforiku choroby, kde 
sa lekárska terminológia prenáša na fenomény, ktoré sa nachádzajú mimo 
lekárskych vied, hlavne na oblasti „kultúrnych pomerov, sociálne skupiny, 
kolektívne mentality alebo formy správania jednotlivcov“ (von Jagow, 2005: 
535). Okrem metaforiky choroby existuje fenomén, ktorý môžeme nazvať 
metaforizáciou choroby či metaforickým vyjadrením choroby. Ide o fenomén, 
ktorý úzko súvisí s metaforikou choroby, má však principiálne inú komuni-
kačnú funkciu, a práve na tento fenomén sa budeme v našej analýze koncentro-
vať, budeme však parciálne reflektovať aj metaforiku choroby.  

K metaforizácii vlastnej choroby dochádza spravidla vtedy, keď ňou 
postihnutý subjekt sa snaží nájsť jazyk pre empiricky a symbolicky nepoznané 
fenomény. Filozof Ivan Illich poukazuje vo svojej vysoko provokatívnej, ako 
aj minucióznej knihe Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané 
zdraví (český preklad 2012) (Nemesis der Medizin, 1. vydanie 1975) na 
nežiaduce vedľajšie účinky medicíny: „Lekár sa zmocňuje jazyka: chorému 
človeku ukradnú všetky zmysluplné slová pre jeho utrpenie, ktoré sa pro-
stredníctvom lingvistického tajnostkárstva ešte znásobuje.“2 Táto diagnóza je 
tematizovaná v mnohých literárnych dielach zo 70. rokov a začiatku 80. rokov 
20. storočia. Pre potreby analýzy sme si vybrali dvoch autorov nemeckej 
jazykovej oblasti spomínaného obdobia, Thomasa Bernharda a Fritza Zorna 
a ich autobiografickú spisbu. Thomas Bernhard v rokoch 1975 až 1982 vydal 
svoj päťzväzkový cyklus3 a v roku 1977 vyšla posthum kniha s názvom Mars 
Fritza Angsta (alias Zorna), ktorej manuskript je datovaný do roku 1976. 
Zhodou okolností vyšla v roku 1978 esej americkej autorky Susan Sontagovej 
Illnis as Metaphor, na ktorú sa budeme síce odvolávať, nebude však 
predmetom analýzy, ale skôr istým argumentačným podkladom. Vo všetkých 
vyššie spomínaných textoch ide o spracovanie témy choroby, čím nadobúdajú 
charakter autopatografie, žánru, ktorý sa v nemecky písanej literatúre kon-
štituoval výrazným spôsobom v duchu „novej subjektivity“ (Neue Innerlich-
keit). Marion Moamai opisuje tento žáner ako „denníky alebo denníku podob-

 
2 „Der Arzt bemächtigt sich der Sprache: der kranke Mensch wird aller sinnvollen Wörter für 

seine Qual beraubt, die durch linguistische Geheimniskramerei noch vermehrt wird." (Illich, 
2017: 197f.) 

3 Die Ursache. Eine Andeutung. 1975; Der Keller. Eine Entziehung. 1976; Der Atem. Eine Ent-
scheidung. 1978; Die Kälte. Eine Isolation. 1981; Ein Kind. 1982 
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né zápisky s čiastočnou dôkladnou literárnou formou, ktoré začínajú zväčša 
prepuknutím choroby a končia vtedy, keď už chýba sila na písanie.“4 

Susan Sontag, ako je notoricky známe, paušálne odmieta metafori-
záciu choroby, pričom poukazuje, a to úplne legitímne, na výrazne negatívne 
efekty metaforicky vedeného diskurzu patológie. Nemecký literárny vedec 
Thomas Anz vo svojej relatívne známej publikácii Zdravý alebo chorý? 
Medicína, morálka a estetika v nemeckej súčasnej literatúre (Gesund oder 
krank? Medizin, Moral und Ästhetik in der deutschen Gegenwartsliteratur) 
však zastáva úplne opačný názor, keď tvrdí: „Hovoriť o chorobe znamená 
metaforizovať ju.“5 

My budeme v našej analýze zastávať skôr pozíciu, že choroby, ak majú 
komunikatívnu funkciu, disponujú istou symptomatikou, a síce v analógii  
s pôvodnou ideou psychosomatiky Georga Groddecka, ktorého Sontag vo 
svojej eseji menovite uvádza a kritizuje ho. Nám ide primárne o identi-
fikovanie komunikatívnej funkcie choroby, pričom budeme sledovať, že meta-
forizácia choroby je jednou z kľúčových momentov jej komunikácie, metafory 
indikujú miesta, ktoré sú v našich konceptuálnych sieťach neobsadené a okrem 
toho vypovedajú o nevhodnosti už existujúcich konceptov v konkrétnych 
komunikačných konšteláciách. V zmysle nemeckej romanistky Vittorie 
Borsò-Borgarello metafory sprostredkúvajú „nekonvenčnú organizáciu sveta 
[...]. Metafora je organizujúcim nástrojom na koncipovanie skutočnosti.“6 
Borsò-Borgarello ukotvila svoje uvažovanie o literatúre v diskurze dynamiky 
literárnej komunikácie, v ktorom vidí prekonanie ontologického statusu 
umeleckého diela (porovnaj Borsò-Borgarello, 1985: 10). 

 
--- 

 
Nemecký psychoterapeut Michael B. Buchholz konštatuje: „Terapia je 

práca, snová práca, práca myšlienok, smútočná práca, práca na vzťahu, citová 
práca. Má slúžiť na nachádzanie pravdy, na vysvietenie temného a priepast-
ného, na korektúru deformácií našich prenosov, ktoré berú späť projekcie, 
odstraňujú škody, robia nevedomé vedomým.“ A ďalej: „Psychoterapia bez 
metafor je nepredstaviteľná. [...] Duch sa pohráva s metaforou a metafora má 
dosť často interakciu a ducha v rukách.“7 V tomto zmysle aj Bettina von Jagow 

 
4 „Tagebücher oder tagebuchähnliche Aufzeichnungen mit teilweiser sorgfältiger literarischer 

Ausformung, die größtenteils mit dem Ausbruch der Krankheit beginnen und enden, wenn 
die Kraft zum Schreiben fehlt.“ (Moamai, 1997: 24) 

5 „Über Krankheiten […] zu reden, heißt […], sie zu metaphorisieren.“ (Anz, 1989: 14) 
6 „eine unkonventionelle Organisation von Welt vermittelt […]. Metapher ist organisierendes 

Werkzeug von Wirklichkeitsentwürfen […].“ (Borsò-Borgarello, 1985: 14) 
7 „Therapie ist Arbeit, Traumarbeit, Denkarbeit, Trauerarbeit, Beziehungsarbeit, Gefühlsar-

beit. Sie soll der Wahrheitsfindung dienen, der Aufklärung des Dunklen und Abgründigen, 
die Verzerrungen unserer Übertragungen korrigieren, die Projektionen zurücknehmen, 
Schäden beseitigen, das Unbewußte bewußt machen.“ […] „Eine Psychotherapie ohne Meta-
phern kann man sich nicht denken.“ […] „Die Seele spielt mit der Metapher und oft genug 
hat die Metapher Interaktion und Seele im Griff; […].“ (Buchholz, 1996: 9) 
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a Florian Steger v predslove svojej knihy Čo vedie literatúru k medicíne? 
(Was treibt die Literatur zur Medizin?) konštatujú: „Každé umenie disponuje 
terapeutickými silami a zároveň ich presahuje.“8 Túto terapeutickú funkciu 
umenia vyjadril aj Franz Kafka metaforou knihy ako sekery: „[...] Kniha musí 
být sekerou na zamrzlé moře v nás.“9 Na to nadväzuje pozorovanie švajčiar-
skeho psychosomatika Dietera Becka: „Telesné utrpenie je často pokus ducha 
o samoliečbu.“10 Túto tézu budeme môcť v rôznych realizáciách sledovať  
a dokazovať v analyzovaných dielach.  

Hlavne pionieri celostnej bio-psycho-sociálnej medicíny ako Georg 
Groddeck alebo Viktor von Weizsäcker sú v odbornej literatúre citovaní práve 
v súvislosti s metaforickými reprezentáciami chorôb. Groddeckovo uvažo-
vanie ústí do presvedčenia, že patologické poruchy sa síce nedajú vysvetliť, ale 
dá sa o nich rozprávať. Vyrozprávanie ochorenia je spravidla metaforický 
proces, ktorý je fundovaný v autoreferenčnom kruhu komunikatívneho 
procesu. Znamená to, že rozprávač je zároveň recipient, terapeut aj pacient. 
Thomas Bernhard píše vo zväzku Der Keller: „Rozprávam jazykom, ktorému 
rozumiem iba ja sám, inak nikto, tak ako každý rozumie iba svojmu vlastnému 
jazyku a tí, ktorí si myslia, že rozumejú, sú hlupáci alebo šarlatáni.“11 Cieľ 
narácie nie je mimo tohto komunikačného procesu, ale v ňom samom, teda 
jednoznačne v zmysle Bernhardovej úvahy o procese spomínania, v ktorom 
spomienky sú metaforizované ako balíčky, ktorých adresátom je ten, kto tieto 
balíčky poviazal: „všetko zabalené, napevno poviazané som znova postupne 
rozbalil, [...] potom som všetko znova zabalil a poviazal. Ale tento napevno 
poviazaný balík som tam nemohol nechať ležať, musel som ho znova vziať so 
sebou. Nosím ho so sebou dodnes, a raz za čas ho otvorím a rozbalím ho, aby 
som ho nato opäť zabalil a zaviazal.“12 

Podľa Groddecka sú odkazy sprostredkované symptomatikou choroby 
pre pochopenie psychickej štruktúry subjektu osvetľujúcejšie ako vedome 
zvolené jazykové pojmy. Vedomiu sa podľa Groddecka nedá dôverovať: 
„Vedomie človeka rado neguje – skoro som povedal „klame“. Nepočúvajte 
toto „Nie“, pridŕžajte sa poznania, že „Es/To“ nikdy neklame a nikdy ne-
neguje.“13 

 
8 „Alle Künste besitzen therapeutische Kräfte und gehen zugleich in dieser Funktion nicht auf.“ 

(von Jagow, Steger, 2009: 7) 
9 Kafka, 2007: 43; „[...] ein BUCH muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns." (Brief an 

Oskar Pollak, 27. Januar 1904. In: Kafka, 1966: 28, zvýraznenie autori) 
10 „Körperliches Leiden ist oft ein seelischer Selbstheilungsversuch.“ (Beck, 1985: 11) 
11 „Ich spreche die Sprache, die nur ich allein verstehe, sonst niemand, wie jeder nur seine ei-

gene Sprache versteht, und die glauben, sie verstünden, sind Dummköpfe oder Scharlatane.“ 
(K, 100) 

12 „[ich] packte alles Eingepackte, Festverschnürte, wieder aus, nach und nach, […] packte ich 
wieder alles ein und verschnürte es wieder. Aber ich konnte dieses festverschnürte Paket 
nicht liegenlassen, ich mußte es wieder mitnehmen. Ich trage es heute noch, und manchmal 
mache ich es auf und packe es aus, um es wieder einzupacken und zuzuschnüren.“ (Kä, 42). 

13 „Das Bewußte des Menschen liebt es zu verneinen – fast hätte ich gesagt zu lügen. Hören Sie 
nicht auf das Nein, sondern halten Sie an der Erkenntnis fest, daß das Es nie lügt und nie 
verneint.“ (Groddeck, 2016: 185) 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 25 – 43; DOI 10.32017/ip2020.2.2  
 

 

 
29 

Výskumy motívu choroby, resp. vzťahov medzi literatúrou a pato-
lógiou, sú v germanistickej literárnej vede, dá sa povedať, nie celkom ojedi-
nelý jav. Okrem už citovanej knihy Thomasa Anza sa zaoberá motivikou cho-
roby germanistka Miriam Albrachtová, ktorá u asociovaných autorov pozo-
ruje: „Ako perfektní pozorovatelia samých seba sa inscenujú aj vo svojom 
utrpení tým, že verbalizujú svoju chorobu.“14 (Albracht, 2017: 351–352) 
Bernhard mal skúsenosť s chorobou a s ohrozením života vo veku 18 rokov  
a jeho biografické spisy sú vyslovene príbehmi choroby. Lekárka Monika 
Kohlhage, ktorá sa vedecky zaoberala Bernhardovou spisbou, ju explicitne 
pomenúva autopatografia (Kohlhage, 1987: 19). Pevnou súčasťou Bernhardo-
vej autopatografie je neľútostná a takmer obsesívna kritika lekárov a ich 
nekompetentnosti, ako aj kritika zdravotníckych zariadení. Tieto sú prezento-
vané výrazne metaforicky. Nemocnica je metaforizovaná ako „prevádzka na 
výrobu smrti“, „stroj na ničenie ľudí“, „stroj produkujúci zlo a pohromu“, 
„pekelná diera“, „trestnica“, „izolačná väzba“ či „mlyn na nešťastie“.15 Školská 
medicína sa v očiach rozprávača javí vôbec ako „nedobytná pevnosť“16, 
pretože na nej nie je nič humánne. 

Bernhardova negatívna kritika lekárskych vied sa motivicky a analo-
gicky posúva aj smerom k iným reštriktívnym systémom, napríklad školským 
zariadeniam a ich súčastiam (vyučovanie, učitelia, učebná látka a pod.). Tento 
systém Bernhard označuje ako „chorý“, „nákazlivý“, infikovaní sú nevylieči-
teľní17. Vyučovanie sa metaforizuje ako „zverák“, „mlyn“ či „patologický 
stav.“18 Učebná látka ako „odporne zapáchajúci odpad v smetníku dejín.“19 
Škola je vykreslená ako „zmrzačujúci stroj“, „ústav na ničenie ducha“, „cen-
trum na spráchnivenie ľudskej prirodzenosti“, „choroba“, „stroj na trýzne-
nie“, „vrah dieťaťa“, „popravisko“ alebo „fabrika na hlúposť a zvrátenosť.“20  

Patologický stav Bernhard vníma ale aj v zmysle romantického 
chápania choroby. Romantici považovali priestory patológie, teda priestory 
mimo normality, za oprávnený predmet estetického stvárnenia a filozofickej 

 
14 „Als perfekte [...] Selbstbeobachter inszenieren sie sich auch in ihrem Leid, indem sie immer 

wieder ihre Krankheit, ihre Abweichung von der Norm, zur Sprache bringen.“ 
15 „Todesproduktionsstätte“ (A, 25), „Antiheilungs- oder Menschenvernichtungsmaschine“ (A, 

64), „Unheils- und Katastrophenmaschine“ (A, 82), „Höllenloch“ (A, 96), „Strafanstalt“ (Kä, 
16), „Isolationshaft“ (Kä, 23), „Unheilsapparat“ (Kä, 90), „Unheilsmühle“ (Kä, 96) [zvýra-
znenie autori] 

16 „verkommene medizinische Festung“ (Kä, 64) [zvýraznenie autori] 
17 „Unser Unterrichtssystem ist […] krank geworden, […] junge Menschen werden von diesem 

kranken Unterrichtssystem angesteckt und erkranken […] an Heilung ist nicht zu denken.“ 
(U, 96–97) 

18 „Schraubstock, Unterrichtsmühle“ (U, 80–81), „Krankheitszustand“ (U, 95–96) [zvýrazne-
nie autori] 

19 „übelstinkende[r] Geschichtsunrat […] (im) Kübel“ (U, 95), [zvýraznenie autori] 
20 „Verstümmelungsmaschinerie“ (U, 81), „Geistesvernichtungsanstalt“ (U, 82), „Hölle“ (U, 

90) (Ki, 83), „Verrottungszentr[um] der menschlichen Natur“ (U, 96), „Krankheit“ (U, 101), 
„Quälmaschine“ (U,104), „Lernfabrik […] (und) Lernmaschine […]“ (K, 9) (K, 19), „Mörder 
des Kindes“ (Ki, 36), „Schafott“ (Ki, 75) „Fabrik(en) der Dummheit und des Ungeistes“ (Ki, 
82). [zvýraznenie autori]  
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reflexie. Menovite to Bernhard robí v duchu nemeckého romantického autora 
Novalisa, na ktorého viackrát odkazuje a vo zväzku Der Atem dokonca 
nájdeme myšlienku priamo rekurujúcu na jeho dielo: „Z času na čas sú takéto 
choroby potrebné, aby sme prišli na myšlienky, na ktoré by sme bez takejto 
choroby nedošli.“21 

Choroba Bernhardovho rozprávača „stiahla zo vzdušných výšin na 
bezpečnú a ľahostajnú zem.“22 Choroba mu dala moc, je mu „tromfom“, ktorý 
môže vytiahnuť proti svojim najbližším príbuzným23 a zároveň mu je „do-
kladom o spôsobilosti pre oblasť myslenia.“24 V poviedke Wittgensteins Nef-
fe sa choroba metaforizuje ako „zdroj bytia“25, či dokonca ako „umenie“  
(WN, 37). 

Pľúcna choroba a duševné traumy sú si veľmi blízke, ako sú si blízki 
Paul Wittgenstein a rozprávač v poviedke Wittgensteins Neffe. S tým koreš-
ponduje aj Novalisov výrok, ktorý Bernhard použil ako motto: „Každú choro-
bu možno označiť za duševnú chorobu.“26 

V procese sebapozorovania a v súvislosti s pozitívnymi alebo nega-
tívnymi emóciami sa metaforizuje celý rad duševných stavov a dojmov. Duša 
chlapca v Die Ursache je „zasypaná“, „zasypaná odpadkami citov a mysle“, reč 
je o „zachmúrení a zatemnení duše“27 a rozprávač sa cíti ako „úplne zasypaný 
človek“, ktorého vlastnosti boli „dlhé roky zasypané a zakryté“.28 

Za patogénne sa označujú aj miesta. Predovšetkým je to mesto 
Salzburg a jeho mestské časti, ktoré sa analogizujú s chorobami, hlavne vo 
zväzku Die Ursache. Samotný Salzburg je metaforizovaný ako smrtonosná 
choroba.29 

Metafora choroby postihuje aj ďalšie oblasti vyslovene ťaživých a trau-
matizujúcich životných situácií, skúseností a stavov. Primárne sa týka naciz-
mu a katolicizmu a ich prisluhovačov (duchovní, mníšky), ktorí sú štylizovaní 
v jasnej metaforike choroby. Nacizmus je „nákazlivá choroba“, katolicizmus 
opäť „nákazlivá choroba alebo duševná choroba.“30 Mníšky sú opisované ako 
„exaktne fungujúce stroje.“31 Na druhej strane tohto reštriktívneho mocen-

 
21 „Von Zeit zu Zeit seien solche Krankheiten […] notwendig, um sich jene Gedanken machen 

zu können, zu welchen der Mensch ohne solche […] Krankheit nicht komme.“ (A, 39) 
22 „aus der Luft heruntergeholt auf den Boden der Sicherheit und der Gleichgültigkeit.“ (K, 98) 

[zvýraznenie autori] 
23 „ein […] Trumpf gegen sie“ (A, 22) [zvýraznenie autori] 
24 „Berechtigungsausweis für den Denkbezirk“ (A, 41) [zvýraznenie autori] 
25 „Existenzquelle“ (WN, 36) [zvýraznenie autori] 
26 „Jede Krankeit kann man Seelenkrankheit nennen.“ (Novalis, 1929) 
27 „verschüttet, zugeschüttet“ (U, 65), „mit Gefühls- und Geistesunrat zugeschüttet“ (U, 65), 

„die Rede ist von Gemütsverdüsterung und Gemütsverfinsterung“ (U, 46), [zvýraznenie  
v origináli] 

28 „zur Gänze verschütteter Mensch, dessen Eigenschaften jahrelang verschüttet und zugedeckt 
waren.“ (K, 11) 

29 „Todeskrankheit“ (U, 10) [zvýraznenie autori] 
30 „ansteckende Krankheiten oder Geisteskrankheiten“ (U, 79) [zvýraznenie autori] 
31 „exakt funktionierende Krankenversorgungsmaschinen“ (A, 43), „die wie eine Maschine ar-

beiten“ (A, 44) 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 25 – 43; DOI 10.32017/ip2020.2.2  
 

 

 
31 

ského aparátu, ku ktorému patrí aj lekárstvo, stoja pacienti v úplnej závislosti 
ako marionety.32  

V konečnom dôsledku sú to u Bernharda pľúca, ktoré sú postihnuté 
chorobou a tento pre hudobne nadaného o vzdelaného Bernharda taký dôle-
žitý orgán je metaforizovaný ako jeho najdôležitejší hudobný nástroj.33 Na 
jednom mieste tento obraz patrične rozvíja: „tým, že mi (moji spolupacienti, 
autori) ukázali, ako sa pľúca dráždia, ako keby už po dlhé roky hrali na tomto 
nástroji, na ich pľúcach, hrali na nich ako na strunových nástrojoch s nena-
podobiteľnou virtuozitou. Ja som mohol na mojich pľúcach šklbať a brnkať, 
koľko som len chcel […].“34 

Autoterapeutický potenciál písania môžeme u Bernharda identifiko-
vať prostredníctvom jasných a silne metaforických vyznaní: „A preto robím 
výskum príčin, čo sa týka mojej osoby [...].“35 Bernhardove hľadanie svojich 
„základov“ (Kä, 80) sa deje metaforicky formou „odkrývania vrstiev“ (Kä, 70), 
zároveň ide o pokus „odstrániť z cesty húštinu svojho pôvodu“ (Kä, 51). Túto 
metaforu „húštiny“ rozprávač ďalej rozvíja: „Čím hlbšie som sa dostával do 
tejto húštiny, tým viac sa zväčšovala temnota a ňou aj divočina. […] Moji 
príbuzní mi zanechali húštinu, púšť, step, v ktorých som mal najlepšie 
vyhliadky zomrieť od hladu a od smädu. […] Išiel som do tej húštiny, aby som 
ju rozjasnil, ale nerozjasnila sa.“36 

Pľúcna choroba sa ako motív tiahne ako červená niť celým Bern-
hardovým dielom a nejestvuje žiadne jeho dielo, v ktorom nie je reč o strachu 
z udusenia sa alebo o dýchavičnosti. Rozprávačovi vo zväzku Ein Kind: „pre 
stovky bezvýznamností hrozilo udusenie. Hromadili sa a už som sa začal 
dusiť.“37 Na súvislosť medzi strachom a dýchavičnosťou poukazoval aj Weiz-
säcker a opisuje, že strach z udusenia sa dá prekonať vedomým rytmickým 

 
32 „[…] die in ihren Betten liegenden Patienten seien an Schnüren hängende […] Marionetten 

[…]. […] diese Schläuche wie Marionettenschnüre […] die einzige Lebensverbindung. […] Das 
Ganze hatte viel mehr […] mit dem Theater zu tun und war auch Theater […]. Ein Marionet-
tentheater, das […] willkürlich von den Ärzten und Schwestern bewegt worden ist. […] Da 
lagen sie […] wertlos, nicht einmal mehr als Requisiten verwendbar.“ (A, 33–34) [zvýrazne-
nie autori] 

33 „Hauptinstrument“ (A, 57) [zvýraznenie autori] 
34 „[…] indem sie (die Mitpatienten, AM/RM) mir […] zeigten, […] wie die Lungenflügel gereizt 

werden, […] als spielten sie schon jahrelang auf einem Instrument, […] auf ihrer Lunge, sie 
spielten auf ihren Lungenflügeln wie auf Saiteninstrumenten mit einer Virtuosität ohneglei-
chen. […] ich konnte an meinen Lungenflügeln zerren und zupfen, wie ich wollte […].“ (Kä, 
10) [zvýraznenie autori] 

35 „So treibe ich also Ursachenforschung, was meine Person betrifft [...].“ (Bernhard, 2012)  
36 „[…] je tiefer ich in das Gestrüpp hineinging, desto mehr vergrößerte sich die Finsternis und 

mit ihr die Wildnis, desto größeren Verletzungsmöglichkeiten war ich ausgeliefert [...] nutzlo-
sen Versuchen, mit allen mir möglichen Mitteln Licht in das Dunkel und in die Finsternis zu 
zwingen […].“ (Kä, 51) [zvýraznenie autori]. „Sie (die Meinigen, AM, RM) hatten mir ein Di-
ckicht, eine Wüste zurückgelassen, eine Steppe, in welcher ich alle Aussicht hatte, verhungern 
und verdursten zu müssen [...].“ (Kä, 53) [zvýraznenie autori]. „[Ich] ging in das Dickicht hin-
ein, um es zu lichten, aber es lichtete sich nicht.“ (Kä, 54) [zvýraznenie autori] 

37 „[…] ich drohte genau in diesen Hunderten von Nebensächlichkeiten zu ersticken. Sie häuften 
sich, und ich bekam schon keine Luft mehr.“ (Ki, 86) [zvýraznenie autori] 
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dýchaním, teda „monotónnym opakovaním toho istého.“38 A Monika Kohl-
hage práve v tomto bode u Bernharda identifikuje autoterapeutickú motivá-
ciu písania: „Možné je aj, že písanie samotné malo pre Bernharda tera-
peutický účinok a prostredníctvom repetitívneho spracovania vlastnej 
problematiky úmyselne alebo neúmyselne si získal rastúci odstup.“39  

 
--- 
 

Takéto repetitívne spracovanie vlastnej problematiky jasne vidíme aj 
u Fritza Zorna. Thomas Anz pozoruje: „“Mars“ je morálny manifest. Jeho 
rétorika amplifikuje formou permanentných opakovaní stále rovnakých argu-
mentov a formulácií, v stále nových nahromadeniach navzájom sa dopĺňa-
júcich obrazov, spomienok a reflexií.“40 

Zornov Mars, ktorý sa radí ku kultovým dielam neskorých 70. rokov 
20. storočia, je jednou z najvýraznejších podôb tzv. novej subjektivity v ne-
mecky hovoriacom prostredí. Plot diela je v podstate jednoduchý. Tridsať-
ročný učiteľ sa pre ťažkú neurózu podrobuje psychoterapii a počas tejto 
terapie uňho diagnostikujú rakovinu, pričom konštruuje nasledovnú súvis-
losť: „rakovina je somatická forma neurózy“ (text na obálke). To je celkom 
prirodzené, keď vieme, že psychosomatika vidí súvislosti medzi rakovinou  
a melanchóliou a už francúzsky lekár Jean Zuléma Amussat v roku 1854 jasne 
píše o vplyve smútku (zármutku) ako najčastejšej príčine rakoviny: „Vplyv 
smútku, bez ohľadu na dôvody, sa mi zdá byť všeobecne najčastejšou príčinou 
rakoviny u mnohých ľudí obdarených jemnou konštitúciou na rozdiel od tých, 
ktorí majú robustný temperament.“41 Zorn sám sa k tomuto názoru prikláňa. 
Tvrdí, že príčinou prepuknutia jeho choroby sú „prehltnuté slzy“. Tým sa 
dostáva do priestoru mytológie rakoviny, o ktorej Susan Sontag píše: „Podľa 
mytológie rakoviny spôsobuje túto chorobu všeobecne dlhotrvajúce potláča-
nie citov. V skoršej, viac optimistickej forme tejto fantázie, to boli potlačené 
city sexuálneho druhu; dnes, po značnom posune, si predstavujeme, že 
rakovinu spôsobuje potlačenie násilníckych pohnútok. [...] Vášňou, ktorá je 
podľa mnohých rakovinotvorná, keď nie je možné ju uvoľniť, je hnev.“42 

 
38 „monotone Wiederholung des gleichen“ (Weizsäcker, 1957: 226) 
39 „Denkbar ist auch, daß das Schreiben selbst für Bernhard therapeutische Wirkung hatte, 

indem durch repetitives Verarbeiten der eigenen Problematik gewollt oder ungewollt eine 
zunehmende Distanz erzielt wurde.“ (Kohlhage, 1987: 130) 

40 „»Mars« ist ein moralisches Manifest. Seine Rhetorik amplifiziert in Form von permanenten 
Wiederholungen gleicher Argumente und Formulierungen, in immer neuen Anhäufungen 
von sich gegenseitig ergänzenden Bildern, Erinnerungen und Reflexionen […].“ (Anz, 1989: 
106) 

41  „Les causes du cancer... L'influence du chagrin, quels qu'en soinet les motifs, me parait etre, 
dúne maniere gegerale, la cause la plus ordinaire du cancer chez beacoup de personnes 
douées d'ailleurs d'une belle constitution et d'un tempérament robuste.“ (porovnaj Amussat, 
1854: 4) 

42 “According to the mythology of cancer, it is generally a steady repression of feeling that 
causes the disease. In the earlier, more optimistic form of this fantasy, the repressed feelings 
were sexual; now, in a notable shift, the repression of violent feelings is imagined to cause 
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Sontag kriticky reaguje na učenie Wilhelma Reicha. Reich v rakovine 
vidí chorobu, ktorá sa dá pripísať na vrub potláčania vášní a prejaví sa u ľudí, 
„ktorí sú sexuálne utláčaní, majú zábrany, sú nespontánni a nie sú schopní 
prejaviť svoj hnev.“43 Zorn podľa všetkého predstavuje tento typus carcino-
matosus44, avšak Reinhold Schwarz upozorňuje na fakt, že hypotéza karcino-
matóznej osobnosti sa zatiaľ empiricky nepotvrdila, čo viedlo k jej zavrhnutiu 
v diskurze lekárskych vied.  

Adolf Muschg, ktorý knihu vybavil predslovom, ju jednoznačne 
vnímal ako autoterapeutický proces. Osobné vysporiadanie sa s vlastnými 
chorobami sa však stáva fenoménom 70. rokov 20. storočia.. 

Rudolf Käser vo svojej štúdii Metafory choroby rakoviny (Metaphern 
der Krankheit Krebs)45 jasne vyjadruje pragmaticko-komunikačný aspekt 
tejto literatúry: „literárne texty, ktoré sprístupňujú hlas chorého, sú javiskami 
opätovných vyjednávaní o nacvičených kultúrnych stratégiách vymedzovania 
zdravého a chorého, javiskami tiež konkurencie rôznych kompetenčných 
nárokov na určenie pravidiel takéhoto symbolického vymedzovania.“46 

Mars jednoznačne zapadá do schémy „literatúry ako terapie“ 70. 
rokov 20. storočia, ktorá nasleduje po schéme „literatúry ako kritiky“ 60. 
rokov. Túto fázu by sme pokojne mohli nazvať postideologickou a žáner, ktorý 
ju špecifickým spôsobom obohacuje, príbehom utrpenia (passio adole-
scentis).47 Môže sa zdať, že ide o účelovú literatúru (literatúra ako terapia), 
avšak, ako na to už upozorňuje Adolf Muschg vo svojom predslove, takýto 
druh literatúry predstavuje už Goetheho Werther, ktorého neuveriteľný 
úspech, v analógii k Adolfovi Muschgovi, fiktívny vydavateľ Wertherových 
listov nemohol predpokladať. Podobne, ako si nemožno odmyslieť od Werthe-
ra jeho fiktívneho vydavateľa, nemožno si od románu Mars odmyslieť pred-
slov Adolfa Muschga, ktorý používa špecifickú metaforiku, metaforiku po-
zorovateľa. Haverkamp hovorí o oboch dielach ako o „alegóriách pomerov, 
ktoré sú v nich znázornené – Werther pre 70. roky 18. storočia a Mars pre 70. 
roky 20. storočia“ (Haverkamp, 1986: 674). V oboch prípadoch sa individuál-
na skúsenosť pretavuje do kolektívnej skúsenosti. Zornovu subjektívnu neuró-
zu môžeme opäť analogicky interpretovať ako prejav kolektívnej neurózy jeho 
doby, resp. sociálneho prostredia.  

Autentickosť knihy nezodpovedá pravdivosti každej výpovede. Auten-
tickosť neznamená dokumentárnosť. Zorn konštruuje obraz o sebe, nepodáva 

 
cancer. [...] The passion that people think will give them cancer if they don't discharge it is 
rage.” (Sontag, 1977/78: 22)  

43 “those who are sexually repressed, inhibited, unspontaneous, incapable of expressing anger.” 
(Sontag, 1977/78, 21)  

44 Porovnaj Schwarz, 1994: 8. 
45 Käser, 2000: 323–342. 
46 „Literarische Texte, welche die Stimme der Kranken vernehmbar machen, sind Schauplätze 

der Neuverhandlung eingeübter kultureller Strategien zur Abgrenzung von Gesund und 
Krank, Schauplätze auch der Konkurrenz unterschiedlicher Kompetenzansprüche, die Re-
geln dieser symbolischen Abgrenzung festzulegen.“ (Tamže: 324) 

47 Porovnaj Haverkamp, 1986: 672. 
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objektívne svedectvo, ale utvára to, čo vie a čo prežíva a ako to vie a ako to 
prežíva. Na to potrebuje a produkuje metafory. Na rozdiel od Sontagovej rigo-
rózneho odmietania metaforického rozprávania o rakovine Zorn minuciózne 
a bez akýchkoľvek zábran pertraktuje už samotnú metaforickosť slova rako-
vina (Krebs). Rudolf Käser na tento fakt upozorňuje prostredníctvom odkazu 
na nasledovný Zornov citát: „Lekársky pojem ,malígny lymfóm‘ mu nič 
nehovorí, lebo ani v ,štylistickom alebo keď chceme, v poetickom zmysle nič 
nevyjadruje‘.“48 

Zornov Mars sa žánrovo dá vnímať ako autopatológia a na prvom 
pláne ju môžeme charakterizovať ako etiológiu. Ide o dokumentáciu pôvodu 
psychickej a neskôr fyzickej choroby. Na celej ploche diela sa autor snaží prísť 
na koreň veci a vysvetliť si pôvod a genézu svojej situácie. Reflexie tohto druhu 
sú popretkávané mnohými implikáciami. Jednu z podstatných, na ktoré sa 
Zorn opakovane vzťahuje, opísal už Peter Noll vo svojom známom dokumente 
Diktáty o zomieraní a smrti (Diktate über Sterben & Tod) nasledovne: „Kto 
prejaví slabosť, prizná sa ku svojej chorobe a spoločnosť ho zavrhne.“49 

Zorn vo svojom diele zostáva v kresťanskej metaforike rakoviny, 
choroby, ktorá bola známa už v časoch pôsobenia Hippokrata a neskôr 
Galéna. V 2. liste Timotejovi Paulus opisuje kacírskych odporcov a ich 
konanie nasledovne: „a ich reč sa bude šíriť ako rakovina.“ 50, 51 (2. list Timo-
tejovi, 2:17).52 Slovenský katolícky aj ekumenický preklad latinského verša „et 
sermo eorum ut cancer serpit“ sú totožné, líšia sa však od nemeckého prek-
ladu v podstatnom aspekte, a to práve v posune metafory „požierania“  
k metafore „šírenia sa“. Zornova rakovina je jednoznačne požierajúca. Takýto 
metaforický jazyk rakoviny sa dá pomerne dobre identifikovať, ako to spres-
ňujú von Jagow a Steger, hlavne tam, kde tematicky dominujú príčiny a dôs-
ledky choroby a kde sa o nich píše obrazne, kde dominuje sémantika pred 
symptomatikou, tam fungujú choroby nie ako metafory, ale ako metonymie.53 
Jutta Kleber, ktorá sa ako lekárka venovala spravodajstvu o rakovine, zistila, 

 
48 „Mit dem medizinischen Begriff, malignes Lymphom‘ kann er nichts anfangen, da er, in sti-

listischer, oder wenn man will in poetischer Hinsicht nichts aus[sagt].‘“ (Käser, 2000: 329, 
Zorn, 1994: 184) 

49 „Wer Schwäche zeigt, bekennt sich zu seiner Krankheit und wird gesellschaftlich geächtet!“ 
(Noll,1984: 69) 

50 Biblia – Sväté písmo [online] [cit. 10.12.2019]. Dostupné z: https://www.mojabiblia.sk/sva 
tepismo/55/2-list-timotejovi-kapitola-2/  

51 Biblia [online] [cit. 10.12.2019]. Dostupné z:  https://biblia.sk/citanie/seb/2tim/2 
52 „und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür.“  [cit. 10.12.2019]. Dostupné 

z: https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/2tim2.html; „und ihr Wort frißt um sich 
wie ein Krebsgeschwür.“ [cit. 10.12.2019]. Dostupné z: https://www.schlachterbi-
bel.de/de/bibel/2_timotheus/2/1/#hl; „und ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich 
fressen.“ [cit. 10.12.2019]. Dostupné z: https://www.life-is-more.at/online-bibel/2-timo 
theus.php; „und ihr Wort frißt um sich wie der Krebs; et sermo eorum ut cancer serpit“ [cit. 
10.12.2019]. Dostupné z: http://www.bibel-verse.de/kapitel/2.%20Brief%20an%20Timo 
theus/2.html  

53 von Jagow, Steger, 2005: 538f. 
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že žurnalistika používa tri druhy lexiky: vojenskú, emocionálnu a lekársku.54 
Metaforicky používaná vojenská terminológia, ktorú aj von Jagow a Steger 
identifikujú na jazyku rakoviny, sa objavuje už koncom 19. storočia a je 
jednoznačne prítomná aj u Zorna, ktorého posledná výpoveď znie: „Vyhla-
sujem, že sa nachádzam v stave totálnej vojny.“55 Tejto pointe predchádza celý 
rad podobných metaforických vyjadrení v duchu vojenskej lexiky: „ešte som 
nevyhral, ale ani neprehral“ […] „A čo je najdôležitejšie, ešte som neka-
pituloval.“56 Alebo: „Nezvládol som to, nastala porážka, vojna je prehratá. [...] 
Ale kto sú moji nepriatelia?“57 Adol Muschg preberá Zornovu rétoriku a rako-
vinu konceptualizuje takisto v duchu vojenského žargónu: „Bol to útok 
„zvonku.“58 

Militarizácia diskurzu o rakovine, ako ju pregnantne a kriticky analy-
zovala Susan Sontag v eseji Illness as Metaphor, vedie k silnej emocionalizácii 
jazyka a zvýšenej persuazívnosti. Primárne sa týmto spôsobom komunikuje 
strach a Marion Moamai pozoruje, že literatúra o rakovine je literatúrou  
o strachu, strach a rakovina sa podľa nej stretávajú na metaforickej úrovni. 
Ekologické či humanitné katastrofy, ekonomické krízy, strata hodnotových 
istôt či kríza viery atď. predstavujú dominantné priestory, kde sa vo verejnej, 
politickej komunikácii používa metafora rakoviny.59 Vzhľadom na bezradnosť 
medicíny sa pacienti nachádzajú reálne v podobnom stave a často siahajú po 
známych analógiách, avšak za úplne opačných predpokladov, tu sa opisuje 
rakovina pomocou metafor kríz a katastrof.  

Zorn vzťahuje svoj patologický stav na seba, ale rovnako aj na sociálny 
systém, na prostredie, z ktorého vyrástol. Všeobecne poníma rakovinu  
vanalógii k sociálnym systémom a v tomto zmysle Muschg vo svojom pred-
slove pozoruje: „Rakovina je asociálny proces [...] infikuje vlastný systém 
anarchiou“ či „rakovina je rozsudok nad spoločnosťou.“60 Túto metaforiku 
sociál-neho systému nachádzame na celej ploche Zornovho textu, avšak nie je 
ťažisková, ako ju sugestívne vníma Muschg. V procese sebareflexie ide o indi-
viduálnu skúsenosť, naviazanú na ontogenézu autora, ktorý rakovinu kon-
ceptualizuje ako „prehltnuté slzy“.61 Faktom je, že za touto zhubnou chorobou 
sa skrýva viac, má isté pozadie, vyjadrené uzuálnymi metaforami „reťaze“  
a „ľadovca“: „rakovina je iba posledný dielik jednej dlhej reťaze [...] a vrchol 
ľadovca.“62 To, čo sa skrýva pod hladinou, resp. čo predchádzalo tejto 

 
54 Kleber, 2003. 
55 „Ich erkläre mich als im Zustand des totalen Krieges.“ (Mars: 225) 
56 „noch nicht gesiegt, aber auch noch nicht verloren“ habe. Weiter: „Und was das Wichtigste 

ist, ich habe noch nicht kapituliert.“ (tamže: 225) 
57 „Ich habe es nicht geschafft, die Niederlage ist eingetreten, der Krieg ist verloren. […] Wer 

sind denn meine Feinde?“ (Mars: 175) 
58 „Anschlag »von außen«“ (Muschg in Mars: 16) 
59 Porovnaj Kleber, 2003: 199. 
60 „Krebs ist […] ein asozialer Prozeß […].“ (Muschg in Mars: 15); „infiziert das eigene System 

mit einer Anarchie“ (tamže:16); „Krebs ist ein Urteil über die Gesellschaft […].“ (tamže: 17) 
61 „[…] ich betrachtete den Tumor als »verschluckte Tränen «.“ (Mars: 132) 
62 „[…] daß der Krebs nur das allerletzte Glied einer langen Kette bildete […]: die Spitze eines 

Eisberges.“ (tamže: 133) 
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poslednej konzekvencii, je vplyv sociálneho prostredia, primárne stelesne-
ného v postavách rodičov: „Každý nový nádor, ktorý sa vytláča ako koncentro-
vaná vydutina na mojom hladkom tele, sa mi z hlbín psychosomatického 
pôvodu vynára ako ošklivá a diabolsky znetvorená papuľa mojich démonic-
kých »rodičov«.“63 Svojich rodičov vníma ako „cudzie telesá“, ktoré sa 
zahniezdili v jeho vnútri a zvnútra ho požierajú. Jasne to vyjadruje metaforou: 
„Moji rodičia sú mojou rakovinou.“64 Rodičov charakterizuje ako malígne 
cudzie teleso vo svojom organizme a vo svojej psychike: „V mojej duši bujnie 
cudzie teleso mojich rodičov. [...] Dedičstvo mojich rodičov je vo mne ako 
obrovský rakovinový nádor.“65 A na inom mieste: „Nachádzam sa v kon-
centráku a „rodičovské“ zdedené vlohy ma teraz usmrtia plynom.“66 Táto 
choroba je „cena“, ktorú Zorn platí za vykúpenie sa od svojich rodičov.67 

Toto zúčtovanie s rodičmi úzko súvisí s kritikou meštiackeho pro-
stredia švajčiarskej spoločnosti. Adolf Muschg preberá túto analógiu a píše: 
„Rakovina je stav kultúry.“68 Nadväzuje tak na silne emocionalizované meta-
fory transportujúce pocity strachu, zneistenia, krízy, ku ktorým patrí, samo-
zrejme, aj metafora choroby. Zorn zachytáva celý rozsah choroby svojho 
sveta69, jeho svet je nesubstančný, nepravý, predstieraný, je „domček z ka-
rát“70, je „domom zo skla“71, nereálny a skurilný, je divadlom72, plným iracio-
nálnych represálií: „meštiacky svet zakazuje slnku aby vyšlo“.73 Príznačná je 
aj metaforika obete: „meštiacka spoločnosť je Moloch, ktorý požiera svoje 
vlastné deti.“74 Zaujímavá je aj metaforika ničivého stroja: „Nie som iba 
matematicky vypočítateľný produkt pekelného počítača“75 alebo „niečo [...], 

 
63 „Jeder neue Tumor, der sich als geballte Ausbuchtung aus meinem glatten Körper hervor-

drängt, scheint mir aus der Tiefe seines psychosomatischen Ursprungs heraus die ins Teufli-
sche verzerrte Fratze meiner dämonischen »Eltern«“ darzustellen, […].“ (tamže:198) 

64 „daß meine Eltern in mir selbst stecken, zur Hälfte als Fremdkörper und zur Hälfte als ich 
selbst, und mich auffressen, so wie ja auch der Krebs“ (tamže: 170); „Meine Eltern sind mein 
Krebsübel.“ (tamže: 192) 

65 „So wie mein Körper vom Fremdkörper Krebs durchwuchert wird […], so wird auch meine 
Seele vom Fremdkörper »Eltern« durchwuchert […]. Das Erbe meiner Eltern in mir ist wie 
ein riesengroßes Krebsgeschwür […].“ (tamže: 177) 

66 „Ich bin jetzt im KZ und werde durch das »elterliche« Erbteil in mir vergast. Aber ich bin im 
KZ, und die mich vergasen sind draußen.“ (tamže: 179) [zvýraznenie v origináli] 

67 „Die Emanzipation von meiner familiären Vergangenheit muß um jeden Preis stattfinden 
[…].“ (tamže: 180) 

68 Krebskrankheit auch ein Kulturzustand 
69 „das ganze Ausmaß der Krankheit meiner Welt“ (tamže: 41) 
70 „der ich selbst in einem Kartenhaus lebte“ (tamže: 39) 
71 „daß wir zuhause einfach in einem skurrilen und irrealen Glashaus saßen“ (tamže: 44) 
72 „wenn das Theater wieder zu Ende war“ (tamže: 47); „Die Welt der nicht ganz »Richtigen« 

war unser Theater und wir waren die Zuschauer, […].“ (tamže: 53) 
73 „daß das Bürgerliche der Sonne verbietet aufzugehen“ (tamže: 208) 
74 „die bürgerliche Gesellschaft, der Moloch, der seine eigenen Kinder auffrißt“ (tamže: 165–

166) 
75 „Ich bin nicht nur das mathematisch kalkulierbare Produkt des höllischen Computers […].“ 

(tamže: 189) 
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čo sa vymyká oblasti pôsobnosti tohto diabolského stroja.“76 Ničivý stroj môže 
suplovať aj ničivá kreatúra, napr. v podobe chobotnice: „Mal som pocit, že 
som bol obopínaný niečím nepriateľským s nespočetnými chápadlami, nie-
čím, čo si zaumienilo ma otráviť a zadusiť [...]. Videl som to v mojich rodičoch, 
v meštiactve, v pokoji, v charaktere Zürichu a Švajčiarska.“77 „A toto »zlo« 
som videl vo vízii fúzie chobotnice a Boha.“78 V analógii k tomuto procesu 
zúčtovanie s rodičmi a sociálnym prostredím Zorn metaforizuje svoju vlastnú 
skúsenosť choroby so skúsenosťou Boha: „Boh ma udiera zhubnou a smrteľ-
nou chorobou, ale na druhej strane on sám je takisto organizmus, v ktorom ja 
predstavujem rakovinovú bunku. [...] Som karcinóm Boha.“79 Boh je takisto  
v službách sociálneho systému, z ktorého sa Zorn snaží emancipovať, preto 
metaforicky splýva s týmto systémom: „Boh bol takisto jedným z našich šašov, 
ktorý pre nás hral istý druh divadla, v ktorom sme boli divákmi.“80 Zorn ho 
na jednom mieste metaforizuje ako „nádobu, do ktorej človek mohol vyliať 
všetku svoju nenávisť.“81 

Tým, že Zorn komunikuje svoj nádor na krku v procese hľadania jeho 
príčiny ako „prehltnuté slzy“ (Mars: 132), konštruuje psychosomatický konex 
medzi symptómom a jeho neschopnosťou vyjadrovať emócie, ktorú Käser 
označuje ako „emocionálnu invaliditu“ (Käser, 2000: 330). Zorn sám dáva 
inštrukciu interpretovať jeho metaforiku na podklade klasickej psychosoma-
tiky Wilhelma Reicha82, psychoanalytika, ktorého Sontag vehementne kriti-
zuje a odmieta. Zornova kniha sa preto dá čítať aj ako popretie Sontagovej 
hlavnej premisy, Zorn pomocou metafory „reťaze“ či „ľadovca“ konštruuje 
spoločenský zmysel svojej individuálnej choroby. S hľadaním príčiny ide ruka 
v ruke kritika sociálneho prostredia, rodičov a kruhov, v ktorých sa pohyboval 
a udržiaval sociálne kontakty. Do tohto kruhu patrili aj lekári, ku ktorým Zorn 
pociťuje zjavnú fóbiu. Ani na ich adresu Zorn nebol schopný vyjadriť nega-
tívne emócie. Telesnosť bola v jeho rodine tabuizovaná, čo podľa Käsera 
viedlo k „obsadeniu prežívania vlastnej telesnosti emóciou strachu a lekár 
 

 
76 „Etwas mehr, das sich dem Wirkungsbereich der teuflischen Maschine entzieht, und eben 

dieses Etwas haße ich nicht […].“ (tamže:189) 
77 „Ich habe […] das Gefühl gehabt, von etwas Feindlichem mit unzähligen Fangarmen um-

schlungen gewesen zu sein, das nichts anderes im Sinn hatte, als mich zu vergiften und zu 
ersticken […]. In meinen Eltern habe ich so etwas gesehen, im Bürgerlichen, im Ruhigen, im 
Zürcherischen, im Schweizerischen […].“ (tamže: 219) 

78 „Und dieses »Böse« scheint in der Vision vom großen Kraken mit dem »Göttlichen« zusam-
menzufallen.“ (tamže: 220) 

79 „Gott schlägt mich mit einer bösartigen und tödlichen Krankheit, aber anderseits ist er selbst 
auch wieder der Organismus, in dem ich die Krebszelle verkörpere. […] Ich bin das Karzinom 
Gottes.“ (tamže: 218f.) 

80 „[…] daß auch Gott einer unserer Clowns war, der für uns eine Art Theater spielte, bei dem 
wir die Zuschauer waren.“ (tamže: 70) 

81 „Er ist das Gefäß, in dem der Mensch seinen Haß ausschütten muß.“ (tamže: 218) 
82 „(l)aut Reich“ (tamže: 152)  
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vystupuje ako jeho inkorporácia.“83 Tento strach Zorn metaforizuje obrazom 
„raka pustovníka.“84 

Na pozadí textu vidíme snahy uchopiť chorobu, zmocniť sa jej pro-
stredníctvom jej pomenovania. Zorn donekonečna píše názov tejto choroby, 
čo Käsera vedie k zaujímavému záveru: „Môžeme, opäť metaforicky, hovoriť 
o tom, že metafory zažehnávajúceho mena teraz zo svojej strany začnú textovo 
metastázovať a neobmedzene a podľa vlastných zákonov bujnieť: Prerastajú 
cez hranice bežne oddelených diskurzov.“85 

Na opis rakoviny Zorn spočiatku siaha po metafore tela ako štátu 
buniek, neskôr dochádza k subverzii tejto metafory a v úplnom závere textu 
nespĺňa pôvodne indikovanú funkciu zažehnania hrôzy, ale už len akýsi ne-
funkčný sémantický rámec, v ktorom Zorn už nehovorí o rakovine, ale hovorí 
ako rakovina. Zorn sám sa analogizuje s rakovinou a prehovára ako rakovina.  

Zaujímavý je fakt, že existencia knihy Mars je jednoznačne efektom 
Zornovej psychoterapie, pričom ona sama nie je priamo témou tejto knihy, 
témou je reflexia vlastného „ja“ autora. Metaforické reprezentácie prežívania 
vlastného „ja“ sú na celej ploche textu omniprezentné a aj kvantitatívne sú 
najviac zastúpené metafory, ktorých cieľová doména je jeho vlastná osoba. 
Zorn svoje „ja“ označuje ako „vec v studenom nereálnom priestore“86 ako ne-
známu kreatúru, „netvora a príšeru“87, ako „strašiaka“.88 Dominantná je aj 
metaforika straty intaktnosti, označuje sa ako niečo fragilné (obchod s porce-
lánom, rozpadávajúca sa budova, vrak)89, rozbité90 alebo metonymicky ako 
následok ničivej intervencie: „Následky tejto devastácie sedia teraz u psycho-
terapeuta“91 a neskôr: „Zostala iba kôpka nešťastia.“92 A ďalej: „Čo ešte 

 
83 „Diese Tabuisierung führt zu einer Besetzung des Körpergefühls mit Angst, der Arzt ercheint 

als deren Inkorporation.“ (Käser 2000: 330; Käser uvádza príklady na str. 62 a 78) 
84 „Ich möchte uns mit Einsiedlerkrebsen vergleichen.“ (Mars: 75) 
85 „Man könnte, wiederum metaphorisch, davon sprechen, dass die Metaphern des bannenden 

Namens nun ihrerseits textuell zu metastasieren und grenzenlos nach ihren eigenen Geset-
zen zu wuchern beginnen: Sie durchwachsen die Grenzen sonst gesonderter Diskurse.“ (Kä-
ser, 2000: 333) 

86 „Die nicht mit anderen verglichenen Dinge sind aber immer an sich wertlos und stehen ein-
sam und unverstanden in einem kalten irrealen Raum. […] Daß ich […] selbst so ein Ding im 
kalten irrealen Raum war […].“ (Mars: 37) 

87 „ein rares Biest, ein Ungeheuer, bei dem man nicht recht ersehen konnte, was der Kopf und 
was die Füße waren“ (Mars: 63–64) 

88 „[…] musste ich mich  eben zur Schar dieser professoralen Vogelscheuchen rechnen, die alle 
unfruchtbar und akademisch belesen waren.“ (tamže: 90) 

89 „je mehr man selbst ein Porzellanladen ist, desto sicherer erscheint einem jeder Außenste-
hende als ein Elefant darin“ (tamže: 55); „das zerbröckelnde Gebäude meines scheinbaren 
Ich“ (tamže: 91); „belebte meine Maske mit immer neuen Impulsen, so daß es mir auch im-
mer leichter fiel, meine Fassade intakt zu halten“ (tamže: 98); „dieses menschliche Wrack“ 
(tamže: 165) 

90 „mein Bild eines heiteren und zufriedenen Menschen […] gestürzt und vor mir in Trümmer 
gesunken“ (tamže:130) 

91 „die Folgen dieser Zerstörung saßen nun beim Psychotherapeuten“ (tamže: 143) 
92 „Zurück blieb nur ein Häuflein Elend, […].“ (tamže: 145) 
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škriabe a hryzie a nenávidí ako rozšliapnuté zviera. Aj to som ja.“93 Vlastné ja 
ako výsledok devastačných intervencií sa prejavuje aj v metafore odpadu: „Do 
veľkej miery som odpadovým produktom z meštiackych predsudkov a fru-
strácií.“ A ďalej: „či by sa moja zničenosť nemala vnímať takisto ako sympto-
matický rádioaktívny odpad, ktorý kontaminuje prostredie“.94 Malá časť sa  
z tohto odpadu vykryštalizuje a začne tento odpad reflektovať95, čoho 
výsledkom je Zornov Mars. 

Výrazným aspektom metaforizácie „ja“ je vlastná minimalizácia a mar-
ginalizácia. Zorn používa metaforu „jednobunkového organizmu“96, „časti-
ce“97, „molekuly“98, „elektrónu a mravca“99, „malého kolieska“100, „rakovi-
novej bunky“101, „najslabšieho miesta v organizme „Boh“.102 S týmto aspek-
tom sa druží pocit deindividualizácie vyjadrený metaforami „čísla a číslice“103 
alebo ako výsledok počítačových operácií.104  

Výsledkom procesu autoreflexie a v podstate funkčným cieľom analy-
zovanej knihy, ktorý identifikujeme ako istý druh autoterapie, je poznanie, 
ktoré takisto vidíme v podobe metafor. Poznanie bolí a privádza do zúfalstva. 
Súvisí to s procesom, ktorý je cyklický a ničivý a v ktorom je rozprávač 
uviaznutý „v schránke svojej vlastnej bezvýchodiskovosti“.105 Poznanie autor 
metaforizuje ako „žihadlo alebo tŕň“106, sebapoznávací proces je bolestivý  

 
93 „Was […] noch kratzt und beißt und haßt wie ein zertretenes Tier: auch das bin ich selbst.“ 

(tamže: 178) 
94 „Zum größten Teil bin ich ein Abfallprodukt aus bürgerlichen Vorurteilen und Frustrationen 

[…].“ (tamže: 188); „daß man mich in meiner […] Kaputtheit nicht auch als einen ebenso 
symptomatischen radioaktiven Abfall betrachten müßte […] der seine Umwelt verseucht“ 
(tamže: 213) 

95 „[…] so möchte ich jetzt diesen Teil von mir aus diesem Abfall herauskristallisieren, der über 
den Abfall reflektiert, denn dieser Teil bin ich.“ (tamže: 189) 

96 „Der verkrampfte Mensch gleicht somit einem Einzeller, der sich nur noch einzieht und klein 
macht, aber nie mehr ausdehnt.“ (tamže: 151–152) 

97 „[…] ich war bloß eine konformistische Partikel dieser mich umgebenden Welt.“ (tamže: 84) 
98 „ich bin ein Molekül der Masse“ (tamže: 215–216) 
99 „Ein Teil von mir ist auch Elektron und Ameise und Sonne […]. (tamže: 211); „Daß es einen 

Sinn haben muß, daß etwas funktioniert, habe ich schon oben verneint. Das einzige, worauf 
es ankommt, ist, daß eine Sache funktioniert. Die Atome funktionieren, indem die Elektro-
nen um den Atomkern kreisen. Das hat zwar keinen Sinn, aber das ist den Elektronen gleich, 
und sie tun es trotzdem. Der Ameisenhaufen funktioniert, indem es in ihm wimmelt.“ (tamže: 
202) 

100 „Ich selbst bin nur ein kleines Rädchen, aber eben ein typisches Rädchen; eine bestimmte 
Menge kleiner und typischer Rädchen zusammengenommen ist aber nicht mehr nur ein Rä-
derhaufen, sondern eine Maschine […].“ (tamže: 215) 

101 „Soziologisch gesehen bin ich die Krebszelle meiner Gesellschaft.“ (tamže: 215) 
102 „die schwächste Stelle im Organismus »Gott«“ (tamže: 218–219) 
103 „Ich bin nur eine Revolutionsnummer“ (tamže: 216); „bin ich eine der notwendigen Ziffern 

für das am Schluß gewünschte Produkt“ (tamže: 217) 
104 „Ich bin nicht nur das mathematisch kalkulierbare Produkt des höllischen Computers […].“ 

(tamže:189) 
105 „sich nur noch in der Hülle seiner eigenen Ausweglosigkeit selbst aufrieb“ (tamže:125) 
106 „blieb doch der Stachel der Erkenntnis zurück“ (tamže: 65) 
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a ničivý: „Poznanie mojej zničenosti neprestajne prederavuje ako samopal“.107 
Preto sa nedá jednoznačne tvrdiť, že psychoterapeutický proces nie je témou 
knihy. K uvedeným metaforám sebapoznávacieho procesu sa musí pridať aj 
metaforické rozprávanie o psychoterapii, ktorá, ako hovorí rozprávač: 
„dosiahla svoj cieľ v tom, že ilúziu, ktorú som o svojom doterajšom živote mal, 
rozbila na kusy. Zostala iba kôpka nešťastia.“108 

Zorn zomiera na rakovinu, ale trpel pod vplyvom sociálneho prostre-
dia. K podobnému pozorovaniu sa dopracoval aj známy nemecký literárny 
kritik Marcel Reich-Ranitzki v recenzii na novelu s autobiografickými črtami 
Christy Wolfovej Nachdenken über Christa T.: „Pre lekára bol tento prípad 
jasný: ,túžba po smrti ako choroba. Neuróza ako prejav neschopnosti 
prispôsobiť sa daným podmienkam.‘ To je v skutku dokonalý eufemizmus: 
,dané podmienky‘. Povedzme to jasne: Christa T. zomiera na leukémiu, ale 
trpí na NDR. Čo zostáva, je kapitulácia: Ústup do kúta v závetrí [...].“109 

 
Záver 

 
V štúdii sme analyzovali spôsoby metaforického stvárnenia závažných 

životných skúseností u Thomasa Bernharda a Fritza Zorna na základe ich 
autobiografickej spisby. U oboch ide o skúsenosť choroby a k nej gravitujúce 
kontexty. Ako lakmusový papierik sme použili známu kritickú esej Susan 
Sontagovej Illnes as Metaphor z obdobia, kedy vznikli analyzované texty 
oboch autorov. Na podklade Zornovej autopatografie a Bernhardovho cyklu 
sa ukázalo, že Sontagovej permisa, ktorá ústi do úplného zavrhnutia 
metaforizácie diskurzu choroby, sa reálne nedá naplniť. Z analýzy metafori-
zácie skúseností vyplýva, že u oboch autorov je fókus metaforickej práce 
zameraný na vlastnú chorobu. Avšak skúsenosť choroby a jej komunikácia 
vzhľadom na vlastnú individuálnu situáciu a životných konfliktov, teda 
interakcie so sociálnym prostredím v kontextoch ontogenézy, je komplexný 
proces. Práve lekárstvo, zdravotnícke zariadenia, choroba a pacient ako 
cieľové oblasti sú na rozdiel od iných cieľových oblastí, čo sa týka hodnoty 
výpovede, obsadené dvojmo. Buď sa znázorňujú ako výslovne pozitívne 
(bezpečná zem) alebo výslovne negatívne (javisko desu). Okrem toho sa 
abstraktné oblasti ako existencia/život alebo svet u oboch autorov konceptu-
alizujú výlučne negatívne. Zorn hovorí o živote ako o „stroji“ či „nepriateľskej 

 
107 „[…] die Erkenntnis meiner Vernichtetheit durchlöchert mich pausenlos wie ein Maschi-

nengewehr.“ (tamže: 165) 
108 „Psychotherapie […] hatte […] die Aufgabe erfüllt […] die Illusion, die ich von meinem bis-

herigen Leben gehabt hatte – in Trümmer zu schlagen […]. Zurück blieb nur ein Häuflein 
Elend." (tamže:145) 

109 „Für den Arzt ist der Fall klar: "Todeswunsch als Krankheit. Neurose als mangelnde Anpas-
sungsfähigkeit an gegebene Umstände." Das wahrlich ist ein vollendeter Euphemismus: "ge-
gebene Umstände". Sagen wir klar: Christa T. stirbt an der Leukämie, aber sie leidet an der 
DDR. Was bleibt, ist Kapitulation: Rückzug in einen windstillen Winkel […].“ (Christa Wolfs 
unruhige Elegie „Nachdenken über Christa T.“ – ein höchst bemerkenswerter DDR-Roman, 
Marcel Reich-Ranicki, 23. Mai 1969, Die Zeit, Nr. 21/1969) 
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osobe“, o svete ako o „divadle“, „krivej ceste“, „pekle“ či „koncentračnom 
tábore“. Bernhard konceptualizuje svet ako „temnú ošklivosť“ alebo „neľud-
ské bremeno“. Drvivá väčšina indikovaných metafor, jedno na akú cieľovú 
oblasť sú nasmerované, evokuje negatívny postoj. Ich pôsobenie sa dá 
objasniť iba cez prizmu sémantiky zdrojových oblastí. Zorn metaforizuje dušu 
ako „smútiacu ženu“ alebo ako „púšť“, u Bernharda je duša „zasypaná“, 
„pokrytá odpadom“, „zatemnená“, „zničená“, alebo je „patologickým stavom“ 
či „smrtonosnou chorobou“.  

Cieľom príspevku je takisto poukázať na tendenčnosť a funkčnosť 
autopatografie v období 70. a začiatku 80. rokov 20. storočia v nemecky 
písanej literatúre, ktorá zohráva terapeutickú úlohu. Mimo našich reflexií sa 
nachádzajú špekulácie o estetickej hodnote týchto textov, ktoré výrazne 
dominovali v literárnokritickom diskurze danej doby.  
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POD VPLYVOM ROKU 1968 
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Slovensko 

 
THE LANGUAGE IMAGE OF SOCIALISM IN COLLECTIVE 

MEMORY AND IN CONTEMPORARY PUBLICISING,  

AFFECTED BY 1968 

 
Abstract. Linguistic image of socialism presented to the public through the 

political newspaper Pravda was determined by the ideology that was a part of the 
state legislation. The context conditions changed due to 1968, which was reflected on 
the contemporary linguistic picture of the late political regime. The study is focused 
on the changes of the language image of socialism in media discourse in 1968 – 1969 
and 2018 – 2019 captured in conceptual metaphors and bounded by specific social 
reference framework. The paper is based on the theoretical understanding of concep-
tual metaphor by cognitive linguists G. Lakoff and M. Johnson and on the inter- 
pretation of the collective and political memory by M. Halbwachs, J. Assmann and  
A. Assmann. 

Keywords: collective memory, conceptual metaphor, language picture, me-
dia discourse, socialism. 

 
 
Obraz socializmu vo svojom pozitívnom aj negatívnom stvárnení je 

reflektovaný v prostredí mediálneho diskurzu a tvorí pretrvávajúcu súčasť 
spoločenského povedomia, ktorá sa realizuje špecifickými jazykovými pro-
striedkami. Spätosť jazyka s jeho komunikantmi, s kultúrou, sociálnou sférou 
aj spoločenským a politickým kontextom umožňuje rámcovať konceptuálne 
obrazy spoločnosti a sprostredkúvať názory, myšlienky, ideológiu. Podľa  
J. Dolníka (2009: 258) „jazyk sa vždy vnímal ako encyklopédia sui generis, 
tezaurus, zásobník, ktorého obsahom je duchovné bohatstvo nazhromaždené 
generáciami daného kolektívu“. Politicko-ideologická determinácia zasahujú-
ca jazykové prostriedky v 60. rokoch sa odrazila v jazykovom obraze spoloč-
nosti, ktorý je charakterizovaný formou jazykových náhľadov na svet zakódo-
vaných v jeho sémantickej rovine či prostredníctvom nej implikovaných. 
Jazykový obraz sveta zovšeobecňuje interpretáciu predmetnej skutočnosti, jej 
konceptualizáciu a uchováva sa primárne v lexikálnej sfére, odrážajúc 
spoločenský aj kultúrny kontext (Karčová, 2014). Transformácia jazykového 
obrazu do podoby konceptuálnej metafory analyzovaná v predkladanej štúdii 
vychádza z kognitívnej koncepcie G. Lakoffa a M. Johnsona (2002) a je 

mailto:patrici.molnarova@umb.sk
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interpretovaná v kontexte štúdia obrazu socializmu v kolektívnej, resp. 
politickej pamäti spoločnosti, tak ako ju spracovali M. Halbwachs (2009),  
J. Assmann (2001) a A. Assmannová (2018). 

Cieľom predkladaného príspevku je analyticko-komparačné zhodno-
tenie zmien vo vybraných konceptuálnych metaforách, reflektujúcich socia-
lizmus v roku 1968 a v roku 2018. Východiskový pramenný materiál pozo-
stáva z textov analytickej publicistiky straníckeho periodika Pravda v roku 
19681 a súboru textov s analytickým charakterom z periodík Pravda, SME, 
Denník N a Hospodárske noviny publikovaných v roku 2018 pri príležitosti 
50. výročia začiatku okupácie Československa. V súvislosti s naznačenou 
témou zameriavame pozornosť na špecifické podmienky roku 1968, ktoré ho 
kontextovo vymedzili ako dôležitý a formujúci medzník vo vytváraní jazyko-
vého obrazu politického režimu.  
 
1 Jazyk a kontext v koncepte kolektívnej pamäti  
a formovania jazykového obrazu  
 

Problematika pamäti a spomínania spojená s vytváraním kolektívnych 
obrazov spoločenských javov a udalostí sa nachádza na priesečníku viacerých 
vedných smerov od histórie cez sociológiu, psychológiu i politiku (Assmann, 
J., 2001, Halbwachs, 2009). Priestor spomínania predstavuje ohraničenú 
plochu vymedzenú a determinovanú kontextovými faktormi, ktorú M. Halb-
wachs označuje ako sociálny referenčný rámec pamäti. Ide o „orientačné body 
v priestore a čase, historické, geografické, biografické, politické pojmy, bežnú 
skúsenosť a známe spôsoby nazerania“ (Halbwachs In: Kvasničková, 2005: 
35). Z hľadiska historicko-politického a spoločenského ohraničenia vystupuje 
v 60. rokoch do popredia ústavný zákon 100/1960 Sb. nazývaný tiež Socia-
listická ústava. Zákon v úvodnom prehlásení deklaroval dominanciu vedúce-
ho postavenia jednej politickej strany, príslušnosť národa a všetkých jeho 
predstaviteľov k socializmu a komunizmu či postavenie pracujúceho ľudu  
v spoločnosti (viac pozri Čulenová, 2012), čím nastavil hranice, v ktorých sa 
mohol, príp. musel, formovať obraz socialistického režimu následne predkla-
daný verejnosti v prostriedkoch masovej komunikácie. Už tu si možno všim-
núť zdôraznenie základných motívov prítomných v metaforických konceptoch 
cesty a budovy, ktorým budeme ďalej venovať pozornosť. Zákon uvádza (bold 
PM): „Vstúpili sme do nového obdobia našich dejín a sme odhodlaní ísť 
ďalej k novým, ešte vyšším cieľom. Dovršujúc socialistickú výstavbu, pre-
chádzame k budovaniu vyspelej socialistickej spoločnosti a zhromažďuje-
me sily pre prechod ku komunizmu.“ (Ústavný zákon 100/1960 Sb., online).  

Z analýzy Halbwachsovho diela (Assmann J., 2001; Šubrt – Pfei-
ferová, 2010; Šubrt – Maslowski – Lehmann, 2014) vyplýva, že pamäť konk-
rétnej udalosti nie je fixne daná v tej podobe, v akej bola prvotne zachytená 
vo vybranom čase a priestore. Ak má pretrvať musí byť v súlade s aktuálnymi 

 
1 S čiastkovým presahom do roku 1969 v niektorých príkladoch, ktoré reflektovali udalosti  
z predchádzajúceho roku. 
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potrebami a utváranou identitou spoločnosti, v dôsledku čoho sa obrazy  
v kolektívnej pamäti menia, obnovujú alebo pretvárajú. Reaktualizáciou re-
ferenčných rámcov podľa momentálnych potrieb, podmienok a záujmov 
spoločnosti sa pamäť mení, preto k jej charakteristickým vlastnostiam patria 
aktualizačné a rekonštrukčné tendencie. Podľa vyššie uvedeného legislatív-
neho a ideologického základu môžeme dedukovať existenciu jedného konk-
rétneho referenčného rámca pre vytváranie jazykových obrazov. Na druhej 
strane v roku 2018, ktorý predstavuje druhú časť v rámci zvoleného kom-
paračného prístupu k výskumnému materiálu, je vzhľadom na spoločensko-
politické zmeny prítomný odlišný referenčný rámec, a predtým aktuálne kon-
ceptuálne metafory reflektujúce socializmus sa aktualizovali a reštruktura-
lizovali do novej podoby.  

Význam jazyka ako ohraničujúceho referenčného rámca, v ktorom sa 
realizuje kolektívne spomínanie, či ako miesta pamäti v zmysle sprostred-
kúvania a uchovávania vybraných javov a udalostí je zdôraznený v konšta-
tovaní, že „jazyk je kolektívnou funkciou myslenia par excellence“ (Halb-
wachs In: Šubrt – Maslowski – Lehmann, 2014: 18). J. Dolník, nadväzujúc na 
Assmannove práce, uvádza fixáciu kolektívnej pamäti na pevné média, teda  
i texty, z čoho vyplývajú jej vlastnosti formovanosti a organizovanosti. 
Vyvodzuje záver o význame jazyka v zmysle konštituenta pamäti, ktorý vystu-
puje „ako médium, ktorým sa zachovávajú a odovzdávajú identifikačne rele-
vantné obsahy“ (2009: 260). O dôležitosti jazyka ako pamäťového rámca 
vypovedá tiež výrok M. Halbwachsa, že „každé slovo, ktorého významu 
rozumieme, je sprevádzané spomienkou, a nie je spomienok, ktorým nezod-
povedajú žiadne slová“ (Halbwachs In: Šubrt – Pfeiferová, 2010: 15). A. As-
smannová (2018: 166) poznamenáva, že „fenomén pamäti je zjavne ne-
zlučiteľný s metódou priameho popisu a inklinuje k metaforickému vyja-
drovaniu“. V súvislosti s pozíciou jazyka v rámci problematiky pamäti ho 
autorka vníma ako spôsob jej odkrývania a utvárania, čím mu dodáva 
formujúcu funkciu. V dôsledku toho sa pamäťová a jazyková sféra vzájomne 
prepájajú a vybrané pamäťové obrazy sa stávajú súčasťou historického kon-
textu, kultúrnych požiadaviek a rôznych interpretačných postupov. K ďalším 
formujúcim funkciám jazyka v politickom a publicistickom diskurze môžeme 
priradiť ich tendencie vystupovať v zmysle manipulačného prvku, a to najmä 
ak ide o presadzovanie ideologických postojov a názorov v spoločnosti (Dol-
ník, 2009). Naznačené teoretické východiská slúžia ako interpretačná opora 
v analyticko-komparačnom prístupe ku konceptuálnym metaforám profilo-
vaným na základe kognitívno-lingvistických prístupov G. Lakoffa a M. John-
sona (2002). Vychádzajúc z ich klasifikácie konceptuálnych metafor sme kon-
štatovali dôslednú participáciu ideológie v štyroch štruktúrnych metaforách 
prítomných v publicistických textoch z roku 1968, ktoré v nasledujúcej kapi-
tole interpretujeme tak v kontexte súdobého politicko-ideologického referen-
čného rámca, ako aj v priestore kolektívnej pamäti spoločnosti viažucej sa  
k obdobiu socializmu. 
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2 Vybrané jazykové obrazy socializmu v roku 1968  
 

Jazykový obraz socialistického režimu v 60. rokoch sa formoval pod 
vplyvom ideologických parametrov daných ústavou aj kontextovými pod-
mienkami, a ako taký sa zaraďoval k politickej pamäti society. K jej cha-
rakteristickým črtám patrí vedomé konštruovanie s cieľom pretrvania, 
pričom je viazaná na politické inštitúcie a orgány. Apeluje na členov skupiny, 
v tomto prípade socialistickej spoločnosti, v snahe „prostredníctvom pripo-
mínania určitých minulých udalostí, osôb, miest, artefaktov a činov udržiavať 
politickú identitu a príslušný politický útvar a zároveň [...] legitimizovať 
súčasné politické ciele a udržiavať či posilňovať súčasné politické zriadenie“ 
(Kubišová, 2014: 90). Dôležitým faktorom v rámci rozvíjania kolektívnej 
pamäti v spoločnosti bol vznik novín, ktoré začali šíriť jednotný názor, sfor-
movaný obraz a politický náhľad na celom území štátu. Vo svojej jazykovej 
realizácii tvorili metaforické koncepty obraz socializmu ako súčasti poli-
tického diskurzu v zmysle interpretačného prístupu I. Dulebovej (2012) – dis-
kurz ako komplex vzťahov medzi človekom a spoločnosťou zameraný na for-
movanie obrazu sveta politiky, ktorý prostredníctvom analýzy dokáže 
zobraziť spoločenské systémy a hodnoty, ale aj na vytváranie konceptuálneho 
obrazu sveta, ktorý je daný každému jazykovému kolektívu.  

Tzv. režimové konceptuálne metafory boli v 60. rokoch realizované  
v štyroch najfrekventovanejších podobách – v konceptoch budova, boj, cesta 
a príroda (tieto aj ďalšie modely boli relatívne stabilné do roku 1968, v súvi-
slosti s politickým a spoločenským kontextom došlo potom k zmene2). Socia-
lizmus prostredníctvom nich formoval pozitívny obraz o sebe samom a využí-
val ich pri realizácii vlastných politických cieľov, pri presadzovaní kolektív-
neho vnímania alebo pri šírení socialistických ideálov v národnom aj medzi-
národnom meradle. Nasledujúci stručný výber uvedených konceptov si nená-
rokuje všeobecnú platnosť v súvislosti s komplexným obrazom spoločenského 
zriadenia v 60. rokoch 20. storočia. Ide o excerpt časti publicistických textov 
z roku 1968 vybraný pre potreby názorného posunu v tvorbe súdobého 
jazykového obrazu režimu a neskôr jeho zmeny v demokratickom období. 
Textové ukážky pochádzajú z úvodníkov a komentárov publikovaných v den-
níku Pravda z roku 19683. Pravda bola súčasťou straníckej politickej tlače  
a oficiálnym tlačovým orgánom Komunistickej strany Slovenska. K základ-
ným konceptuálnym metaforám zobrazujúcim socialistický režim na Sloven-
sku patrili k roku 1968 nasledovné: 

1. Metafora budovy zachytávajúca socializmus v podobe stavby 
stojacej na základových pilieroch a princípoch straníckej činnosti: „Prečo 
čakať na smernice, keď je strana vo vážnej prestavbe, ktorá sa nemôže 
zaobísť bez podstatnej prestavby aj svojich orgánov a ich aparátu?“ (Pravda, 

 
2 O kontextových zmenách v súvislosti s udalosťami roku 1968 aj neskorším nástupom norma-

lizácie do roku 1970 realizovaných v metaforických výrazoch a metaforách pozri viac Molná-
rová, 2019. 

3 S individuálnym presahom do roku 1969 – v jednom prípade. 
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9. 3. 1968); „Aj pri výstavbe socializmu mala zohrať (politika Národného 
frontu, PM) svoju kladnú rolu.“ (Pravda, 7. 4. 1968); „...že sú to chyby rastu 
a že zmiznú, len čo vybudujeme socialistickú spoločnosť.“ (Pravda, 8. 3. 
1969). Vybraný typ metafor označujeme v kontexte socialistického režimu ako 
tzv. budovateľské. 

2. Metafora boja vytvárala obraz zhodujúci sa s predstavou ideo-
lógie ako zbrane a s motívmi neustáleho zápasu prebiehajúceho v spoločnosti, 
ktorý vychádzal zo stereotypu my verzus oni4: „Toto stretnutie (v Čiernej nad 
Tisou, PM) nemôže byť súbojom, v ktorom jedna z týchto koncepcií by mala 
padnúť.“ (Pravda, 1. 8. 1968); „...súhlasíme s rezolúciou aj v tom, že za hlavnú 
zbraň proti pravému nebezpečenstvu považuje ideologický boj a ofenzívnu 
politiku a odmieta administratívne metódy.“ (Pravda, 3. 12. 1968); „Akčný 
program strany do jej XIV. sjazdu, boj o naplnenie jeho progresívnych 
myšlienok progresívnymi činmi, tu určite zohrá rozhodujúcu úlohu.“ 
(Pravda, 3. 4. 1968). Je tu viditeľne prítomný dichotomický princíp boja za 
niečo, zvyčajne za výstavbu socializmu (v súvislosti s budovateľskými meta-
forami), za jeho pretrvanie či progres a na druhej strane  boja proti niečomu. 
Opozíciu, voči ktorej sa viedol boj, predstavoval tak vonkajší nepriateľ, ako aj 
vnútrostranícki odporcovia, ktorí boli najmä po roku 1968 opisovaní ako 
nepriatelia a narúšatelia socialistického režimu v krajine. 

3. Metafora cesty zobrazujúca smerovanie v rámci vymedzeného 
priestoru k určitému cieľu sa realizovala prostredníctvom obrazov postupu, 
putovania či pokroku so zámerom dosiahnutia socialistického ideálu alebo 
prípadne aj – v roku 1968 – reformných zmien: „...ide o to, aby sme sa, 
napriek zdravej a prirodzenej diferenciácii, zjednotili v hlavnom: v úsilí  
o takú cestu k socializmu, na akú sme vykročili v januári tohto roku.“ (Pravda, 
9. 10. 1968); „Záruky toho, že nezídeme z našej pojanuárovej cesty...“ 
(Pravda, 7. 1. 1969); „V našich polemikách s varšavským listom predstavi-
teľov piatich strán sa zdôrazňuje zásada vlastnej, špecifickej cesty k socia-
lizmu...“ (Pravda, 1. 8. 1968). Metafora zdôrazňovala obraz cesty smerujúcej 
k vyššiemu stupňu zriadenia – ku komunizmu a s ním spojenému spoločen-
skému ideálu rovnosti: „Vývoj v strane takto predznačuje vývoj v celej 
spoločnosti, ženie ho vpred k realizácii základných komunistických cieľov:  
k prekonaniu každej formy útlaku, k slobode človeka.“ (Pravda, 7. 2. 1968).  

4. Metafora prírody rozpracúvala obraz socializmu v kontexte prí-
rodných motívov alebo fyzikálnych javov nachádzajúcich sa v prírode. Často 
sa vyskytujúcim bolo zobrazovanie ideologických princípov a názorov ako 
koreňov zapúšťaných v spoločnosti alebo v myslení verejnosti, ktoré upevňo-
vali stabilitu politického režimu: „...socializmus zapustil pevné a hlboké 
korene v našom ľude.“ (Pravda, 9. 10. 1968). Problémy a obavy zahraničných 
vládnych predstaviteľov o udržanie režimu sa v jazyku transformovali do 

 
4 Najčastejšie opozitné dvojice boli v kontexte zahraničnej politiky socializmus – imperializ-

mus/kapitalizmus a v domácej sfére pravica – ľavica, ktoré sa vykryštalizovali najmä v refor-
mnom období 1968 za A. Dubčeka. Negatívny obraz boja pravice a ľavice sa potom začal do-
minantnejšie profilovať po Moskovských rokovaniach a s nástupom normalizačného procesu.  
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metaforického výrazu „prameň obáv o socializmus“ (Pravda, 1. 8. 1968), príp. 
sa zahraničná politika reflektuje vo výrazoch typu „svetové obzory zaťahujú 
naďalej mraky“ (Pravda, 1. 5. 1969).  

Pri zovšeobecnení vyššie prezentovaných poznatkov vyplývajúcich  
z pramenného výskumu platí, že v rámci konkrétneho referenčného rámca 
vykonštruovaného spoločensko-politickým a ideologickým zriadením plat-
ným v 60. rokoch 20. storočia sa jazykový obraz socializmu realizoval a ref-
lektoval v štyroch dominantných konceptuálnych modeloch. Prostredníct-
vom uvedených obrazov a v prostredí politického (straníckeho) mediálneho 
diskurzu bol socialistický režim vo vedomí širšej verejnosti sformovaný ako 
budova s pevnými ideologickými základmi, ktorá sa neustále upevňuje  
a zdokonaľuje s cieľom prebojovať sa na konci vymedzenej socialistickej cesty 
k ideálnemu politickému zriadeniu – ku komunizmu. Cesta aj cieľ sú v poli-
tickom zriadení vopred dané plánom, od ktorého sa neodkláňalo a cieľom 
politického boja, ktorého hlavným aktérom bola strana a hlavnou zbraňou 
ideológia, bolo zakoreniť pozitívne socialistické myšlienky v povedomí čo 
najširšej verejnosti. Jazykový obraz, stvárňujúci v rámci straníckej dennej 
tlače súdobý politický režim, operoval najmä s jeho pozitívnym vnímaním  
a kladným hodnotením. Vytváral tak ideologicky korektnú predstavu o socia-
lizme, ktorú možno v (česko)slovenských podmienkach 60. rokov interpre-
tovať ako stabilnú až do začiatku reformného obdobia, Pražskej jari, činnosti 
tzv. mužov Januára a v neposlednom rade do začiatku okupácie Českosloven-
ska vojskami krajín Varšavskej zmluvy.  
 
3 Rok 1968 ako determinant zmeny jazykového obrazu  
v kolektívnej pamäti  
 

Interpretované jazykové obrazy, ktoré sa o socialistickom režime 
sformovali v čase jeho existencie predstavujú orientačné východisko v nazna-
čenom komparatívnom prístupe. Pre narúšanie ich ideologickej stability 
a pozitívno-idealistického stvárnenia bol determinujúci rok 1968. Vzhľadom 
na prehlbujúci sa nesúlad medzi socialistickou ústavou ohraničenými ideo-
logickými požiadavkami a predstavami na jednej strane, a reálnym spolo-
čensko-politickým dianím od januára toho roku na druhej strane, môžeme 
badať prieniky naznačujúce nové formovanie v oblasti jazykových konceptov 
i jazykového obrazu režimu. Dôležitým analyticko-interpretačným aspektom 
je zmena referenčného rámca v dôsledku kontextových premien. Napriek 
pozitívnym reformným snahám, ktoré sa skonštituovali začiatkom roka ná-
stupom A. Dubčeka do funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ sa spoločenský rámec 
podmieňujúci vznik nového jazykového obrazu sformoval inak. Formantom 
sa stala okupácia a jej negatívne dôsledky pre vývoj krajiny v podobe slobodu 
obmedzujúcich dokumentov vyplývajúcich z moskovských rokovaní, nástupu 
normalizačných tendencií a tiež odstránenia a zrušenia reformných ambícií  
z predchádzajúcich mesiacov. Determinujúci význam roku 1968 pre podobu 
jazykového obrazu socializmu vyplýva z drastickosti, neočakávanosti a náhlo-
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sti uskutočnených zmien. Nová spoločenská identita spojená s nástupom 
demokratického režimu po roku 1989 ďalej ovplyvňovala nazeranie na 
predchádzajúce udalosti, pričom sa realizovala dvoma spôsobmi: 
a) vznikom nových konceptuálnych metafor zobrazujúcich socializmus v tlači; 
b) zmenou jazykových výrazov v pôvodných konceptuálnych metaforách, 
ktoré ostali zachované.  

Po zmene sociálneho referenčného rámca a v dôsledku demokratizácie 
spoločensko-politických podmienok na Slovensku sa k socializmu v kolektív-
nej pamäti národa začalo pristupovať z hľadiska režimu, resp. okupácie ako 
jednej z jeho charakteristických čŕt, v zmysle národnej katastrofy. N. Mas-
lowski (2014: 75) konštatuje, že úlohou kolektívnej pamäti je „udržať nažive 
spomienky na hrôzy, ktoré sú pre človeka inak nepredstaviteľné. Je povin-
nosťou ľudstva, aby tieto udalosti prijalo ako súčasť svojej predstavivosti“. 
Udalosti šesťdesiateho ôsmeho roku tak ostávajú v spoločenskom povedomí 
v úlohe mementa, pripomienky či varovania a prostredníctvom jazykového 
obrazu sú predkladané verejnosti v súčasnom mediálnom diskurze. Z. Kubi-
šová (2014) dodáva, že pri interpretácii tzv. doby temna prítomnej u každého 
národa je výrazným faktorom zdôraznenie cudzieho zavinenia, v tomto prí-
pade krajín Varšavskej zmluvy a Ruska, čím sa narušil predtým zdôrazňovaný 
bratský vzťah. Vývin jazykového obrazu a zmeny v konceptuálnych metafo-
rách sledujeme prostredníctvom analýzy publicistických textov v súčasných 
demokratických podmienkach s cieľom komparovať dva typy jazykových 
obrazov vybraného politického zriadenia v odlišných referenčných rámcoch.  
 
4 Vybrané jazykové obrazy socializmu v roku 2018  
 

Jazykové obrazy realizované v konceptuálnych metaforách v súčasnej 
tlači zobrazujú diferencované nazeranie na socialistický režim, realizované na 
jednej strane v dôsledku abstrahovania ideologických aspektov z kolektív-
neho vnímania spoločnosti, a na druhej strane ako výsledok zmeneného 
prístupu k spoločensko-politickej interpretácii režimu pod vplyvom roku 
1968. Socializmus je v súčasnom historickom a politickom hodnotení inter-
pretovaný ako dogmatický, byrokratický, konzervatívny alebo neohybný. 
Napriek chronologickému, ale aj politickým vývinom podmienenému člene-
niu režimu od februárového prevratu v roku 1948 až do „nežnej revolúcie“  
v roku 1989, pretrval v kolektívnej pamäti spoločnosti obraz socializmu vytvo-
rený na základe udalostí z roku 1968. Jeho zakonzervovanie v politickom  
i mediálnom diskurze je každoročne pripomínané a viac či menej zdôrazňo-
vané v rovnakej podobe a s využitím podobných konceptuálnych metafor.  
V nasledujúcej časti štúdie sme sústredili pozornosť na vybrané koncepty, 
tvoriace jazykový obraz socializmu, vychádzajúc z analýzy textov s charak-
terom analytickej publicistiky v niekoľkých slovenských periodikách. Sú to 
denníky Pravda, SME, Denník N a Hospodárske noviny. Výber konkrétneho 
roku vyplýva z pripomínania 50. výročia začiatku okupácie Československa 
vojskami krajín Varšavskej zmluvy, v dôsledku čoho bola téme venovaná 
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zvýšená pozornosť. Konceptuálne metafory realizované v dennej tlači boli 
nasledovné: 

1. Metafora divadla, spojená tak s budovou, ako aj s vystupujúcimi 
predstaviteľmi, predkladá obraz spoločenského zriadenia charakterizova-
ného falošnosťou a nepravdivosťou, ktorý zastiera svoju reálnu podobu. 
Konceptuálny model využíva na formovanie daného obrazu špecifické lexémy 
ako kulisy, kostýmy, absurdita, grotesknosť, irónia: „Mali sme blízko k začí-
najúcim divadelníkom, ktorí neskôr založili Divadlo na korze. Vyjadrovali 
náš vtedajší životný pocit – bola ním absurdita, grotesknosť, ironický úsme-
šok.“ (Denník N, 17. 8. 2018). S metaforou divadla možno spojiť opakujúci sa 
pojem ilúzie vymedzovaný v zmysle sebaklamu, nesprávneho pohľadu na 
skutočnosť, či vyjadrenia osobného želania a snahy vidieť skutočnosť krajšiu, 
než aká je (SSSJ, 2011). Stal sa jedným zo základných hodnotiacich prvkov 
komplexne vystihujúcich udalosti roku 1968 aj socializmus na Slovensku ako 
celok. Korešpondujúc s divadelnou metaforou je založený na prekrývaní 
reality s idealistickou (ideologickou) predstavou, ako na to poukazujú vybrané 
príklady: „Mnohí sa v tú augustovú noc neprebudili len zo spánku, ale aj  
z ilúzií o tom, že komunistickým lídrom išlo o niečo viac, než len o moc.“ 
(SME, 21. 8. 2018); „Lekcia z jari 1968 má slabinu v tom, že išlo v skutočnosti 
o ilúziu slobody, z ktorej sa nemáme čo naučiť. O tom, čo sa sme nahlas 
povedať, rozhodovali stále komunisti.“ (Denník N, 21. 8. 2018); „Nízke ceny 
základných potravín, služieb, energií a bezplatné zdravotníctvo či školstvo, 
či podpora bývania cez dotácie výstavby panelákov a rodinných domov 
vytvárali ilúziu blahobytu.“ (Pravda, 20. 8. 2018). Určitým prejavom ilúzie je 
aj opozitné vnímanie víťazstva a porážky. Kým v čase trvania režimu sa 
zdôrazňovalo budovanie socializmu a okupácia bola označovaná ako jeho 
záchrana, v súčasnom politickom kontexte sa na 21. august 1968 vzťahuje skôr 
termín porážky (Behul, 2018). 
 2. Metafora choroby je konceptom prezentujúcim politický režim 
aj súdobú ideológiu v podobe chorobného stavu, znásilnenia, traumy a úpad-
ku tak z fyzickej, ako aj z psychickej stránky, ktorá vyvrcholila v konštatovaní 
o pochovaní nádejí na reformné zmeny a nové myšlienky. Invázia a okupácia 
sa v súčasnom kontexte umiestňujú do tzv. svojho sovietskeho hrobu (SME, 
21. 8. 2018) V jazykovej rovine sú k tomu využívané lexémy hniloba, umie-
ranie, chradnutie, rozklad, agónia či kazajka, ktoré sú jasným naznačením 
smerovania ku konečnej smrti a zároveň majú všetky negatívne sémantické 
konotácie. V kombinácii s predchádzajúcou metaforou divadla je jej realizácia 
viditeľná na príklade: „Sú udalosti, ktoré obnažia režimy. Na kosť. Zmyjú  
z tváre úsmevy odhodlaných budovateľov, strhnú kostýmy a rozožerú kulisy 
ako hladné potkany. Aj potom ich umieranie trvá dlho. Hoci od toho 
momentu obnaženia už len chradnú a občania spolu s nimi žijú ich predĺženú 
a rozkladnú agóniu. Sovietska okupácia Československa bola takýmto mo-
mentom.“ (SME, 21. 8. 2018). Je to posun oproti predchádzajúcemu obdobiu, 
keď bola metafora choroby síce prítomná, ale odkazovala na všetko, čo poten-
ciálne ohrozovalo socializmus, nie na socializmus ako taký. Je to nepriamo 
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pozorovateľné pri ekonomickom porovnávaní socialistického a demokrati-
ckého režimu v súčasnej tlači: „ČSSR proti týmto neduhom (deficit verejných 
financií, inflácia a devalvácia meny v Juhoslávii, PM) chránila práve železná 
opona.“ (Pravda, 20. 8. 2018). Izolovanie Československa, orientácia výhrad-
ne k sovietskemu bloku a obmedzenosť kontaktu zo zahraničím, najmä na 
západe, boli interpretované ako prevencia voči „chorobným vplyvom“ ohro-
zujúcim socialistický režim.  

3. Metafora budovy prítomná v diskurze roku 2018 zaznamenala 
sémantický posun. Od budovateľského modelu a pevných základov prešla  
k zdôrazňovaniu nerovnováhy, nestability aj ku konštatovaniu celkového zly-
hania: „To nie je o komunistoch. To je o odvahe nazrieť do plánov domu, 
ktorý sme pomáhali stavať, a poctivo informovať ostatných, že stavba mala 
vyzerať úplne inak.“ (Pravda, 22. 8. 2018); „V novembri 1989, keď sa soviet-
sky a Sovietmi vynucovaný režim rúcal ako domček z karát... (Pravda, 20. 
8. 2018). V pôvodnom význame odkazuje metafora na budovanie súčasného 
štátu, ktorý „sa nezaobíde bez definovania základných hodnotových pilie-
rov...sloboda, demokracia, ľudské a sociálne práva a zápas o ne...“ (HN, 21. 
8. 2018). 

4. Metafora prírody je svojou výstavbou a významom podobná 
metafore budovy. Aj tu dochádza k posunu od pozitívneho k negatívnemu 
obrazu socializmu, ktorý bol znázorňovaný prostredníctvom obrazov prírod-
ných katastrof. Častými lexémami či použitými lexikálnymi spojeniami sú 
napr. blesková povodeň, záplava chrobákov, kobylky, šváby či vyhladované 
potkany, ktoré v komunikačnom partnerovi vyvolávali pocit odporu a nechuti. 
Predstavitelia bývalého režimu sú označovaní termínom „škodcovia socia-
lizmu“, ktorí pretrvali z predchádzajúceho štátoprávneho usporiadania aj  
v súčasných demokratických podmienkach (SME, 22. 8. 2018). Rok 1968 je  
v podobe konceptuálnej metafory prírody vyjadrený nasledovným obrazom: 
„Vojenská invázia má vlastnosti prírodnej pohromy. Je ako blesková povo-
deň, ktorá vám strhne dom a v priebehu minút úplne zmení váš život – ak 
máte to šťastie, že ju prežijete. No vizuálne pripomína skôr záplavu chro-
bákov... ako sa nekonečný prúd tankov valí po ceste pod nami. Vyzerali ako 
obrovské šváby s dlhým tykadlom na čele.“ (Denník N, 21. 8. 2018). Už sa 
nezdôrazňovali pozitíva bratských a priateľských vzťahov medzi krajinami 
sovietskeho bloku, ale práve naopak, ruskí vojaci boli ako kobylky, ako tiger 
číhajúci v džungli, čo v dôsledku emocionálnych vnemov spájaných s lexi-
kálnymi jazykovými prostriedkami vzbudzovalo odpor alebo strach.  

Vybrané jazykové obrazy nie sú komplexným spracovaním interpre-
tácie socializmu v súčasnej periodickej tlači. Na základe vzorky textov z rôz-
nych tlačovín však môžeme sledovať a zaznamenávať posun, ku ktorému  
v rámci tvorby a uplatňovania konceptuálnych metaforických modelov došlo 
pod vplyvom udalostí z roku 1968. Záver vyplývajúci z vybraných modelov  
a ich aplikácie ukazuje na príklon k negatívnej interpretácii socializmu v aktu-
álnom politicko-mediálnom diskurze. Šesťdesiaty ôsmy rok vystupuje v pozí-
cii národnej katastrofy, ktorá sa stala charakteristickým znakom celého 
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obdobia a je dominantnou pripomínanou udalosťou. Vzhľadom na demokra-
tické podmienky štátneho usporiadania umožňuje spoločenský referenčný 
rámec negatívne hodnotenie aj kritiku, čo sa odrazilo v lexike s negatívnym 
významom aj v uplatnení ironických postojov pri nových alebo sémanticky 
diferencovaných metaforách (napr. metafora divadla alebo budovy).  
 
5 Namiesto záveru: sémantický posun  
a zmena konceptuálnych metafor 1968 – 2018  
 

Konceptuálne obrazy sú zachytené a uchovávané v jazyku, v jeho lexi-
kálnej a sémantickej rovine, v prirovnaniach aj frazeologizmoch, a preto mož-
no jazyk interpretovať ako miesto pamäti vo vytváraní a udržiavaní kolektív-
nej identity spoločnosti. Jazyk je v tomto ponímaní abstraktným priestorom 
obsahujúcim kolektívnu pamäť minulej udalosti poznačenú spoločenským 
referenčným rámcom, v ktorej sa odohrala. Koncept kolektívnej pamäti a v nej 
uložených jazykových obrazov má tendenciu k aktualizácii a politizácii na 
základe meniacich sa spoločenských potrieb a priorít (pozri Hlavačka, 2011). 
Platnosť uvedeného prístupu sa potvrdila pri analyticko-interpretačnej eva-
luácii konceptuálnych metafor prítomných v publicistických textoch a vytvá-
rajúcich jazykový obraz socialistického režimu v rokoch 1968 a 2018. V uve-
dených obdobiach sme zaznamenali súbor frekventovaných konceptuálnych 
modelov, ku ktorým patria metafory budovy, boja, cesty, prírody, choroby  
a divadla. Interpretáciou a komparáciou dvoch období sme sledovali séman-
tický posun, resp. vytváranie nových modelov formujúcich obraz režimu pod 
vplyvom okupácie v roku 1968 v zmysle národnej katastrofy, a tiež v dôsledku 
významnej zmeny sociálneho referenčného rámca, ktorý sa transformoval  
z totalitného na demokratické usporiadanie po roku 1989. Keďže „význam-
ným prostriedkom na poznávanie obrazu sveta je slovná zásoba, v ktorej sa 
odrážajú klasifikácie spoločných skúseností, zahŕňajúc inventár pojmov 
relevantných z existenciálneho, spoločenského a kultúrneho hľadiska“ (Kar-
čová, 2014: 226) pri porovnaní použitých lexém a ich významu je pozoro-
vateľný posun od kladného k negatívnemu hodnoteniu. To je výsledkom 
odstránenia ideologického vplyvu, ale najmä ide o dôsledky politicko-histo-
rického vývinu spoločnosti v danom období.  

V dôsledku okupácie a začiatku normalizácie od 60. rokov sa obraz 
socializmu a nazeranie naň transformovali, čo sa reflektovalo v jazykovej 
rovine. Obrázok 1 schematicky predkladá súhrnné výsledky realizovanej ana-
lýzy a zohľadňuje sémantický posun vo vybraných metaforických modeloch 
spoločne s príkladmi z lexikálnej roviny, ktoré boli pre jednotlivé koncepty 
charakteristické. Kým pri metaforách budovy a choroby je viditeľné pretrv-
anie v oboch skúmaných obdobiach iba s obsahovou zmenou zaznamenanou 
prostredníctvom zmenenej lexiky, odlišná situácia nastala v prípade metafor 
boja a cesty. Ich ideologická determinácia zo 60. rokov sa po zmene refe-
renčného rámca z totalitného na demokratický odrazila vo vytvorení nového 
konceptuálneho modelu. Metafora divadla neguje predchádzajúci obraz 
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režimu ako vymedzenej socialistickej cesty k cieľu komunistického štátneho 
zriadenia v prospech interpretácie socializmu v zmysle falošného stvárnenia 
reality medzi ideologickou oponou a kulisami, ktoré zastierali reálnu situáciu 
nedemokratického usporiadania v krajine. V súvislosti s metaforou cesty sa 
vyskytol prípad poukazujúci na „vycúvanie z ideálov sovietskeho socializmu“ 
(HN, 21. 8. 2018) ako opozitná situácia k napredovaniu za ideálom komu-
nizmu preferovaný v roku 1968.  
 
Obrázok 1. Vývin a zmeny vo vybraných konceptuálnych metaforách v roku 
1968 a 2018 
 

 
 

 
 

Posun na inej úrovni môžeme konštatovať v konceptuálnej metafore 
prírody, ktorú možno diferencovať na osi pozitívne – negatívne stvárnenie 
udalosti. Oba varianty sa vyskytovali tak v roku 1968, ako aj v roku 2018, ale 
obsah kategórii sa v zmenil. Konceptuálna charakteristika režimu prešla od 
pozitívnej k negatívnej interpretácii a reformné obdobie naopak, od 
negatívnej kritiky v roku 1968, k pozitívnemu hodnoteniu v roku 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koncept BUDOVA

budovanie, pevné základy

domček z karát, 
nevydarná stavba

Koncept BOJ, CESTA

ideol. boj, cesta k cieľu

Koncept DIVADLO
režim ako falošná kulisa

Koncept CHOROBA

všetko, čo narúša režim

režim sám je chorý/je 
chorobou
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Obrázok 2. Vývin konceptuálnej metafory prírody v roku 1968 a 2018.  
 

 
 

Jazykový obraz socializmu tvorí dôležitú súčasť kolektívnej pamäti 
slovenskej spoločnosti, čoho dôkazom je jeho pretrvávanie v politicko-
mediálnom diskurze. Individuálne nazeranie na predchádzajúci politický 
režim sa môže v prípade jednotlivcov diferencovať, ale v rámci spoločensko-
politického uchopovania a interpretovania národnej identity a národnej 
histórie sú roky socialistického režimu hodnotené aj stvárňované kriticky  
a negatívne. Ide o dôsledky vojenského zásahu, okupácie a následnej norma-
lizácie v roku 1968 a nadväzujúcich dvoch desaťročiach. V rovine jazyka ako 
miesta uchovávania a sprostredkúvania týchto obrazov sa uvedené tendencie 
realizovali prostredníctvom konceptuálnych metafor a v nich uplatnenej 
lexiky, ktoré korešpondovali s aktuálnym politickým usporiadaním, či už 
ideologicky determinovaným alebo neskôr demokratickým.  
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KONŠTRUOVANIE JAZYKOVÉHO OBRAZU 
PREMENOVANIA ULICE PO PROMINETNEJ 

KONTROVERZNEJ OSOBNOSTI  
V SLOVENSKÝCH MASMÉDIÁCH1  

 
Zdenko Dobrík 

Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica 
zdenko.dobrik@umb.sk 

Slovensko 
 

Abstrakt. K nadčasovým témam v rámci naivného diskurzu (pomenovanie naivný 
diskurz sa vníma v korelácii k vedeckému diskurzu ako jeho opozitum) patrí tiež jazykové 
vyrovnávanie sa sociokultúrnych spoločenstiev s ich kolektívnou minulosťou, teda aj jazykové 
vyrovnávanie sa s už nežijúcimi prominentnými osobnosťami a s udalosťami, do ktorých boli 
alebo aj sú tieto osobnosti symbolicky zapojené. V centre pozornosti autora príspevku je kon-
štruovanie jazykového obrazu premenovania ulice po prominentnej kontroverznej osobnosti  
v stredoslovenskom meste Prievidza v slovenskom masmediálnom priestore, tak v serióznych 
ako aj bulvárnych médiách. Autor si všíma o. i. identifikáciu a funkcie jazykových prostriedkov, 
ktoré vystupujú ako dominantné, t. j. najpodstatnejšie sa podieľajú na tvorbe jazykového 
obrazu. 

Kľúčové slová: kontroverzná prominentná osobnosť, premenovanie ulice, jazykový 
obraz, masmédiá, publicistické žánre, funkčnosť jazykových prostriedkov  

 
CONSTRUCTION OF LINGUISTIC IMAGE RENAMING  
A STREET AFTER A PROMINENT CONTROVERSIAL 

FIGURE IN SLOVAK MASS MEDIA 
 

Zdenko Dobrík 
Matej Bel University 

zdenko.dobrik@umb.sk 
Slovak Republic 

 
Abstract. Linguistic coping by sociocultural societies with their collective past – as 

well as linguistic coping with prominent figures and events of the past that was symbolically 
affected or still is affected by the figures – is a timeless topic of the naïve discourse (naïve 
discourse is interpreted as the opposite of the scientific discourse). The paper focuses on the 
figures in the central Slovak town Prievidza within the Slovak mass media space both in the 
quality press and tabloids. The paper mainly analyses identification, genre functions and 
linguistic means that are dominant (i.e. the most affecting) factors involved in the construction 
of linguistic image. 

Keywords: controversial prominent figures, renaming streets in Prievidza, linguistic 
image, mass media, journalistic genres, linguistic means function  

 
 

 
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu MŠVV SR VEGA 1/0747/18 

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia  
a spracovávanie obrazov sveta.  
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Od pragmatického obratu v lingvistike, ku ktorému došlo pred viac 
ako päťdesiatimi rokmi, sa upriamuje značná pozornosť bádateľov na skúma-
nie jazyka v komunikačnom dianí, ktoré je späté so sociálnou praxou. Ich 
zámerom je zistiť, akú rolu zohráva jazyková komunikácia v živote človeka, 
jednotlivcov a spoločnosti. Vo vedeckej komunite ako celku je všeobecne 
známe a aj prijímané, že prostredníctvom jazykovej komunikácie (aj komuni-
kácie prostredníctvom iných semiotických sústav) sa vytvárajú, distribuujú  
a recipujú jazykové aj nejazykové obrazy vzťahujúce sa na rôzne mimo-
jazykové skutočnosti.  

V nasledujúcom texte venujeme pozornosť jazykovému vyrovnávaniu 
sa sociokultúrnych spoločenstiev s ich kolektívnou minulosťou, teda aj jazy-
kovému vyrovnávaniu sa s už nežijúcimi prominentnými osobnosťami  
a s udalosťami, do ktorých boli alebo aj sú tieto osobnosti symbolicky 
zapojené. Súčasťou jazykového a iného semiotického vyrovnávania sa je sym-
bolické včlenenie (nevčlenenie) týchto osobností do verejného priestoru a ich 
ponechanie (neponechanie) v tomto priestore. Je to nadčasový jav presa-
hujúci rámec jedného sociokultúrneho spoločenstva.2 Pod vplyvom rôznych 
okolností sa aktivoval (aktivuje) tento jav v rôznych podobách na Slovensku, 
v Čechách, v Nemecku, Poľsku aj v mnohých iných krajinách. Neraz pred-
stavuje sociálny problém. V nedávnej minulosti sme venovali pozornosť 
jazykovému aj nejazykovému vyrovnávaniu sa českého sociokultúrneho spolo-
čenstva s prominentnou kontroverznou osobnosťou Ferdinanda Porscheho 
(Dobrík, 2018 s. 98 – 108). Konštruovanie jazykového aj nejazykového obrazu 
prominentných osobností a udalostí s nimi súvisiacimi nie je rýdzo akade-
mický problém, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Podoby jazykového 
obrazu môžu mať menšie alebo väčšie dosahy na existenčný modus spolo-
čenstiev, ich hodnotový svet v bližšej aj vzdialenejšej budúcnosti. Na základe 
konkrétnych podôb jazykového obrazu možno identifikovať o. i. hodnotový 
svet jeho tvorcov, taktiež aj to, do akej miery sa s jednotlivými podobami 
jazykového obrazu (textami), a teda aj s hodnotami ich tvorcov, identifikujú 
alebo neidentifikujú jeho recipienti. Recipienti jazykového obrazu sú spolu-
tvorcami hodnotových svetov, a teda aj identity príslušných spoločenstiev. 
Spolupodieľajú sa tak, niekedy vedome, inokedy nevedome na tom, ktorý  
z hodnotových svetov je v spoločenstve viac dominantný a ktorý menej, resp. 
je iba marginálny. Spolupodieľajú sa tak aj na zachovaní alebo na zmene 
pozície existujúcich hodnotových svetov v spoločenstve. Dominantný hodno-
tový svet sa môže pomalším alebo rýchlejším tempom zmenšovať až margi-
nalizovať a naopak. 

Jadro textu má povahu prípadovej štúdie, vzťahujúcej sa na slovenský 
sociokultúrny priestor, konkrétne ide o konštruovanie jazykového obrazu 
premenovania ulice po Maxovi Brosem. Až do roku 2015 bola táto osobnosť 
na Slovensku neznáma. V roku 2015 prejavila záujem investovať v stredo-

 
2 V tomto texte považujeme za prototypový exemplár sociokultúrneho spoločenstva národ, 

ktorý sa vyznačuje vnútornou heterogénnosťou a dynamikou – poznámka autora. 
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slovenskom meste Prievidza nemecká firma Max Brose3, pomenovaná po jej 
zakladateľovi. Jednou z kľúčových podmienok predstaviteľov firmy bolo 
premenovanie ulice po Maxovi Brosem, na ktorej bude postavený nový závod. 
Poslanci mestského zastupiteľstva požiadavku firmy odobrili a schválili pre-
menovanie Ulice Západná na Ulicu Maxa Broseho. Tento krok poslancov 
mesta spustil konštruovanie jazykového obrazu v masmediálnom priestore.  
V príspevku sa zameriavame na:  

a) rámcové vymedzenie pojmu jazykový obraz a s ním bezprostredne 
súvisiacich pojmov s dôrazom na tému príspevku; 

b) charakteristiku jazykového obrazu Maxa Broseho a jazykového 
obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v slovenskom mediálnom 
diskurze; 4 

c) charakteristiku masmédií, vytvárajúcich jazykový obraz premeno-
vanie ulice po Maxovi Brosem s dôrazom na ich dichotómne členenie: serióz-
ne a neseriózne, celoslovenské a regionálne; 

d) žánrové ukotvenie textov, v rámci ktorých sa kreoval daný jazykový 
obraz a jeho charakteristiku;  

e) identifikáciu a funkcie jazykových prostriedkov, ktoré vystupujú ako 
dominantné, t. j. najpodstatnejšie sa podieľajú na tvorbe jazykového obrazu;  

Teoreticko-metodologickým východiskom analýzy a interpretácie 
jazykového obrazu je využitie rozsiahleho aplikačného potenciálu kritickej 
analýzy diskurzu – niektorých nosných pojmov (sociálny problém, kontext  
v užšom aj širšom zmysle, text, žáner, intertextovosť, interdiskuzívnosť)  
a vybraných diskurznoanalytických prístupov s dôrazom na diskurzno-histo-
rický (Ruth Wodak) a dialektický prístup (Norman Fairclough). V rámci dis-
kurzno-historického prístupu sa kladie dôraz na využitie niektorých jeho 
stratégií, najmä perspektivizačnej, nominačnej, predikačnej, zoslabovania  
a zosilňovania. Z dialektického prístupu Fairclougha sa akcentuje v štúdii 
dôraz na semiotickú dimenziu sociálneho problému. Fairclough považuje za 
podstatné analyzovať vzťah medzi diskurznými praktikami (semiózou), t. j. 
všetkými formami produkovania významov a nediskurznými praktikami, t. j. 
produkčnými aktivitami, prostriedkami produkcie, sociálnymi vzťahmi, 
identitami, hodnotami a vedomím. Vlastná semiotická a lingvistická analýza 
vychádza z predpokladu systémovej funkčnej lingvistiky, že jazyk je utváraný 
funkciami, ktorým slúži.5  

Jadrovým pojmom štúdie je jazykový obraz sveta (JOS). JOS prvýkrát 
definovali J. Bartmiński a R. Tokarski (1986) ako súbor náhľadov na svet viac 
či menej zakódovaných, v jazyku ukrytých, vo významoch výrazov alebo 

 
3 Spoločnosť Brose sa radí k piatim najväčším dodávateľom automobilového priemyslu. 

Zameraná je na vývoj a výrobu mechatronických systémov pre dvere, sedadlá a motory. 
4 Jazykový obraz (JO) Maxa Broseho a JO  premenovania ulice po nemeckom podnikateľovi 

vystupujú ako samostatné, avšak veľmi  úzko prepojené entity. Jednotlivé podoby JO Maxa 
Broseho ovplyvňujú jazykový obraz premenovania ulice jeho menom. 

5 Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/KRITICK%C3%81%20ANAL%C3%9DZA 
%20 DISKURZU (cit. 26.8.2019) 
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prostredníctvom nich implikovaných, ktorý vypovedá o spôsoboch jestvo-
vania objektov sveta v metajazyku.6 V americkej ani ruskej lingvistike sa 
nevyskytuje kalk pojmu JOS. V americkej kognitívne orientovanej lingvistike 
približne zodpovedá pojmu JOS konceptualizácia sveta obsiahnutá v jazyku, 
v ruskej lingvistike naivný obraz sveta (NOS), ktorý používa najmä Jurij 
Apresjan (Vaňková, 2007, s. 45 – 51). Každý z týchto pojmov preferuje niekto-
rú zo stránok toho istého javu. Pri interpretácii (osvojovaní si) skutočnosti 
dochádza spontánne k triedeniu javov, t. j. k ich konceptualizácii, vytvára sa 
(jednotný) systém predstáv o svete, pričom tento obraz je nevedecký (naivný). 
Podľa Bartminského a Apresjana je JOS (NOS) všeobecná interpretácia pred-
metnej skutočnosti z uhla pohľadu bežného používateľa jazyka. Vyjadruje 
jeho mentalitu v najširšom slova zmysle. Je antropocentrický a etnocentrický. 
Nemecký pojem „das sprachliche Weltbild“ (angl. view of the world) označuje 
výsledok niečieho videnia sveta, ale nezahŕňa podmet. Ťažisko je presunuté 
na predmet, ktorým je to, čo je uložené v jazyku7. V kontexte tohto príspevku 
sa vníma jazykový obraz ako statický a zároveň aj dynamický súbor náhľadov 
(jazyk → ergon, energeia → W. Humboldt), ktorý vzniká tak, že autor jazy-
kového obrazu funkčne vyberá z archívnej kultúrnej a komunikačnej pamäti 
údaje, ktoré zodpovedajú jeho aktuálnym preferenciám8. Kultúrna a komuni-
kačná pamäť je súčasťou kolektívnej pamäti (Dolník, 2010, s. 93 – 95).  

Jazykový obraz premenovania ulice po Maxovi Brose a s touto uda-
losťou bezprostredne súvisiaci jazykový obraz Maxa Broseho v masmediál-
nom priestore sa vytváral z perspektív celoštátnych denníkov Pravda a Nový 
čas a z perspektívy regionálneho týždenníka My Horná Nitra zastrešenom 
celoštátnym denníkom SME. Nový čas je najčítanejším bulvárnym denníkom 
na Slovensku, Pravda patrí do kategórie serióznych celoštátnych denníkov  
a My Horná Nitra k serióznym týždenníkom.9 Texty zaoberajúce sa premeno-
vaním ulice po Maxovi Brosem sa vyznačujú zo žánrového hľadiska rôzno-
rodosťou. Patria do kategórie publicistických analytických žánrov (komentár, 
komentár s prvkami glosy) alebo (prevažne) do publicistických informačných 
žánrov (rozšírená správa). Na vytváraní jazykového obrazu premenovania 
ulice po Maxovi Brosem sa podieľali tiež čitatelia denníka Nový čas, ktorí 
reagovali časovo bezprostredne v online debate na príslušný text v tomto 
denníku.10  

Max Brose bol známym nemeckým konštruktérom a podnikateľom. 
Od roku 1933 členom NSDAP, zastával funkciu predsedu miestnej Obchodnej 
a priemyselnej komory, pôsobil na ríšskom ministerstve hospodárstva. 

 
6https://korpus.sk/attachments/publications/2014_Kar%C4%8Dov%C3%A1_Jazykov%C3%

BD_obraz_sveta_%E2%80%93_fenom%C3%A9n_videnia_a_zraku_a_ich_axiologick%C
3%BD_rozmer.pdf 

7 tamtiež 
8 Preferencia je uprednostnenie kognitívneho, motivačného, záujmového, hodnotového sveta 

aj vôle autora textu resp. skupiny, s ktorou sa autor identifikuje – poznámka autora. 
9 V súčasnosti nie sú hranice medzi bulvárnou a serióznou tlačou jednoznačné ako v minulosti. 
10 Pre pevne stanovený (obmedzený) rozsah príspevku nevenujeme online debate pozornosť, 

hoci jej analýza a interpretácia by priniesla dôležitú výpovednú pozornosť. 
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Závody, ktoré mu patrili, vyrábali v čase 2. svetovej vojny súčiastky do vojen-
skej techniky a munície. Za rozvoj zbrojárskeho priemyslu dostal niekoľko 
ríšskych vyznamenaní. Zamestnával aj nútene nasadených z okupovaných 
štátov. Po vojne ho v rámci denacifikácie súd označil za „podporovateľa“ 
zločinného režimu a udelil mu vysokú finančnú pokutu. Následne sa vrátil  
k podnikaniu11. 

Už z názvov textov sa dá vydedukovať, či sú tieto uverejnené v bul-
várnych alebo serióznych novinách. Primárnym cieľom bulvárnej tlače je pri-
nášať a sprostredkovať čo najviac senzácií, teda udalostí vyvolávajúcich vo 
verejnosti rozruch a prekvapenie. Ukazuje sa, že premenovanie ulice po 
Maxovi Brosem je jednou z nich. Jazykové konštruovanie senzácií vo vše-
obecnosti sa spája s cieľavedomým použitím jazykových (aj nejazykových) 
znakov, ktoré majú vzbudiť emócie. Emocionalizácia vyjadrenia (výpovede) je 
vytvorená prostredníctvom použitia prostriedkov, ktoré zosilňujú vyjadrenie 
a obrazných jazykových prostriedkov. V názve komentára uverejnenom  
v denníku Nový čas Obrovský škandál v Prievidzi: Z názvu ulice väčšine 
prebehne mráz po chrbte! 12 (text 1) je prítomnosť emocionalizácie už na „prvý 
pohľad“ zjavná. Koncentrovaná je v syntagme obrovský škandál a vo fraze-
ologickom vyjadrení ... mráz prebehne po chrbte13. Tak v syntagme ako aj vo 
frazeologizme je explicitne obsiahnutý ich hodnotiaci význam. Všimnime si 
ešte zbližša syntagmu obrovský škandál. Navodenie záporného hodnotiaceho 
významu dosahuje autor jednak použitím substantíva škandál, ktoré 
obsahuje aj akontextovo, t. j. samo osebe, záporný hodnotiaci význam „ve-
rejné pohoršenie, verejná hanba“ (KSSJ, 2003, s. 739), a jednak použitím 
adjektívneho augmentatíva obrovský. Názov komentára v denníku Pravda 
Pomenovanie ulice po nacistovi má na stole prokurátor14 (text 2) má infor-
matívnu funkciu, neobsahuje, v porovnaní s názvom Nový čas, expresívne 
jazykové prostriedky, resp. jazykové prostriedky zosilňovania a zoslabovania 
výpovede. Z perspektívy ľudí, ktorých svetonázor je ukotvený v priestore 
hodnôt humanistickej filozofie, je v názve textu denníka Pravda záporným 
hodnotiacim slovom nacista, t. j. stúpenec ideológie, politiky a praxe nemec-
kého fašistického hnutia (porovnaj KSSJ, 2003, s. 349), ktoré je založené na 
porušovaní prirodzených aj získaných základných ľudských práv. Martin 
Krno uverejnil následne v Pravde komentár s prvkami glosy Ako si kúpiť 
dejiny15 (text 3). Syntagma kúpiť si dejiny je z hľadiska výskytu a teda aj 
sémantického hľadiska ojedinelá, ak abstrahujeme od lexikálneho významu  
 

 
11 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/369065-pomenovanie-ulice-po-nacistovi-ma-na-

stole-prokurator/. 
12 https://www.cas.sk/clanok/331710/obrovsky-skandal-v-prievidzi-z-nazvu-ulice-vacsine-pr 

ebehne-mraz-po-chrbte/ 
13 expr. je silne vzrušený, nastrašený, až má mrazivý pocit na tele (Smiešková, E., 1989, s. 130.  
14 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/369065-pomenovanie-ulice-po-nacistovi-ma-na-

stole-prokurator/ 29. 09. 2015. 
15 https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/369060-ako-si-kupit-dejiny/ 29. 09. 

2015. 
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kúpiť si knihu, ktorá sa zaoberá dejinami. „Prototypovo“ (v zmysle proto-
typovej sémantiky) si kupujeme nejakú vec alebo službu. Spomenutá syn-
tagma má silný potenciál evokovať, že ide o nepoctivú činnosť, ktorá je v roz-
pore s mravnými aj právnymi normami. Po prečítaní celého textu jeho 
recipient zistí, že názov textu je alúziou na rozhodnutie Michaela Stoscheka – 
zámožného vnuka M. Broseho – dať vypracovať posudok o minulosti svojho 
deda v období existencie Tretej ríše profesorovi histórie Gregorovi Schöll-
genovi, ktorý pôsobil na Univerzite v Erlangene-Norimbergu. Z vyššie uvede-
ných názvov textov je viac alebo menej zrejmé, že dotknutá osoba (M. B.) je 
vnímaná prvoplánovo záporne. Názov textu Pomenovanie ulice v Prievidzi po 
zakladateľovi nemeckej firmy skúma prokuratúra16 (text 4), uverejnenom  
v týždenníku My Horná Nitra, ktorý je zo žánrového hľadiska rozšírenou 
správou, predstavuje sémantické opozitum k predchádzajúcim názvom, 
keďže v ňom je dotknutá osoba prvoplánovo interpretovaná ako tá, ktorá zalo-
žila firma. Pomenovanie „zakladateľ firmy“ sa bežne vníma väčšinou pozi-
tívne ako osoba, ktorá má podnikateľské schopnosti, resp. niečo dokázala.  

Spoločnou vlastnosťou všetkých textov, ktoré venujú pozornosť pre-
menovaniu ulice po Maxovi Brosem, je intertextovosť umožňujúca cieľa-
vedomé včlenenie selektívne preferovaných iných častí textov do novovzni-
kajúceho do textu. Prejavuje sa odkazmi na vyjadrenia ďalších diskurzných 
aktérov (DA). Intertextovosťou sa rozširuje okruh rôznych, aj názorovo 
pluralitných DA, ktoré významnou mierou spoluvytvárajú jazykový obraz. 
Intertextovosťou sa súčasne rozširuje informačná nasýtenosť textov, mnoho-
krát aj ich expresívnosť s persuazívnou intenciou. Okrem toho môže dôjsť 
vďaka intertextovosti aj k rozšíreniu „argumentačného registra“ textov 
(Lauková – Molnárová, 2018).  

Rozsah aj identita diskurzných aktérov, ktorí sú intertextovo zastú-
pení najmä v textoch 1, 2 a 4 sa v značnej miere zhoduje. Z hľadiska spôsobov 
konštruovania jazykového obrazu premenovania ulice ich možno klasifikovať 
do nasledujúcich podskupín:  

 Prvá a zároveň najpočetnejšia podskupina DA striktne odmieta pre-
menovanie ulice po M. Brosem a vnímajú ho výhradne alebo pre-
dovšetkým ako osobu, ktorá kolaborovala s nacistickou mocou. Do 
tejto podskupiny patrí Ústredný zväz židovských náboženských obcí 
na Slovensku, Evanjelická cirkev, nemeckí antifašisti, niektorí histo-
rici, niektorí poslanci. V jazykovom obraze, ktorí DA skonštruovali, 
vyjadrili svoj hodnotový a záujmový svet; v ňom je akákoľvek spolu-
práca s nacistickou mocou neospravedlniteľná. Nacizmus interpretu-
jú ako neakceptovateľnú inakosť, t. j. cudzosť17.  

 Druhá podskupina súhlasí s premenovaním ulice po M. Brosem za 
podmienky, že vyšetrovacie orgány dospejú k rozhodnutiu, že pre-

 
16 https://myhornanitra.sme.sk/c/20060927/pomenovanie-ulice-v-prievidzi-po-zakladatelo 

vi-nemeckej-firmy-skuma-prokuratura.html 29. 09. 2015. 
17 Pojem neakceptovateľná inakosť, t. j. cudzosť je jedným zo základných pojmov xenovedy  

a xenolingvistiky – pozri Dolník (2015), Dobrík (2018). 
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menovaním ulice nedošlo k spáchaniu trestného činu propagácie 
hnutí smerujúcich k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. 
DA vnímajú M. Broseho prvoplánovo ako úspešného podnikateľa, až 
druhoplánovo ako kolaboranta (vedenie mesta Prievidze, niektorí 
poslanci). Schválenie premenovania ulice po M. Brosem miestnymi 
politikmi má predovšetkým pragmatický dôvod. Ak by premenovanie 
ulice neschválili, museli by počítať s konzekvenciami nemeckého 
investora, t. j. so zrušením jeho investičného plánu, ktorý mal priniesť 
do pomerne zaostalého regiónu nezanedbateľné množstvo pracov-
ných miest a vyššiu životnú úroveň. Sociálnoekonomický záujem 
regiónu sa stal pri hlasovaní o premenovaní ulice po M. Brosem 
rozhodujúci. Ich ochotu zrušiť rozhodnutie o premenovaní ulice na 
základe konečného rozhodnutia súdnej moci možno interpretovať  
ako prejav rešpektovania vlády zákona a základných ľudských práv  
a slobôd. 

 Tretia podskupina súhlasí s premenovaním ulice po M. Brosem bez 
ďalších podmienok, pretože ho vníma výlučne ako vynikajúceho pod-
nikateľa. Jeho spoločenská angažovanosť počas Tretej ríše ich ne-
zaujíma, nevedia o nej a ak aj áno, tak ju nepovažujú za škodlivú. Túto 
podskupinu tvoria majiteľ firmy a vnuk M. B. v jednej osobe, historik 
Gregor Schöllgen, niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Prie-
vidzi.  
Už v súvislosti s analýzou nadpisov jednotlivých textov sme sa zmienili 

o prítomnosti a persuazívnej funkcii expresívnych jazykových prostriedkov  
v nich. Expresívnosť vyjadrení18 v jednotlivých textoch sa takmer výlučne 
vzťa-huje na tú podobu jazykového obrazu, ktorá odmieta premenovanie 
ulice, pretože Max Brose si nezaslúži byť symbolicky vpustený do verejného 
priestoru ako uctievaná prominentná osobnosť, pričom žáner textu nie je pre 
vyjadrenie (nevyjadrenie) expresívnosti rozhodujúci. Expresívnosť je prítom-
ná v textoch, ktoré majú povahu komentáru, komentára s prvkami glosy aj 
rozšírenej správy V textoch sa vyskytuje: a) inherentná expresívnosť, ktorá 
vyplýva z tvarovej podoby slova a je súčasťou lexikálneho významu, napr. 
augmentatíva, deminutíva; b) adherentná expresívnosť vznikajúca použitím 
bežného výrazu nocionálneho príznaku (t. j. bez príznaku expresívne-
ho/emocionálneho) v určitom kontexte. Uvádzame niektoré vyjadrenia, ktoré 
obsahujú expresívne výrazy aj nocionálne hodnotiace slová, ktoré tiež 
ovplyvňujú recipienta, v jednotlivých textoch: 

 
Text Obrovský škandál v Prievidzi: Z názvu ulice väčšine prebehne mráz 
po chrbte! 

 
„Obrovský škandál rozpútalo navonok nevinné premenovanie 

ulice“. 

 
18 Expresívnosť (emocionálnosť) vyjadrení je z pohľadu diskurzno-historického prístupu 

súčasťou stratégie zosilňovania a zoslabovania výpovede – poznámka autora.  
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„Ako vyplávalo na svetlo sveta, Max Brose bol členom 
nacistickej strany ...“  

„Radosť vedenia mesta z príchodu investora pokazila šokujúca 
informácia.“ 

 
Text Pomenovanie ulice po nacistovi má na stole prokurátor 

  
 „Nešťastné rozhodnutie mestských poslancov v Prievidzi možno 

zvráti prokuratúra.  
Verejnosť vydesila správa, že by sa po ňom mala volať ulica“  

(z kompozičného hľadiska textu je toto autorovo vyjadrenie súčasťou „lead“ 
– prvého odseku). 

Je to hrozné, keď v dnešnej dobe ideme premenovávať ulice po 
nacistovi. To úplne ničí a dehonestuje pamiatku ľudí, čo bojovali proti 
fašizmu za našu slobodu.“ 

 
Text Ako si kúpiť dejiny 

  
„Zločinnému režimu a militaristickým anabázam führera nielen 

pomáhal, ale sa pritom i so svojou rodinkou riadne nabalil. Aj židovské-
ho majetku. 

„To naozaj musíme z každého zahraničného investora robiť akéhosi 
poloboha, že mu na všetko pritakáme?“ 

 
Silná expresívnosť textov je mnohokrát vyjadrená okrem expresívnych 

výrazov aj interpunkčnými znamienkami (otáznik, výkričník), napr.:  
 
Nuž, ak aj bol málo zapáleným nacistom „iba“ druhého rangu, 

prečo sa po ňom majú volať ulice?! (Ako si kúpiť dejiny). 
„V Bavorsku postupoval tak, že [...] a objednal vypracovanie 

„objektívnej“ analýzy, ktorá má očistiť dedovo meno (tamtiež). 
 
Podľa Fairclougha sú dôležitou zložkou analýzy interdiskurzívne 

vzťahy medzi prehovormi – v každom texte sa veľakrát miešajú rôzne 
diskurzy, žánre, štýly (2001). Opodstatnenosť jeho tvrdenia sa ukazuje aj vo 
vzťahu k analyzovaným textom. Pre pevne stanovený (obmedzený rozsah) 
tohto príspevku sa iba v náznaku zmienime o interdiskurzívnych vzťahoch. 
Pri tvorení podôb jazykového obrazu pomenovania ulice po Maxovi Brosem 
dochádza vo vnútri textov a medzi textami k prelínaniu sa: 
a) ľudsko-právneho diskurzu  
„Ešte pred druhou svetovou vojnou a aj počas nej členom nacistickej 

strany“ (Pravda). 
b) ekonomicko – sociálneho diskurzu  
„Spoločnosť Brose sa radí k piatim najväčším dodávateľom automobilového 

priemyslu. Zameraná je na vývoj a výrobu mechatronických systémov 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 59 – 68; DOI 10.32017/ip2020.2.4  
 

 

 
67 

pre dvere, sedadlá a motory“ (Pravda). 
„Na začiatok zamestná firma Brose 600, neskôr až okolo 1 300 ľudí (NČ). 
c) diskurzu o moci peňazí a korupcii  
„Ako si kúpiť dejiny“ (Pravda). 
„Ktovie, čím na Slovensku presviedčal primátorku a mestských poslancov 

Broseho vnuk, šéfmanažér strojárskej firmy a jeden z najbohatších 
mužov Nemecka“ (Pravda).  

„Jeho vnukovi Michaelovi Stoschekovi, ktorý patrí k najbohatším 
Nemcom, sa podarilo preukázať, že jeho dedko presvedčeným 
nacistom nebol“ (Pravda). Zvýraznenú časť posledného citátu (tučné pís-
mo) treba vnímať ako zámer autora príslušného novinového článku, ktorý 
korešponduje s názvom samotného textu.  

 
Záver 

 
Téma a obsah príspevku presahuje hranice lokálneho rozmeru, hoci 

na prvý pohľad sa to nie každému musí pozdávať. Ako však už bolo v úvode 
tohto textu povedané, jazykové aj iné semiotické vyrovnávanie sa s kolektív-
nou minulosťou, teda aj jazykové vyrovnávanie sa s už nežijúcimi promi-
nentnými osobnosťami a so súčasnými udalosťami, do ktorých boli alebo aj 
sú tieto osobnosti symbolicky zapojené, je charakteristické pre mnohé socio-
kultúrne spoločenstvá. Zároveň je to nadčasový jav, ktorý presiahol minulosť 
a presiahne aj prítomnosť. Jeho univerzálna podstata spočíva vo viacerých 
skutočnostiach. Jednou z nich je, že vo všetkých podobách JO prominentných 
kontroverzných osobností alebo udalostí s nimi súvisiacimi je prítomný 
(vyjadrený) záujmový a hodnotový svet jeho tvorcov, ktoré v danom čase 
preferujú. Ich preferencie sa môžu odrážať aj vo výbere žánrov, v rámci 
ktorých vytvárajú príslušný JO.  

Analýza masmediálnych textov potvrdila, že JO vzťahujúci sa na pre-
menovanie ulice po Maxovi Brosem je heterogénny majúci viaceré podoby: 

1. odmietajúci – Max Brose si nezaslúži byť symbolicky „vpustený“ do 
verejného priestoru ako uctievaná osobnosť (dominantná podoba); 

2. akceptujúci s podmienkou – Max Brose môže byť symbolicky 
„vpustený“ do verejného priestoru ako uctievaná osobnosť s určitou pod-
mienkou (menej dominantná podoba); 

3. akceptujúci – Max Brose si zaslúži byť symbolicky „vpustený“ do 
verejného priestoru ako uctievaná osobnosť (marginálna podoba). 

Jednotlivé podoby JO – odmietajúci, akceptujúci s podmienkou, 
akceptujúci – sa nevzťahujú iba na „prievidzskú udalosť“19. Typovo identické 
podoby JO sa vyskytli pred určitým časom aj v českom masmediálnom 
priestore v súvislosti s diskurzom o zachovaní (nezachovaní) privítacích tabúľ  
 
Rodiště Ferdinanda Porscheho vo Vratislaviciach nad Nisou, ktoré sú rodis-

 
19 Orgány súdnej moci napokon rozhodli, že premenovanie ulice po Maxovi Brosem v Prievidzi 

nie je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky.  
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kom Ferdinanda Porsche – tiež prominentnej kontroverznej osobnosti (Dob-
rík, 2018, s. 98 – 108). Uvedené konkretizácie typovo identických podôb JO 
nie sú zaiste jediné. Z nášho pohľadu máme dočinenie so stereotypom 
(schémou), t. j. s určitým spôsobom vnímania skutočnosti, ktorého funkciou 
je poznanie ľudského sveta a ktorý vzniká na spoločensko-historickom a kul-
túrno-jazykovom základe (Bartmiński, 2016, s. 64). V tomto zmysle sú jednot-
livé podoby JO prominentných kontroverzných osobností univerzálne. 
Špecifickosť JO premenovania ulice po M. B. spočíva v tom, že vznikol v jedi-
nečnom situačnom kontexte, t. j. v jedinečnom geografickom a sociokultúr-
nom priestore a čase.  
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SOCIAL PART OF LEXICAL MEANING OF WORDS 
ADDRESING WOMEN AND MEN 

 
Abstract. The author pays attention to context sensitive words, e. g. words with 

meaning strongly influenced by the context they are used in. Typical examples of such words 
are slečna (Miss) and pani (Missis) to address women and pán (Mister) to address men. There 
appear certain asymmetry regarding the meaning of such words. Female nouns meaning indi-
cates age or marital status while male nouns do not. The author uses pragmatics methodology 
to interpret the selected words and she mentions broader contexts connected with the issue. 

Keywords: lexical meaning, contextual sensitiveness, lexemes slečna and pani, ad-
dressing men, addressing women. 

 

 Výskum socializovanej zložky lexikálneho významu metodolo-
gicky situujeme do oblasti pragmatiky, ktorá sa okrem iného zameriava na to, 
ako môže byť zámer hovoriacej osoby prejavený v použitých lexémach aj iných 
jazykových prostriedkoch (porov. Christie, 2000: 9). Niektoré časti textu sú 
kontextovo senzitívnejšie ako iné, to znamená, že ich význam je úzko spojený 
s kontextom. Vlastnosť kontextovej senzitívnosti charakterizuje Juraj Dolník 
(Dolník 2009: 252): 

 
„Do oblasti pragmatického skúmania patria tie jazykové javy, ktoré sa vyzna-

čujú takou kontextovou senzitívnosťou, že ich interpretácia je prvotne spätá s kon-
textovými faktormi... Kontext sa tu chápe v najširšom zmysle: okrem jazykového kon-
textu patria k nemu komunikanti, ich znalosti a predpoklady, ako aj situácia..., v kto-
rej sa rečový akt realizuje.“  

 
V rámci pragmatiky sa pracuje s termínom sociálna deixa, ktorá ozna-

čuje: „... referování k osobám specificky podmíněné sociálními rolemi komu-
nikantů...“ (Hirschová, 2006: 68). Pri zisťovaní socializovanej zložky lexikál-
neho významu vychádzame z definície socializácie: „Socializace utváří způsob 
jednání a formuje tendence k reagování v různých situacích. Proto býva nazý-
vána „druhým, sociokulturním narozením“, neboť teprve díky jí se biologický 
tvor stává bytostí schopnou chovat se jako člen určité společnosti.“ (Keller, 
1995: 33). To, čo nás robí súčasťou istej spoločnosti, je práve socializácia. 
Komunikácia so svojou sociálnou podstatou je pevne ukotvená v socializácii.  
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V súvislosti s danou oblasťou sme sa venovali téme sociálnej deixy  
a socializovanej zložky lexikálneho významu v lexémach pán, pani, slečna, 
učiteľka, učiteľ, ako aj androcentrickému a neandrocentrickému jazyku či 
zvieracím dysfemiznom v slovenčine (Urbancová, 2010, 2014, 2018, 2019a, 
2019b, 2019c). V tomto príspevku rozšírime pohľad na lexémy pani, slečna, 
pán a poskytneme ďalšie príklady ich používania spolu s významami, ktoré  
v danom kontexte nesú.  

 Prečo sme tému vybrali? Oslovovanie je kultúrne kontexto-
vané, preto sa intenzívne vníma jeho konvencionalizovaný charakter. Pri 
argumentoch, že niečo je v spoločnosti zaužívané, však prichádza do úvahy 
charakter society, kontext a používateľský kolektív. Spoločnosť nie je jedno-
liaty celok, je tvorená rôznymi menšími societami a tie sa menia v rôznom 
tempe v závislosti od faktorov, ako napr. kultúrne a politické zmeny, vývin 
ekonomiky, vplyv mediálnej sféry, cestovania atď. Situáciu presne vystihuje 
metafora socio-kultúrneho vákua. Ak by komunikácia prebiehala v ňom, 
význam lexém by bol pre všetky zúčastnené osoby rovnaký a nemenil by sa  
v istom kontexte. V opačnom stave sa socio-kultúrne vplyvy prejavujú na 
komunikácii rozhodujúcim spôsobom.  

 Lexémy pani a slečna majú podľa Krátkeho slovníka sloven-
ského jazyka (KSJK, 2003) tento význam: 

 
„slečna: dospievajúce dievča, slobodná žena (často v oslovení): je z nej celá s.;  
pani nesie okrem iných významov aj: označenie vydatej al. (staršej) dospelej 

ženy: vošla jedna p.; označenie alebo oslovenie ženy s uvedením mena alebo titulu. 
Základné rozlíšenie pri uvedených významoch – označenie ženy a oslovenie – je 
kombinácia veku ženy a jej rodinného stavu. Zatiaľ čo rodinný stav tu vystupuje  
v dichotomickej podobe – vydatá, slobodná –, pri veku to nie je také jednoduché. Vek 
slečny a panej je ohraničený veľmi vágne – porov. „označenie vydatej al. (staršej) 
dospelej ženy“. 

 
Dospelá žena je od veku 18 rokov, zatiaľ čo staršia dospelá žena sa 

nedá presne určiť. Vo vysvetlení používania oslovení slečna a pani1 v jazykovej 
poradni2 sa objavuje spojenie „slobodné ženy (najmä od určitého veku)“. 
Určenie toho veku je determinované socio-kultúrnym poznaním, taktom 
hovoriacej osoby i zámerom komunikácie. Pre osobu so slovenčinou ako 

 
1 Na doplnenie uvádzame, že v slovenčine na rozdiel od poľštiny nie je frekventované použitie 

oslovenia pani a prvého mena ženy, napr. pani Eva. Môžeme sa s ním stretnúť napríklad  
v oblasti služieb, napr. kaderníctvo, ale nejde o konvencionalizované oslovenie.   

2 „Vo všeobecnosti teda mladé dievčatá a slobodné ženy (najmä do určitého veku) oslovujeme 
slečna a vydaté a staršie ženy pani. Pri voľbe oslovenia slečna či pani však zohrávajú úlohu 
aj mimojazykové faktory, ako situácia a bontón. Napríklad rodičky v pôrodniciach oslovujú 
väčšinou pani bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vydaté, a od určitého veku ženy sa za spo-
ločensky vhodnejšie považuje oslovenie pani, aj keď žena nie je vydatá. V slovenských 
reáliách nemá na výber oslovenia pani či slečna vplyv stupeň vzdelania ani titul. Keď však 
chceme osloviť napríklad MUDr. Annu Malú, CSc., ktorú nepoznáme osobne (nevieme, koľko 
má rokov), vzhľadom na jej titul a vedeckú hodnosť môžeme predpokladať, že ide skôr  
o staršiu dospelú osobu, a zvoliť oslovenie pani doktorka.“ (Jazyková poradňa). 
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cudzím jazykom nepoznajúcu socio-kultúrny kontext by mohlo byť náročné 
osloviť ženu „určitého veku“. Navyše tu ešte zohrávajú rolu konvencie v istom 
prostredí. Ako príklad uvedieme vysokoškolské prostredie, v ktorom sú štu-
dentkami väčšinou slobodné dospelé ženy. Ich oslovenie je tradične slečna. 
Niektoré osoby ho už menia na oslovenie pani predovšetkým v písanej  
a v oficiálnej komunikácii: pani študentka, pani Kováčová. Za hlavný dôvod 
použitia sa považuje dospelosť a nie rodinný stav. Nedokážeme presne 
konštatovať, či je oslovovanie študentiek pani na vysokých školách frekvento-
vané alebo nie, pretože sa nemôžeme odvolať na výsledky výskumu. Pozoro-
vanie ukazuje len malé rozšírenie oslovenia pani študentka. 

Položme si spolu s nasledujúcim citovaným textom otázku formulo-
vanú na jeho začiatku:  

 
„Prečo vlastne okolo oslovenia slečna vypukol priam kultúrny boj? Podľa 

iniciátoriek kampane za odbúranie slova „mademoiselle“ nie je „slečna“ ani šarman-
tné, ani lichotivé slovo, ale jednoducho len sexistické. Nikomu vraj nie je nič do toho, 
či Francúzka nie je vydatá, či je rozvedená, slobodná, panna alebo vdova. Napriek 
tomu ju však – prinajmenšom v širšom význame – nútia zverejniť o sebe takúto 
informáciu. 

K rozhorčeným francúzskym feministkám sa na internete pridávajú aj ich 
nemecké kolegyne: Nikdy ste sa nepýtali, prečo sa slobodní Nemci netitulujú Herrlein 
(malí, neženatí muži, mužíčkovia)? Nečudo, že sa takéto rozlišovanie týka len žien. 
Skrytá diskriminácia, ktorú musia ženy strpieť v každodennom živote, by sa teraz 
mala skončiť – a súkromný život by mal zostať súkromným. 

Lenže práve o to ide, všimol si nemecký denník Welt. Nech si feministky 
penia, koľko chcú, z francúzskeho spôsobu života sa dá „mademoiselle“ vygumovať 
ešte ťažšie ako z úradných formulárov. V supermarkete, v hoteli, v pouličnej kaviarni 
– všade mladé ženy oslovujú síce trochu staromódnym, no stále šarmantným oslo-
vením. Niektorí Francúzi sa dokonca obávajú, že so zákazom slečien prídu aj o kúsok 
kultúrneho dedičstva.“ (Zemková, Sedláková, 2012) 

 
Text vystihuje podstatu otázky používania oslovení slečna a pani  

v tých societách, kde sú zaužívané. Označenie rodinného stavu je vo väčšine 
kontextov irelevantné a nie je rodovo symetrické – v mužskom rode sa rodin-
ný stav v oslovení nereflektuje. A ďalší dôležitý moment je „kultúrne dedič-
stvo“3, čo by sme mohli v našom prípade opísať ako stabilnú časť lexikálneho 

 
3 S týmto postojom súvisí aj reakcia na odporučenie nepoužívať oslovenie slečna a pani  

v Európskom parlamente: „V snahe vytvoriť „genderovo neutrálny“ jazyk a urobiť z nás oboj-
pohlavných hermafroditov sa Európska únia rozhodla obmedziť používanie oslovení „slečna“ a 
„pani“, „miss“ a „Mrs“, „Frau“ a „Fräulein“, „Madame“ a „Mademoiselle“, či „Senora“  
a „Senorita“. Sú totiž politicky nekorektné. Keď sa politická korektnosť zblázni Bruselskí byrokrati 
vydali nové odporúčanie (našťastie nie právne záväzné), podľa ktorého oslovovanie žien ako 
„pani“ alebo „slečny“ nie je už ďalej v súlade s politickou korektnosťou. Informoval o tom 
britský denník Daily Mail a to v serióznej rubrike „Spravodajstvo“, nie azda (ako by sa mohlo 
zdať) v rubrike „Naša fikcia“. Nápad sa k europoslancom, politikom a úradníkom dostal vo 
forme brožúry, ktorá pobúrila najmä britských konzervatívcov. Oslovenia ako „pani“ alebo 
„slečna“ zrejme pre EÚ nie sú prijateľné, lebo odhaľujú pred druhými (zvlášť pred mužmi), 
či je žena vydatá alebo slobodná. Takéto odhalenie by mohlo viesť k tomu, že žena sa stane 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 69 – 76; DOI 10.32017/ip202020.2.5 
 

 

 
72 

významu lexémy slečna spojenú s kultúrou society. Je nepochybné, že v slo-
venskom jazyku sa oproti 19. a 20. storočiu používa oslovenie slečna menej 
frekventovane. V umeleckej literatúre by sme našli príklady oslovenia slečna 
pri staršej slobodnej žene. S tým sa dnes stretneme už len vtedy, ak niekto 
chce akcentovať rodinný stav (väčšinou ironicky), napr.:  

 
„Oslovenie slečna môže jej neprajné okolie trochu sarkasticky používať „proti 

nej“. Moja známa je slobodná, bezdetná žena. Učí na gymnáziu. Má štyridsaťsedem  
a riaditeľ školy, ktorá patrí medzi najžiadanejšie v regióne, si na poradách, ani pred 
žiakmi neodpustí použiť patričný dôraz na „slečna profesorka“. (Koscelníková, 2013) 

 
To, že dané oslovenie nie je neutrálne, vieme vysvetliť na základe 

socializácie v danom prostredí. Čo znamená byť nevydatou ženou v istej 
societe a navyše nevydatou učiteľkou, keďže učiteľka je ďalšia kontextovo 
senzitívna lexéma? Odpovieme zatiaľ stručne – v slovenskom socio-kultúr-
nom prostredí je oslovenie slečna profesorka ironické a akcentuje to, že daná 
žena sa nevydala. (Porovnajme napríklad rozdiel medzi lexémami stará 
dievka a starý mládenec. V slovenskom socio-kultúrnom prostredí je pome-
novanie stará dievka považované za hanlivé (zjednodušene konštatované), 
zatiaľ čo starý mládenec nenesie rovnaké konotácie. Uvedomujeme si však, 
že daná téma potrebuje sústredenejšiu pozornosť presahujúcu zámer tohto 
textu.)  

Socializovaný význam oslovení pani a slečna pozorujeme v nasledu-
júcich textoch:  

 
„Nedávno sme sa s kamarátkami bavili na tému, odkedy nás okolie začalo 

označovať „pani“. My ženy po tridsiatke sa stále necítime byť dostatočne staré na to, 
aby sme toto oslovenie prijali a zmierili sa s tým, že okolie nás už vníma inak. Nemám 
s týmto oslovením problém. Moje známe trošku áno. Slobodné a bezdetné, versus 
vydatá s dieťaťom. Vnímala by som oslovenie pani za urážlivé, keby som bola na ich 
mieste? Kedy sa stáva zo ženy „pani?“ 

Je pravda, že ženu s dieťaťom málokto osloví slečna už len so slušnosti, aby 
sa náhodou neurazila. Sú dámy, ktoré si na oslovenie pani potrpia a opravia každého, 
kto ich, či už s cieľom polichotiť, alebo len zo zvyku, osloví slečna. Sú hrdé na to, že 
už prekonali „slečnovské“ obdobie a zakotvili v prístave manželskom. Stotožnili sa so 
svojou novou rolou manželky a matky a iné oslovenie ako pani je pre ne urážlivé. Sú 
dámy, pre ktoré je status slečna v určitom veku už neprijateľný. Povedzme taká 
štyridsaťtri ročná slobodná žena nebude nikoho opravovať, ak ju osloví pani (možno 
len v prípade, ak chce s dotyčným nadviazať bližší kontakt, vtedy skromne a koketne 
sklopí zrak a prezradí toto sladké tajomstvo, ktoré v sebe nesie odkaz – som voľná, ak 
máš záujem).“ (Koscelníková, 2013) 

 
Prvý text je názor ženy ako súčasti jazykového kolektívu a zároveň 

potencionálneho denotátu analyzovaných lexém slečna a pani. Sledujeme 

 
obeťou sexuálneho predátora. Europoslanci by mali ženy oslovovať vraj priamo menom. Čiže 
najnovšia iniciatíva bruselskej myšlienkovej polície je nielen úplne strelená, ale ešte zaváňa 
aj nezdvorilosťou voči dámam.“ (Komentár: EÚ zakazuje „slečnu“ a „pani“, 2009).  
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akcentovanie veku: „My ženy po tridsiatke sa stále necítime byť dostatočne 
staré na to, aby sme toto oslovenie prijali a zmierili sa s tým, že okolie nás už 
vníma inak.“ Môžeme dedukovať, že oslovenie slečna je v mladom veku 
kompliment, označuje, že žena je v okolí vnímaná ako tá, ktorá ešte nie je 
vydatá vzhľadom na vek, teda vyzerá mlado. Autorka textu píše o použití 
oslovenia slečna s cieľom polichotiť (v súvislosti s vekom a mladosťou). Aj 
lexéma mladosť má časť významu spojenú so societou. Ide o to, aký význam 
sa v istej societe, lepšie vyjadrené v istom kontexte, pripisuje rôznym vekovým 
obdobiam. Nie je možné zodpovedne napísať, ako sa v celej societe vnímajú 
vekové obdobia, v rámci pragmatiky vychádzame z konkrétnych textov. Je to 
preto, že v istom kontexte sa stretneme s tým, že mladosť je symbolom 
nezrelosti, inde môže symbolizovať silu, energiu atď. V prezentovanom texte 
je mladosť alebo mladý výzor pozitívne vnímanou hodnotou, čo naznačujú 
lexémy – lichôtka, zmieriť sa s iným oslovením, urážlivé oslovenie pani, do 
istej miery aj spojenie slečnovské obdobie. Ďalší socializovaný význam nazna-
čený v texte je spojený s označením matky ako panej, lebo pri nej sa pred-
pokladá status vydatej ženy, a s oslovením žien, „pre ktoré je status slečna  
v istom veku už neprijateľný“. Nevieme presne, o aký vek ide, ale príkladom 
je vek 43. Prečo by mal byť status slečna neprijateľný? Lebo spoločensky 
preferovaný rodinný stav takejto ženy je v niektorých societách vydatá. 
Ďalšou časťou socializovaného významu lexémy slečna je význam voľnosť, 
dostupnosť vzhľadom na partnerský vzťah. Lexéma pani vyjadruje iný status 
adresátky – rodinný stav, ale vzhľadom na text najmä vek a výzor. Mladé ženy 
cítia použitie oslovenia slečna ako kompliment. Ďalšia skupina žien potrebuje 
(vyžaduje) vyjadriť rodinný stav v oslovení pani. Podľa textu prijímajú iné 
oslovenie negatívne, sú hrdé na status vydatej ženy. Význam spojenia status 
vydatej ženy je naviazaný na societu.  

Druhý text je príkladom odborného názoru na oslovovanie. Je to 
interview s Deanou Lutherovou, odborníčkou na etiketu.  

 
„Existujú krajiny, v ktorých je použitie tohto oslovenia vyslovene nevhodné? 

Alebo, naopak, také, kde sa považuje za kompliment? Záleží na tom, v akej kultúre sa 
pohybujeme. V starom lexikóne spred sto rokov som sa dočítala, že ak nevieme, či je 
dáma vydatá, namiesto „milostivá pani" alebo ,,milostivá slečna“ ju oslovíme len 
„milostivá“. Vyhneme sa tak možnej urážke. Dnes, keď v Európe stále viac mladých 
ľudí odmieta sobáš ako podmienku na založenie rodiny, prestáva byť oslovenie pani 
vyjadrením rodinného stavu. Skôr sa viaže k mladistvému vzhľadu. V takom prípade 
sa oslovenie slečna dá vnímať aj ako kompliment, samozrejme, pokiaľ nevyznie ako 
irónia. Emancipácia žien však v celom svete postupuje a keď niekam cestujeme, mali 
by sme sa zoznámiť s etiketou používanou v danej krajine. Zdvorilý človek vie, že 
správne oslovenie je prejavom úcty a ovplyvňuje vývoj ďalšieho vzťahu. 

Aký je váš názor na používanie tohto slova na Slovensku?V Novom lexikóne 
slušného správania rozoberám rôzne varianty oslovovania. Slovom slečna odporú-
čam oslovovať dievča, mladú nevydatú ženu do veku približne 22 rokov. V úradnom 
styku pri oslovení priezviskom, ale najmä v spojení s funkciou alebo akademickým 
titulom, je správne používať slovo pani – napríklad pani doktorka, pani starostka, 
pani vedúca… Slečna či pani bez pridania priezviska oslovíme len neznámu osobu 
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napríklad na ulici. Riadime sa pritom jej vzhľadom – vekom. Používanie slova slečna 
nepovažujem u nás za problém. Ale som zvedavá, ako budú vo Francúzsku oslovovať 
napríklad umelkyne Catherine Deneuve alebo Jeanne Moreau, ktoré používajú svoje 
dievčenské mená a napriek úctyhodnému veku sa dávali doteraz oslovovať podľa 
tradície mademoiselle. 

Spomínate si na nejaký zážitok spojený práve s oslovovaním pani alebo 
slečna? Stalo sa mi, že som raz jednu nevydatú dámu v pokročilom veku oslovila pani 
a tá ma so samozrejmosťou opravila : „Slečna, oslovujte ma prosím slečna.“ Takéto 
želanie musíme rešpektovať.“ (EL, 2016) 

 
V texte sa vyskytuje slovo urážka – spojené s nevhodným oslovením. 

Lexémy slečna i pani môžu byť potenciálne urážky. Oslovenie slečna 
odborníčka spája predovšetkým s vekom (do 22 rokov) a s mladistvým 
vzhľadom. Oslovenie pani je určené pre profesionálnu sféru – napr. pani 
doktorka, pani starostka. Implicitne je tu tiež faktor veku, ak je niekto sta-
rostkou či doktorkou, predpokladáme ukončenie istého stupňa vzdelania,  
s čím sa spája aj vek. Text obsahuje príklad o nevydatej dáme v pokročilom 
veku. Pokročilý vek je vágne vyjadrenie a opäť spojené so societou, v ktorej sa 
využije. Predstavme si, že to povedala 80 ročná žena. Môžeme len predpo-
kladať, že jej názor je úzko spojený so statusom, ktorý danému osloveniu 
pripisovala.  

Ku komplexnosti pohľadu na lexémy slečna a pani je potrebné pridať 
aj významovo príbuznú lexému mužského rodu – pán. Jej význam korelujúci 
s významom pani je v KSSJ (2003):  

 
„- (zdvorilé) označenie dospelej muž. osoby: prišiel nejaký mladý p., starší p., 

je to slušný p. 
- označenie al. oslovenie muž. osoby s uvedením mena, titulu ap.: (Vážený) 

p. Slovák, p. doktor, p. majster. Lexéme slečna v mužskom rode čiastočne zodpovedá 
mládenec: 

1. slobodný mladý muž, mladík, šuhaj: pekní, veselí m-i.“ 

 
Lexéma pán na rozdiel od pani nie je spojená s rodinným stavom, ale 

s vekom – dospelá osoba (nie staršia). Mládenec sa nepoužíva ako oslovenie. 
Ukazuje sa, že osobitné oslovenie pre slobodnú osobu mužského pohlavia  
v slovenčine nemáme. V súčasnej komunikácii vzniká otázka, prečo je rodinný 
stav dôležitý pri mladej žene a nie pri mladom mužovi. 

Cieľom pragmatického pohľadu na jazykové javy nie je odhalenie 
všeobecných zákonitostí. Ak vychádzame z konkrétneho textu a kontextu, 
získame parciálne výsledky zastupujúce istú časť komunikačného kolektívu. 
Samozrejme, nevylučuje to formulovanie odporučení potenciálne úspešných 
pre širší jazykový kolektív. Naša analýza naznačila, že diferenciáciou oslovení 
slečna a pani zameriavame pozornosť na vek a rodinný stav. Keďže rodinný 
stav nie je vždy jasne viditeľný, primárnym kritériom sa stáva vek. Ak chceme 
v komunikácii neutrálne osloviť ženu v profesionálnej sfére, použijeme 
oslovenie pani. Takto dosiahneme neutrálnosť na expedientskej pozícii, inak 
to však môže byť na percipientskej strane, pretože žena môže dané oslovenie 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ozna%C4%8Denie&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mu%C5%BE&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=nejak%C3%BD&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mlad%C3%BD&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=slu%C5%A1n%C3%BD&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ozna%C4%8Denie&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mu%C5%BE&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mena&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=titulu&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=doktor&c=m086&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=slobodn%C3%BD&c=x60b&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mlad%C3%BD&c=x60b&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mu%C5%BE&c=x60b&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mlad%C3%ADk&c=x60b&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C5%A1uhaj&c=x60b&d=priezviska&d=bernolak&d=hssjV&d=sssj&d=obce&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=psp&d=scs
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odmietnuť, resp. opraviť. Frekventovaným používaním oslovenia pani v pro-
fesionálnej sfére by mohlo dôjsť k stabilizácii takéhoto neutrálneho oslovenia.  

Problém, ktorému sa venujeme, je komplexný a prekračuje hranice 
používania slovenčiny (uviedli sme príklad Európskeho parlamentu). Na nad-
národnej úrovni sa pri tejto téme dostávajú do kontaktu rôzne socializácie  
a z toho vyplývajúce socializované významy lexém. Na tejto úrovni, ale aj  
v jednotlivých jazykových komunitách sú zmeny v jazyku aj odrazom zmien  
v rodovom usporiadaní spoločnosti so snahou nahrádzať patriarchálne vzorce 
nepatriarchálnymi. Oslabuje sa tým istý typ kontroly a narúša sa stabilizovaný 
mocenský vzorec.  
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NOTES ABOUT „VITALITY“  

HISTORICAL IMAGES OF THE PAST 

 

Abstract. The author of the article deals with the problem of the nature and 
construction of (narrative) imagies of the past. He compares the traditional understanding of 
history (which stresses the possibility of „direct“ correspodance of historical text) and the con-
structivist`s (narrativist) understanding of history (H. White, F.Ankersmit). The constructi-
vist`s understanding of history emphasize the role of natural language and metaphors used by 
historians, which results in the creation of a plurality of historical images of the past. Their 
theories indicate permanent impact of ideological and aesthetic values which are connected to 
visons of the development of history in future. The preference of certain values determines the 
attractivity of certain image of the past, but permanent changes in society’s prioritizing of 
values yield doubts about the possibility of reaching one accepted „truthful“ image of the past. 
It also leaves recepients uncertain of the „right“ choice in a correct historical image of the past. 

Keywords: history, past, historical image, historical narrative, perspective 

 

V súčasnosti sa viac ako kedykoľvek predtým stretávame s problema-
tikou rôznych textových a audiovizuálnych zobrazení minulosti. V modernej 
spoločnosti sú historické práce a ich obrazy normotvorným korektorom 
akceptovateľnosti rôznych priblížení minulosti určených pre komunitu.2 V sú-
vislosti so vznikom viacerých odlišujúcich sa priblížení minulosti, ako aj 
problému výberu a akceptácie vybraných z nich, sa ponúka viacero vysvetlení. 
V našom príspevku priblížime teoretické náhľady na vysvetlenie vytvárania 
množstva odlišných (niekedy aj vzájomne protikladných) obrazov minulosti. 
Po identifikovaní obrazotvorných konštituujúcich faktorov historických prác 
poukážeme na nevyhnutnosť a prirodzenosť pretrvávajúcej zložitej situácie, 

 
1 Štúdia je výsledkom riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied číslo 1/0747/18 
(Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia 
a spracovávanie obrazov sveta). 

2 Samotný historický obraz budeme chápať ako viacvrstvovú jazykovú štruktúru, ktorá v texto-
vej podobe kóduje a reprezentuje určitú ľudskú skúsenosť. Na vzájomné súvislosti medzi vy-
medzovaním historického obrazu v narácii  (u Z. Vašíčka) a historickej reprezentácii v prá-
cach narativistov (u P. Ricouera, F. Ankersmita) poukázal Ján Horský v knihe Teorie a na-
race [Horský, 2015, 91-110].    
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ktorá nás stavia pred voľbu neustáleho spochybňovania a nevyhnutnosť nei-
stej voľby.   

Tradičné chápanie histórie vychádza z predpokladu priamej koreš-
pondencie medzi historikovým textom a minulosťou.3  Stúpenci tohto chápa-
nia histórie sú presvedčení, že historici podávajú vo svojich textoch lingvi-
stický model samotnej historickej reality. Typickým reprezentantom tohto 
názorového prúdu v anglosaskej literatúre sú práce Geoffreyho Eltona. Vo 
svojej reakcii na prácu Edwarda Carra vyjadril presvedčenie, že prítomné  
diskusie medzi historikmi viedli ku konštantnému narastaniu (správneho) 
historického poznania a istoty o ňom, pričom sa tým mala potvrdzovať „exis-
tencia skutočnej pravdy, a nie prevaha individuálnych a ľubovoľných posto-
jov“ [Elton, 1967, 61). Toto tvrdenie nepriamo naznačuje jeho predpoklad  
o existencii nejakej „pravdivej“ predstavy minulosti, ktorá sa v odlišných 
prácach postupne kryštalizuje. S historikovou prácou spájal Elton ako prob-
lém „nedostatok poznania a potrebu selekcie“, ktoré ale „majú svoju liečbu  
v správnej vedeckej praxi a výskume“ [Elton, 1967, 63]. Okrem špeciálneho 
historického poznania, ktoré je viazané na technickú zručnosť historika (ako 
napr. vedomosti spojené s paleografiou, právom, latinským jazykom a diplo-
maciou atď.), upozorňoval na dominantný význam tzv. historickej metódy. 
Táto metóda „nie je nič viac než uznaným a overeným spôsobom extrahovania 
z toho, čo zanechala minulosť, t. j. pravdivých faktov a udalostí minulosti a aj, 
pokiaľ je to možné, ich významu a prepojení, pričom toto všetko je riadené 
prostredníctvom prvého princípu historického porozumenia, tiež aj z toho, že 
minulosť musí byť skúmaná z jej vlastnej perspektívy, pre jej vlastný účel,  
v jej vlastných súvislostiach“ [Elton, 1967, 65].  

Eltonov predpoklad možnosti historikovho skúmania minulosti z jej 
vlastnej perspektívy je značne problematický, keďže nie je možné jedno-
značne verifikovať, či jedna alebo druhá (odlišná) perspektíva historika skuto-
čne korešponduje so samotnou dejinnou perspektívou. Historik nemá k dis-
pozícii zázračné dvere, ktorými by sa preniesol priamo do deja minulosti. His-
torikmi podávané odlišné obrazy minulosti sa viažu na rôzne významy, ktoré 
odkazujú na známe pramene, pričom ich recipient sa stretáva s konzistentne 
realistickými priblíženiami priebehu historických udalostí. Historici s osvoje-
ním vzájomne odlišných perspektív budú realizovať Eltonovu predstavu dosa-
hovania pravdy ako produktu „dvojitého procesu: pochopenia, čo dôkazy 
skutočne hovoria, a pochopenia, ako zapadajú do seba“ [Elton, 1967, 84]. 
Eltonove chápanie práce historikov zjavne zjednodušuje proces zvýznamňo-
vania jednotlivých prameňov. Samotné udalosti a dáta po ich interpretáciách 
historikmi v rámci ich celostnejších obrazov môžu nadobúdať odlišné (v urči-
tých prípadoch aj protirečiace) významy. Eltonom predpokladaný korektor 
odlišných predstáv o minulosti – pramene – sú v skutočnosti základné prob-
lémové východisko na výstavbu odlišných celostnejších obrazov minulosti.   

 
3 Na kľúčový rozdiel medzi históriou a literatúrou, ktorý spočíva v rozprávaní o fiktívnych 

a skutočných udalostiach, poukázal už Aristoteles [Aristoteles, 1996, 75]. 
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S Eltonovým pokusom redukovať možnosti tvorby odlišných histo-
rických predstáv o tej istej minulosti na základe rovnakých prameňov sa obja-
vuje idealizujúci predpoklad dotýkajúci sa výskumu, ale aj predstavenia 
minulosti z jej vlastnej perspektívy. Elton na jednej strane poukazuje, že 
historik by sa pri opisovaní historického diania mal zdržať posudzovania kon-
krétnych rozhodnutí historických aktérov na základe vývoja, ktorý oni pred-
pokladali [Elton, 1967, 100]. Samotná interpretačná povaha vytvárania 
obrazu historickej reality prostredníctvom (najmä naratívneho) textu sa 
nevyhnutne viaže s určitou (hodnotovou) perspektívou. Historik si s jej osvo-
jením charakteristicky formuje obraz minulosti, a tým výrazne problema-
tizuje Eltonovu predstavu konvergujúcich (alebo prelínajúcich) sa odlišných 
priblížení diania v minulosti. So snahou o dosahovanie čo najväčšej hod-
notovej neutrality sa Elton dostáva až do koncepčných paradoxov, keď sa 
pokúša vylúčiť z práce historika aj vedomé uplatnenie sociálnych teórií. Elton 
odmietal prijatie teórií historikmi pre hrozbu vyplývajúcu zo skutočnosti, že 
sa ich ponuka ako „nápomocného nástroja na vyjasnenie zmätku v dejinách 
zmení na presvedčenie, že minulosť musí byť rekonštruovaná v zhode s teó-
riou (...), a tak teória riadi selekciu prameňov a určuje im predurčené 
významy“ [Elton, 1991, 15]. Ak sa spochybní vedomé použitie určitého 
metodologického nástroja pri výskume a spracovaní veľkého množstva dát, 
tak si oprávnene môžeme položiť otázku, čím by sme mohli jeho úlohu ako 
metodologického nástroja nahradiť.  

Stúpenci Eltonovho (tradičného) chápania histórie predpokladajú, že 
neutrálne poznané fakty automaticky poskytujú historikovi pravdivý obraz 
minulosti. V rámci tohto chápania histórie neutrálne poznané  fakty pripo-
mínajú črepiny z rozbitej vázy, ktoré sa buď jednoznačne viažu s ďalšími (aj 
domýšľanými) „črepinami“ (faktami), alebo ich úplne vylučujú. Z tohto pohľa-
du použitie teórie a hodnotové vplyvy spojené s voľbou akejkoľvek aktuálnej 
perspektívy pri historikovom poznávaní faktov automaticky formuje skresle-
nú podobu minulosti. Súčasná radikalizujúca sa pluralita vzájomne odlišu-
júcich sa (a mnohokrát protikladných) historických obrazov minulosti je pre 
nich výsledkom neprofesionálneho poznávania prameňov a narábania s nimi. 
Eltonova názorová pozícia je vzhľadom na jeho striktné požiadavky zjavne 
problematická.  

Podobne ako Elton, aj Jörn Rüsen bol presvedčený o osobitom spôso-
be zrkadlenia historickej reality v historickej práci, ktorý na rozdiel od Eltona 
zdôrazňoval významnú úlohu teórií pri skúmaní a vysvetľovaní diania v minu-
losti. Vo svojom modeli historického myslenia poukazuje na imanentnú 
súvislosť s praktickou úlohou histórie, ktorá spočíva v poskytovaní dejinnej 
orientácie človeku a spoločnosti [Rüsen, 2005, 133]. S touto úlohou sa pri-
rodzene nevyhnutne viaže historikovo zohľadňovanie spôsobu priblíženia 
minulosti s hodnotovými požiadavkami vývoja spoločnosti v budúcnosti.  
V danej súvislosti sa objavuje problém historikovho určenia alebo skôr od-
hadnutia hodnotovej voľby recipientov, ktorá sa v dynamike dejinného vývoja  
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zásadne mení. Keďže historická narácia svojím usporiadaním a priorizova-
ním určitých aspektov udalostí pri ich predstavovaní naznačuje hodnotovú 
orientáciu, tak „nesprávnou“ historikovou hodnotovou voľbou jeho historická 
(naratívna) práca môže skôr stratiť na atraktivite. Na tento problém veľmi 
ilustratívne upozornil už Arthur Danto pri analýze povahy naratívnych viet vo 
svoje práci Analytická filozofia histórie [Danto, 2009, 98-133].  

V kontraste s tradičným chápaním histórie možno predstaviť kon-
štruktivistické chápanie histórie, ktorého reprezentantmi sa stali hlavné 
postavy narativistického obratu v histórii. S týmto obratom sa spájajú mená 
Haydena Whita a Franka Ankersmita. V takomto chápaní histórie sa uvedení 
autori vzdávajú ašpirácie na korešpondenciu historického obrazu so samot-
nou minulosťou, pričom zdôrazňujú legitímnu úlohu perspektívy recipienta 
pri formovaní obrazu minulosti. Vzhľadom na porovnanie s tradičným chá-
paním histórie Hayden White už vo svojej prvej známejšej práci Bremeno 
histórie (1966) upozornil na potrebu písania o dejinách z iných pohľadov 
(perspektív), ktoré by mali byť viazané na voľbu rôznych (umeleckých a lite-
rárnych) štýlov [White, 2010, 62-63]. V najznámejšej knihe Metahistória 
poukázal na možnosť odlišného zvýznamňovania udalostí prostredníctvom 
rôzneho motivického kódovania v procese spracovávania udalostí z kroniky 
do príbehu.4 Zároveň v úvode svojej knihy načrtol štruktúru historickej nará-
cie, ktorá mala poskytovať obraz o dianí v minulosti ako o zložitej štruktúre. 
V nej rozlišoval jej tri povrchové dimenzie (sujetovú, vysvetľovaciu a ideovú) 
a  jednu hĺbkovú úroveň (spojenú s trópmi). V historických naráciách sa môžu 
podľa neho identifikovať štyri rôzne typy spojené s povrchovými módmi  
a hlbinnými trópmi. Historici tak výberom rôznych typov vytvárajú existujúcu 
pluralitu obrazov minulosti. Východiskom Whitovho zdôvodňovanie plurality 
bol predpoklad amorfnej reality, ktorá svoju podobu získava, až keď je 
sformovaná do príbehu.5 V procese tvorby historickej narácie „udalosti“ sú 
spracovávané do príbehu potláčaním alebo subordináciou niektorých z nich  
a vyzdvihovaním iných, charakterizovaním, opakovaním motívov, variáciou 
tónu a perspektívy, alternatívnymi opisnými stratégiami [White, 2009, 137]. 
Preto podľa neho každá historická narácia nebola iba záznamom toho, „ ,čo 
sa stalo‘, pri prechode z jedného stavu vecí do druhého, ale postupným 
znovuopísaním súborov udalostí, teda rozložením štruktúry zakódovanej  
v jednom verbálnom mode na začiatku tak, aby sa zdôvodnilo jej znovu-
zakódovanie v inom mode na konci (...) a je jedno, či je svet skutočný alebo 
vymyslený; spôsob, ako ho urobiť zmysluplným, je ten istý“ [White, 2009, 
152]. Na správne recipientovo pochopenie historickej narácie je potrebné 

 
4 V tejto súvislosti White tvrdil, že samotná „premena kroniky na príbeh sa dosahuje 

charakterizáciou niektorých udalostí v kronike ako vstupných motívov, iných udalostí ako 
motívov koncových a ďalších motívov ako prechodných“ [White, 2011, 9]. 

5 V známej stati tvrdil, že predstavovaná historická situácia alebo udalosť „nie je skutočne 
(intrisically) tragická, môže tak byť predstavená z určitej perspektívy alebo zvnútra 
kontextu štruktúrovaného súboru udalostí, v ktorom je táto udalosť prvkom tešiacim sa 
privilegovanému postaveniu“ [White, 2009, 137]. 
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zvoliť „správnu“ literárnu formu a vhodné figuratívne (metaforické) výrazy.6 
Historická narácia tak nepredstavuje len zoradené dáta, ale svojou 
konštrukciou naznačuje hodnotové nasýtenie, ktoré zohľadňuje hodnotovú 
orientáciu recipientov. Preto je zaujímavé konštatovanie Whita v závere 
Metahistórie o tom, že ak si „máme vybrať medzi alternatívnymi predstava-
mi histórie, tak jediné východiská, na základe ktorých môžeme upredno-
stňovať jednu pred druhou, sú morálne alebo estetické“ [White, 2011, 556].  

Podobne ako White, aj Ankersmit zdôraznil relevantnosť celku (histo-
rickej narácie) voči jej jednotlivým častiam. Východiskom na toto zvýraznenie 
bolo rozlíšenie medzi fázou historického výskumu (koncentrujúcou sa na 
získavanie jednotlivých faktov) a následnou fázou naratívnej interpretácie 
výsledkov historického výskumu (faktov), v ktorej sa fakty spájajú do jedného 
konzistentného naratívneho celku [Ankersmit, 1983, 8]. Osobitnú relevant-
nosť pripisoval druhej fáze – (naratívnemu) „písaniu o dejinách“ –, pretože 
„historiografická hodnota nejakého historického diela je menej determino-
vaná predstavenými faktami v nej ako naratívnou interpretáciou týchto 
faktov“ [Ankersmit, 1983, 1]. 

Na základe týchto výsledkov skúmania pravdivosti historických nará-
cií Ankersmit zdôraznil, že bude používať pojmy „pravdivý“ a „nepravdivý“ 
len pre jednotlivé tvrdenia (statements), pričom v súvislosti s celkami histo-
rických narácií navrhoval používanie „termínov ,subjektívny‘ a ,objektívny‘ “ 
[Ankersmit, 1983, 77]. Na rozdiel od stúpencov tradičného chápania histórie 
však bol Ankersmit presvedčený o tom, že historici pri vytváraní historickej 
narácie rôzne uplatňujú odlišné prístupy („prekladové pravidlá“).7 Vzhľadom 
na túto skutočnosť je možné hovoriť len o viac alebo menej objektívnych 
historických naráciách a ich obrazoch minulosti.  

Kľúčový význam perspektívy sa objavuje v Ankersmitovom chápaní 
histórie v súvislosti s predstavovaním predmetu v historickej narácii. Pri 
naratívnom priblížení predmetu mala byť historikom postulovaná tzv. „nara-
tívna substancia“. Každá historická narácia mohla mať jeden alebo viac pred-
metov (akým je napríklad život Napoleona). Vo fáze naratívneho písania sú 
jednotlivé fakty a udalosti z pohľadu Ankersmita organizované v naratívnom 
celku prostredníctvom určitých pojmov (ako napr. „konzervativizmus“ alebo 
„renesancia“) a „obrazov“ či „predstáv“, ktoré „tvoria sprevádzajúci princíp 
pri konštrukcii narratia, ako aj jeho obsahu a kognitívneho jadra [Ankersmit, 
1983, 98]. Tieto „obrazy“ alebo „pojmy“ z jeho pohľadu „organizujú naše 

 
6 Vzhľadom na nevyhnutnosť historikovho použitia figuratívnych výrazov bolo potrebné podľa 

Whita historickú naráciu chápať ako symbolickú štruktúru, ktorá „nereprodukuje“ udalosti, 
ktoré opisuje; hovorí nám, akým spôsobom máme o udalostiach uvažovať, „vyvoláva v mysli 
obrazy vecí rovnakým spôsobom, akým to robí metafora“ [White, 2009, 144]. 

7 Podľa Ankersmita, ak by sme k akémukoľvek „konkrétnemu obsahu uvádzali určité 
prekladové pravidlá, tak tieto nikdy nebudú ničím viac než voľne vybranými pravidlami, 
akceptovanými niektorými historikmi, ale odmietanými inými (...) minulosť nie je ako 
krajina, ktorá má byť projektovaná do jazykovej úrovne za pomoci projekcie alebo pre-
kladových pravidiel“, pretože „,historická krajina‘ nie je daná historikovi; on ju musí 
konštruovať“ [Ankersmit, 1983, 86]. 
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poznanie minulosti bez referencie na ňu alebo na jej opisovanie“ [Ankersmit, 
1983, 97]. Charakterizácia týchto „obrazov“ mohla byť možná prostredníc-
tvom metaforických tvrdení, ktoré naznačovali čitateľovi perspektívu, akou 
má byť nahliadané na minulosť [Ankersmit, 1983, 209-216). Neskoršie 
Ankersmit prirovnával historické interpretácie (narácie) k umeleckým repre-
zentáciám, pričom ich funkciu videl v „textovej substitúcii skutočnej, ale 
absentujúcej minulosti“ [Ankersmit, 2001, 81]. Samotný vzťah historickej 
reprezentácie (textu) a minulosti principiálne nemohol byť podľa neho pevný 
a stabilný [Ankersmit, 2009, 193].   

Práce Whita a Ankersmita poukazujú na to, že historické narácie ako 
nositelia textových obrazov minulosti nie sú jednoduché súbory viet, ktoré 
jednoznačne zobrazujú (modelujú) historickú realitu. Samotná ich tvorba 
historikom je podľa nich zložitým procesom (interpretáciou), ktorá priro-
dzene a často vyúsťuje do odlišujúcich sa priblížení minulosti. Vzhľadom na 
zložitú a metaforickú povahu  historických narácií a ich obrazov nemožno  
o nich uvažovať ako o jednoznačných modeloch, ktoré by sa mohli priamo 
porovnávať s historickou realitou. Zároveň upozorňujú, že na ich formovanie 
výrazne pôsobí voľba určitej (hodnotovej) perspektívy a spôsob vyjadrovania 
autora, v ktorom sa zrkadlí jeho snaha recipovať dianie minulosti určitým 
spôsobom.8 To znamená, že historické narácie nie sú len neutrálne súbory dát 
usporiadané podľa časovej následnosti, ale sú to celky, v ktorých dáta a ich 
aspekty sú usporiadané na základe určitej perspektívy. Pri posunoch v histo-
rikmi zvolených perspektívach so zdôrazňovaním odlišných aspektov (t. j. pri 
rôznom zvýznamňovaní dát) sa vytvárajú diferencie obrazov minulosti, ktoré 
vyúsťujú do prehlbovaní ich plurality. Historici so svojím hlbším poznaním 
diania minulosti nemôžu poskytnúť publiku trvale platnú jednoznačnú a nes-
pochybniteľnú interpretáciu (obraz) minulosti. Dôvodom „nestabilného“ 
vzťahu historikovej práce a minulosti je konštrukčná povaha jej výstavby,  
v ktorej je možné rozlíšiť viacero úrovní.9   

Vzájomná koexistencia a súperenie historických narácií a obrazov  
v určitom kultúrnom priestore má svoju špecifickú dynamiku. Zdá sa, že táto 
dynamika nezávisí od nových dát a upresňovaní jedného obrazu minulosti, 
ale naopak, od toho, ako je v rámci historických narácií obraz minulosti 
podávaný a aj od očakávania recipientov. Historické práce dávajú časový 
zmysel dátam a spájajú nedávnu minulosť s nastupujúcou budúcnosťou. Toto 
usmerňovanie sa vždy viaže na určitú hodnotovú orientáciu, s ktorou sa 
recipient môže, ale aj nemusí stotožniť. Ak má recipient ponuku značne širo-
kého spektra odlišných obrazov tých istých udalostí minulosti, tak si priro-

 
8  Keďže zväčša je historikovým výrazovým prostriedkom priblíženia dejinného diania bežný 

jazyk, historikova voľba jazykového vyjadrovania do značnej miery vplýva na recepciu jeho 
práce u publika. 

9 Jerzy Topolski rozlišoval tri základné vrstvy  historickej narácie. Prvá predstavuje povrchovú 
informačnú a rétorickú vrstvu (subštruktúru) (spojenú s prostriedkami presviedčania). Ria-
diacu úlohu povrchových vrstiev a štruktúry celej narácie pripisoval skrytej (hlbinnej) ideo-
logicko-teoretickej vrstve (subštruktúre) [Topolski, 1998, s. 107-113). 
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dzene volí ten pohľad na minulosť, ktorý je najbližší k jeho hodnotovej orien-
tácii. Vzhľadom na hodnotovo neustále diferencujúcu sa spoločnosť sa hod-
notové preferencie recipientov prirodzene menia. 

 Historici svojimi prácami uspokojujú dopyt po historickom 
poznaní, ktoré je v súlade s perspektívou a očakávaním určitého modelu 
dejinného vývoja v budúcnosti. Vznikajúca rôznorodosť historických obrazov 
prirodzene môže vyústiť do rezignácie na záujem o minulé diania. Na 
zachovanie podnecujúcej konfrontácie odlišujúcich sa obrazov minulosti je 
potrebné náročnejšie radikálne uvedomovanie si konštruktivistickej povahy 
historickej práce a konfrontácia jej hodnotových perspektív.      
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Abstrakt. Predkladaný príspevok predstavuje na konkrétnych ukážkach z povied-

kovej zbierky Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov slovenskej prozaičky Vandy Rozen-
bergovej transformáciu obrazov sveta aktuálneho do obrazov sveta textového prostredníctvom 
série krátkych príbehov. Demonštruje, že autorka pri transformáciách látkovej skutočnosti do 
uceleného literárneho textu naráža v procese výberu jednotlivých spôsobov transformácie  
a následnej produkcie textu na určité limity, ktoré postupne jej spektrum potenciálnych 
možností zužujú. Do paralely je kladený čitateľ, nútený v procese recepcie diela odkryť logiku 
selekcie príbehu a identifikovať miesta nedourčenosti. Tie zohrávajú úlohu pri odkrývaní 
významu, ktorý do textu nie je vkladaný výhradne autorom, resp. autorkou, ale je tvorený  
v procese recepcie textu čitateľským publikom. Kľúčovými aspektmi pri hľadaní a tvorbe 
významu literárneho textu sú schopnosť odkryť neúplné konkrétnosti v kombinácii s rekon-
štrukciou textu na základe individuálneho skúsenostného komplexu so svetom aktuálnym. 

Kľúčové slová: miesta nedourčenosti; recepcia textu; vanda rozenbergová 

 
TALES AS “IMAGES OF THE WORLD” (BASED ON  

A SELECTION OF THE SHORT STORY COLLECTION “SIDE 
EFFECTS OF BREEDING SMALL RODENTS”) 
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lucia.szaboova3@studenti.umb.sk 
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Abstract. The paper demonstrates the close relation between literary fiction and the 

reality outside the text on a selection of texts from the short story collection Vedľajšie účinky 
chovu drobných hlodavcov written by contemporary Slovak writer Vanda Rozenbergová. By 
reflecting the outer world into the prosaic text, the author can work with a vast number of 
elements, but through the gradual process of text reception, the spectrum of given elements 
becomes more and more limited. Focus is therefore placed on the reader and the ability to 
identify the textual gaps as well as the text comprehension itself. Furthermore, the meaning of 
the text is not given strictly by the author, but is formed in the process of text reception and 
text comprehension. The ability to discover the textual gaps as well as the text comprehension 
based on one’s own experience with the outer world form the main aspects of finding and form-
ing the meaning of a prosaic text.  

Keywords: textual gaps; reception theory; vanda rozenbergová 
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Vanda Rozenbergová je autorkou medziľudských vzťahov. Vo svojich 
prózach modeluje všeľudské témy, a z jej doposiaľ publikovaných poviedko-
vých zbierok a románov nejestvuje prozaický text, v ktorom by téma (ne)fun-
gujúcich vzťahov v rodinnom prostredí absentovala. Rôzne perspektívy vní-
mania sveta aktuálneho, ktorým autorka tematizuje všeľudské témy s dôra-
zom na pocitovosť, vzájomné pochopenie, porozumenie, ľudskosť či efektívnu 
komunikáciu vo vzájomných medziľudských vzťahoch, nám podáva väčšinou 
cez optiku personálneho rozprávača. Hlavné i vedľajšie postavy jej textov sa 
vyznačujú excentrickosťou a do opozície sa stavia intímnosť a intimita rodin-
ného či súkromného prostredia, často popreplietaná s nepredvídateľnými  
a iracionálnymi udalosťami. Texty Vandy Rozenbergovej teda reflektujú 
okolitý svet a intímne prežívanie rodinných a medziľudských vzťahov v ňom, 
čím zanechávajú silný emocionálny zážitok napriek bizarnosti udalostí, ktoré 
autorka využíva na ich znázornenie. Takýto spôsob formulácie a využitia 
literárneho textu môže mať dve funkcie: „soudobým čtenářům umožňuje vní-
mat to, čeho si v rutině všedního života obvykle nemohou povšimnout, a ná-
sledujícím generacím čtenářů umožňuje uchopit realitu, v níž nikdy nežili“ 
(Iser, 2009, s. 80). Autorkina schopnosť detailného vnímania a načerpávania 
podnetov okolitého sveta, ktoré z odpozorovaného „skutočna“ prenáša aj na 
svojich hrdinov a hrdinky, však nie je jedinou súvislosťou s obrazmi sveta  
v literatúre. Nielen téma, ale aj spôsob jej spracovania a následne jej prijatia 
čitateľským publikom zohráva dôležitú úlohu pri nachádzaní významu lite-
rárneho textu. K otázkam ako a kde sa význam textu utvára, súhlasíme so 
stanoviskom Petra A. Bíleka, ktorý k tejto problematike pristupuje prostred-
níctvom dvoch metodicky oddelených oblastí; prvou je hľadisko významo-
vého diania vo vnútri textu, a zároveň sa snaží obsiahnuť vzťah textov k takým 
sféram, ktoré sa nachádzajú mimo neho a na ktoré odkazujú. Takto formulo-
vané nazeranie na literárny text považujeme za adekvátne z dôvodu, že 
čitateľské publikum si literárny text interpretuje na základe vlastného skúse-
nostného komplexu, vlastného vnímania „mimoliterárnej“ skutočnosti, teda 
reálneho sveta, ktorého je súčasťou, a to práve preto, že „ku knihe sa nedá 
pristúpiť priamo, bezprostredne, ale len prostredníctvom vedomia konkrét-
nych recipientov“ (Jančovič, 2010, s. 25). Aj na základe týchto úvah je zjavné, 
že v procese produkcie a recepcie textu dochádza na osi autor – text – čitateľ 
ku komunikácii. Nemožno sa teda zamerať len na spôsob rekonštrukcie látko-
vého východiska literárneho textu (t. j. témy) čitateľom, ktorý ju porovnáva  
s vlastnou skúsenosťou, ale taktiež na autora, ktorý postupuje presne opačne, 
a teda od látky k téme. Primárnym dôvodom je uvedomenie, že „látka je tým 
verifikačným činiteľom, ktorý bude mať k dispozícii aj čitateľ“ (Rakús, 1995, 
s. 5). Ten je následne v procese recepcie vedený k tomu, aby zaujal pozíciu vo 
vzťahu k textu, pričom podľa Wolfganga Isera (2009) existujú dva podstatné 
aspekty, ktoré majú na túto komunikáciu výrazný dopad: textové medzery  
a negácia. Vzhľadom na to, že „žádný příběh nelze vyprávět v jeho úplnosti“ 
(Iser, 2009, s. 81), aj samotný text je rozčlenený medzerami a prázdnymi 
miestami. Akonáhle sa čitateľovi v procese recepcie textu podarí určitú 
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medzeru preklenúť, dochádza ku komunikácii. Textové medzery stimulujú 
podľa W. Isera čitateľa k tomu, aby sa v intenciách stanovených textom pustil 
do procesu vytvárania predstáv a ideí. Intencia čitateľa je teda ohraničená 
intenciou samotného textu, pričom prvým krokom k pochopeniu literárneho 
textu je určitý odhad, ktorý si čitateľ generuje, pretože autorovu intenciu 
nepozná: „To, čo si treba prisvojiť, je samotný význam textu, odkrývanie sve-
ta, ktorý konštituuje referencia textu“ (Ricoeur, 1997, s. 123). Takto formu-
lované úvahy zároveň potvrdzujú aj ontologickú povahu literárnych textov, 
keďže: „Literatura vnáší do světa něco, co v něm není. Toto cosi se musí 
odhalit, má-li být pochopeno. Jelikož se však neznámé prvky nemohou před-
vádět ve vztahu k známým či existujícím pojmům, to, co literatura vnáší do 
světa, se může odhalit jen poukazem na to, co ze světa reprodukuje“ (Iser, 
2009, s. 84). Svet mimotextový, aktuálny, je tým činiteľom, ktorý má k dispo-
zícii tak autor, ako aj čitateľ. Autor text kóduje na základe vlastného skúse-
nostného komplexu so svetom aktuálnym, čitateľ text dekóduje prostredníc-
tvom odkrytia miest nedourčenosti, ktoré sa v texte nachádzajú: „Čtenář, jenž 
se snaží sledovat linii smyslu, která je konstitutivní pro příběh, je vyzýván  
k tomu, aby selekci uchopil z obou jejích stran, tedy nejen pozitivně (jako 
výběr určitých elementů), nýbrž také jako negaci: jako odmítnutí jiných 
možností volby. Teprve na pozadí těch elementů dění, které nebyly vybrány, 
získává to, co bylo vybráno, svou identitu a svůj význam. Pochopit příběh jako 
významový celek znamená odkrýt logiku jeho selekce“ (Schmid, 2004, s. 36).  

Už podľa vymedzenej osi autor – text – čitatel je zjavné, že spôsoby, 
ktorými literárna veda pristupuje k literárnym textom, sú rozmanité a záležia 
aj od kontextov, ktoré sa v procese recepcie zohľadňujú. A. Compagnon rozli-
šuje niekoľko základných otázok, podľa ktorých možno určiť, aký názor na 
literatúru je v literárnom bádaní obsiahnutý: aký je vzťah medzi literatúrou  
a autorom?; aký je vzťah medzi literatúrou a skutočnosťou?; aký je vzťah me-
dzi literatúrou a čitateľom?; aký je vzťah medzi literatúrou a jazykom? (Com-
pagnon, 2006). V našom príspevku sa venujeme najmä otázke aký je vzťah 
medzi literatúrou a čitateľom?, dôraz je teda kladený na recepciu textu, a to 
najmä vzhľadom na fakt, že „text potrebuje svojich čitateľov a ich porozu-
menia textu nie sú bezprostredne prístupné“ (Sedová-Šuch-Šedík-Jančovič, 
2016, s. 150). Zároveň to však znamená, že k literárnemu textu ako k výskum-
nému objektu nemožno pristúpiť bezprostredne objektívne a skúmanie jeho 
jednotlivých zložiek nie je možné bez istej miery subjektivity pri ich inter-
pretácii. Tá predstavuje jedinú „prístupovú cestu“ čitateľa k dielu, a keďže je 
individuálnym, v úplnosti nesprostredkovateľným výkonom, tak možno kon-
štatovať, že literárni vedci nemajú k dispozícii žiadny od nich nezávislý objekt 
skúmania (Sedová-Šuch-Šedík-Jančovič, 2016, s. 152). Aj v nahliadaní na 
spôsoby recepcie literárneho textu a demonštrácii miest nedourčenosti na 
ukážkových textoch prozaičky Vandy Rozenbergovej sa preto budeme v na-
šich úvahách opierať o interpretácie nadobudnuté individuálnou recepciou 
vybraných textov.  
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V krátkych prózach zbierky Vedľajšie účinky chovu drobných hlodav-
cov využíva autorka najmä motívy výchovy detí, manželských, partnerských 
či súrodeneckých vzťahov, ktoré sú vykreslené v často dramatických, komic-
kých či absurdných, ale aj tragických momentoch: „Vanda Rozenbergová ich 
ako útržky vyberá z prežitej alebo odpozorovanej reality a virtuálnou akciou 
prenáša do príbehov svojich hrdinov a hrdiniek,“ pričom zároveň „rešpektuje 
napätie medzi úplnou katastrofou a jej veselým opakom“ (Prušková, 2011,  
s. 78). Mrazivo zarážajúce je často striedané s humornou situáciou či vý-
poveďou niektorej z postáv, v čom zároveň tkvie spomínaný excentrický  
a bizarný charakter jej textov.  

Pokiaľ sa písanie považuje za „spôsob sebapoznávania, zmocňovania 
sa sveta, je výrazom úsilia voči nemu i voči sebe samému“ (Passia – Tara-
nenková, 2014, s. 41) a pokiaľ je každý čitateľ zároveň novým autorom 
čítaného diela, potom je na mieste tvrdiť, že Vanda Rozenbergová je prostred-
níctvom svojich textov v poznávaní a pozorovaní okolitého (aktuálneho) sveta 
pomerne precízna, jej texty nachádzajú pochopenie v širokom okruhu čita-
teľov. Svojich hrdinov a hrdinky nelimituje stereotypným mužsko-ženským 
svetom, nestavia sa na jednu či druhú stranu tohto čierno-bieleho vnímania, 
ale predstavuje nám individuality bojujúce so svojimi osobnými strachmi, 
problémami, trápeniami a vnútornými bojmi, ktoré sú však často temati-
zované na nevýnimočných situáciách obyčajného života súčasnej „modernej“ 
doby.  

V poviedke Šiesty prst ide o zdanlivo povrchný problém „večného 
úsmevu“ hlavného hrdinu, ktorého poškodený sval tváre spôsobil, že kútiky 
úst mal neustále vytočené smerom nahor a irónia textu spočíva v nastolenej 
situácii disfunkčného vzťahu s jeho partnerkou: „Opretý o stenu som si uve-
domil, aký som chudáčik – nemám trenírky ani peňaženku, som na úteku 
pred ženou, a to až v pivnici tri poschodia pod naším bytom, a usmievam sa 
od ucha k uchu“ (Rozenbergová, 2011, s. 18). Táto poviedka nám však okrem 
krachujúceho partnerského vzťahu a irónie životnej situácie, v ktorej je zobra-
zený, ponúka aj pasáže zobrazujúce silnú emocionalitu vo vzťahu na osi matka 
– syn, ktorý zároveň vo svojej dialogickosti demonštruje autorkinu schopnosť 
odľahčiť i filozoficky náročnú situáciu: „Tvrdila [matka, doplnila L.S.], že 
moja ‚tvárová porucha‘ je na pomyselnej stupnici ľudských anomálií rovna-
ko bezvýznamná, ako existencia šiesteho prsta na nohe. [...] ‚Je to, ako keď 
sa niekto celý život zajakáva alebo má jednu nohu kratšiu. Koktala aj Mari-
lyn Monroe, aj Napoleon. A pozri, kde sú.‘ – ‚Sú mŕtvi, mama.‘ – ‚Tak vidíš‘“ 
(Rozenbergová, 2011, s. 12). Využitím personálneho rozprávača vo svojich 
poviedkach sa Vanda Rozenbergová zameriava najmä na psychologizáciu 
svojich postáv. Napriek tomu, že vonkajšia charakteristika jej hrdinov a hrdi-
niek absentuje takmer úplne, čitateľ spoznáva hrdinov v jej fikčnom svete 
dôverne a do hĺbky, a to práve vďaka možnosti nahliadnuť do vnútorného 
sveta postavy: „Mama so mnou začala behať po lekároch, až sme skončili  
u tvárového chirurga. [...] Lekár mame vysvetlil, že mám skrátený a ne-
funkčný musculus depressor anguli oris na oboch stranách a že je to extra 
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výnimočná vec. Nemá si robiť starosti, lebo inak som chlapec ako víno a keď 
dospejem, môžem sa dať plasticky operovať“ (Rozenbergová, 2011, s. 8). Aj 
táto ukážka je dôkazom, že Vanda Rozenbergová vyberá jednotlivé elementy 
diania pomerne netradične. V texte konkretizuje a pomenúva tvárovú ab-
normalitu prostredníctvom latinského výrazu, ktorý síce evokuje odbornosť, 
avšak pre poznanie a recepciu čitateľa nie je nevyhnutnosťou. Zároveň ale 
dochádza k absencii takých elementov, ktoré by čo i len do malej miery 
predstavili vonkajšiu charakteristiku hlavnej postavy. Okrem neustáleho 
úsmevu nepoznáme o výzore hlavného hrdinu nič, čím sa intenzifikuje zobra-
zenie povahových čŕt a vnútorná charakteristika postavy. Vnímanie fikčného 
sveta a jeho hrdinov sa tým pádom variuje od čitateľa k čitateľovi, vzhľadom 
na to, že: „Text potrebuje svojho čitateľa a literatúrou sa stáva až vtedy, keď 
je dotvorený aktívnou účasťou recipienta. Čitateľské konkretizácie textu však 
nie sú čímsi, čo existuje ako niečo objektívne reálne vo vzťahu k vedomiu či 
vôli pozorovateľa a čo sa zákonite vyvíja“ (Sedová-Šuch-Šedík-Jančovič, 
2016, s. 145). Samotná recepcia literárneho textu preto disponuje určitou 
mierou subjektivity odrážajúcej sa od individuálneho skúsenostného kom-
plexu recipienta. Absenciou vonkajších charakteristík je zdôraznený vnútorný 
svet postáv, ich povaha a jednotlivé vzťahy medzi nimi: „Rozhodol som sa, že 
najlepšie bude nevychádzať z domu. Do školy som chodil z donútenia, tak 
ako ostatní, ale inak som nebol ochotný zájsť ani po chlieb do večierky na 
našej ulici. Mama to so mnou vydržala, lebo mama je už z podstaty tak, 
vydrží všetko. A možno pritom bola aj šťastná. Moja mama bola veľmi 
ženská a mala v sebe všetky tie zanedbateľné a priehľadné vlastnosti, kto-
rými sa dnes nikto neoháňa a ženy už tobôž nie. Skromnosť, jemnosť, ochotu 
rešpektovať aj nie vždy múdre rozhodnutia svojho muža, chuť kedykoľvek 
zamiesiť na koláče a odvahu neurobiť všetko, čo nám videla na očiach. Bola 
šťastná, lebo nikdy nechcela ísť do Paríža, netúžila po zlatej retiazke a ne-
trápila sa tým, že má hrubé lýtka“ (Rozenbergová, 2011, s. 12).  

Postavy Vandy Rozenbergovej sú často uväznené v stereotype svojich 
každodenných, naoko banálnych problémov, ktoré sú však zintenzívnené 
mierou absurdných udalostí a situácií, do ktorých sa jej excentrickí hrdinovia 
dostávajú. Pretrvávajúce pocity neslobody, osamelosti či nenaplneného života 
potom v textoch zohrávajú intenzifikačnú úlohu. Hlavné postavy disponujú 
často charakterovými vlastnosťami antihrdinov, no napriek tomu istým 
spôsobom vždy bojujú za spravodlivejší a lepší svet, cez pravdu a pochopenie 
až k slobode. Či už ide o zobrazenie mužsko-ženskej perspektívy, o partnerské 
vzťahy, o vykreslenie vzťahov na osi dieťa – rodič, či o vykreslenie rodiny ako, 
aj keď často nefunkčného, celku, nejestvuje text, v ktorom by téma me-
dziľudských vzťahov v prózach Vandy Rozenbergovej absentovala. A tak ako 
„intímny život rodín vždy reflektoval dobu“ (Kasarda, 2015, s. 3), tak aj autor-
ka dokáže na látkovej skutočnosti každodenného, „obyčajného“ rodinného 
života tematizovať existenciálnu ťažobu súčasného človeka, ktorý napriek 
častému dostatku všetkého materiálneho, trpí práve nenaplnením toho „du-
ševného“. Téma (ne)funkčnej rodiny prítomná v jej prózach je, i keď iba 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 85 – 92; DOI 10.32017/ip202020.2.7 
 

 

 
90 

implicitne, týmto spôsobom obohatená o celospoločenské reflexie sveta,  
v ktorom žijeme dnes, pričom osudy postáv sú často založené na nepatrných 
„náhodách“ (či azda predurčeniach?), detailoch, ktoré však do dejovej línie 
zasahujú tak intenzívne, až spôsobujú zvrat.  

Najväčšmi charakteristickou poviedkou zo zbierky Vedľajšie účinky 
chovu drobných hlodavcov pre nás zostáva text s názvom Ich zázračné 
oppidum, v ktorom sa spája niekoľko špecifických motívov autorkiných próz: 
rodinné prostredie, v ktorom nefunkčnosť vzťahu manželského páru stojí  
v opozícii s takmer dokonalým priestorovým zariadením bytu. Zásah moder-
ných technológií do dlhoročného vzťahu. Závislosť. Vysnívaná domácnosť 
hlavnej hrdinky, ktorá spôsobuje navonok možno funkčne zobrazený vzťah  
s dostatkom všetkého materiálneho, no vo svojej podstate zlyháva na absencii 
komunikácie, na nezáujme zo strany manžela hlavnej hrdinky, ale aj na jej 
predstave dokonalého života. Autorke sa tu podarilo poukázať na absenciu 
komunikácie, ktorá vedie k mnohým defektom kedysi fungujúceho vzťahu. 
Bolesť a prázdnotu z prežívaného zobrazuje bezprostredne, vecne a stručne, 
čím však neoslabuje estetickú účinnosť textu, práve naopak, zintenzívňuje 
emóciu, ktorú nám takto nastolená situácia evokuje: „,Mám dobrého muža,‘ 
premýšľa Perla. ‚Nepije. Nechodí do krčmy, ani netipuje. Nehráva poker, 
biliard ani karty. Nemá frajerky a jediné peniaze, ktoré odkladá, sú tie na 
letnú dovolenku. Z práce ide vždy rovno domov. Ale načo?‘“ A vzápätí sa 
dostávame aj do vnútorného sveta druhej z postáv: „Mojmír sa zvalil do po-
stele. Predtým ešte pohľadom skontroloval Perlu a zamyslel sa nad faktom, 
že je to naozaj dobrá žena. Nevysedáva s kamarátkami na káve, nenecháva 
peniaze v kaderníctve ani v kozmetike, nevyvoláva mu zbytočne do roboty, 
ako to robia ženy jeho kolegov, neháda sa pre každú hlúposť, dobre varí, 
pečie domáci chlieb a z práce ide vždy rovno domov. ‚Ale načo?‘“ (Rozen-
bergová, 2011, s. 48). Ale načo? Tak znie otázka, ktorou sa Vande Rozenbergo-
vej podarilo presne zachytiť ich súčasný stav. Stručne, jasne, bez okolkov. 
Opäť dokazuje, že menej je niekedy viac. Aj preto súhlasíme s Martou Součko-
vou, keď píše: „Ľudia prestávajú veriť slovu, lebo už pohovorilo dosť neprav-
dy, prestávajú si ho vážiť a pestovať – nuž asi tak máme dočinenia nie s rečou, 
nie s jazykom, iba s hubomelivom či meľhubivom“ (Součková, 2001, s. 6). Zdá 
sa, že Vanda Rozenbergová (najmä, no nielen) vo svojich krátkych prózach 
vníma rozdiel medzi rečou a „meľhubivom“, a na dosiahnutie estetického 
účinku efektívne využíva práve mlčanie postáv, ktoré je v niektorých situá-
ciách adekvátnejšie, má, paradoxne, väčšiu výpovednú hodnotu a intenzifi-
kačnú funkciu než ich hovorenie: „Je ten, kdo dovede bytostně mlčet, může 
bytostně mluvit, jen ten, kdo dovede bytostně mlčet, dovede bytostně jed-
nat...“ (Lopatka, 1991, s. 69). Aj mlčanie postáv v texte vnímame ako miesto 
nedourčenosti v texte. Keďže úplné mlčanie postavy v texte slovne vyjadruje 
rozprávač a pod mlčaním sa rozumie taký typ „nerealizovanej vnútroliterárnej 
(textovej) komunikácie, pri ktorom naliehavý podnet alebo hraničná situácia, 
vyžadujúce si rečovú reakciu, nevyústia do slovného (dialogického) prejavu 
zainteresovaných postáv...“ (Rakús, 1995, s. 61), aj Vanda Rozenbergová 
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využíva na zobrazenie tichej domácnosti a absencie komunikácie práve 
vnútorný svet postáv, ich pocity a myšlienky, o ktorých sa síce my ako čitatelia 
dozvedáme, no pre postavy textového sveta zostávajú vzájomne nevypove-
dané. Dôvodom môže byť aj fakt, že „hlboká penetrancia emócie do osobnosti 
sa vari len s výnimkou vnútorného monológu bezprostrednejšie veľmi ťažko 
verbalizuje“ (Rakús, 1993, s. 91). Pod penetranciou tu má Stanislav Rakús na 
mysli prenikavosť, ktorá sa vzťahuje na určitú emóciu. Jej prítomnosť a hĺbka 
je zase podnecovaná problémovosťou, keďže „literatúra inklinuje k tvorbe 
ťažkých disproporcií, konfliktov, kríz a hraničných problémových situácií. [...] 
Ostrá problémovosť má v literatúre prirodzenú, takpovediac zákonitú, 
logickú, nenahraditeľnú funkciu, hlboko spätú s látkovým svetom a dušev-
nými dispozíciami človeka“ (Rakús, 1993, s. 90 – 91). Možno teda tvrdiť, že 
problémovosť a náročnosť medziľudských vzťahov sa darí Vande Rozenber-
govej tematizovať práve prostredníctvom vnútorných monológov jej postáv. 
Tie napriek zdanlivo pozitívnym vyhliadkam neraz končia tragickým záve-
rom, rovnako ako Perla, ktorá neustále samu seba presviedča o tom, že „má 
dobrého muža...“. Trpká výpoveď, ktorá opäť čo najstručnejšie podčiarkne 
pointu, jej však zdôrazní, že stále ide iba o akúsi hru na manželstvo: „... ale je 
tiež pravdou, že sa ho snaží nerozčúliť“ (Rozenbergová, 2011, s. 55). Refe-
renciu k svetu pozorujeme v Rozenbergovej prózach práve v tematizácii me-
dziľudských vzťahov a medziľudskej komunikácie, ktorá je často aj v látkovom 
svete najnáročnejším aspektom v snahe o ich funkčnosť. Jej krátke prózy sú 
širokému čitateľskému publiku blízke najmä z dôvodu, že vykresľujú to, čo 
Zora Prušková (2011) nazýva „podprahovou skúsenosťou“, keďže mnohé 
vstupy a výstupy postáv v jej poviedkach sa podobajú individuálnej skúsenosti 
napríklad aj s „,vedľajším účinkom‘ spotrebiteľského konzumného sna o lep-
šom, dokonalejšom, esteticky famóznom, luxusnom, dizajnovo objavnom  
a hygienicky bezúhonnom biotype bežnej domácnosti“ (Prušková, 2011,  
s. 79), ktorú často vidíme okrem iného aj vo filmoch hollywoodskej produkcie. 
Intenzifikačnú úlohu v jej prózach zohráva nielen čitateľovi blízka, nadčasová 
a všeľudská téma, zároveň aj efektívne využitie motívu mlčania jednotlivých 
postáv, tiež jasnosť, priamočiarosť a stručnosť, ktoré dodávajú presvedčivosť 
celkovému emocionálnemu nabitiu Rozenbergovej textov bez zbytočného 
„žvástu“1. Krátke prózy Vandy Rozenbergovej majú aj z tohto dôvodu poten-
ciál formovať osobnosť čitateľa, nútia ho zamýšľať sa nad otázkami, ktoré sa 
nám často javia banálne, no vo svojej podstate sú kľúčovými v snahe komuni-
kovať, pociťovať, preciťovať a udržiavať vzťahy tak, aby zostali ľudskými 
a funkčnými. Veď ako tvrdí berlínsky filozof Peter Bieri známy aj pod pseudo-
nymom Pascal Mercier: „Čtení se může stát konstitutivním a nejen možným 
předpokladem vzdělání, neboť zde v hloubi působí síla textů formující 
osobnost. [...] Čtenář literatury se učí ještě něco jiného: Jak lze mluvit o myš-
lení, chtění a cítění lidí. Učí se jazyku duše. Učí se, že tutéž věc může pociťovat 

 
1 „Žvást“ – zrušení vášnivé disjunkce mezi mlčením a mluvením. [...] Žvást se hrozí okamžiku 

ticha, který by vyjevil prázdnotu“ (Kierkegaard in Součková, 2001, s. 57). 
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jinak, než je zvyklý. Jiná láska, jiná nenávist. Učí se novým slovům a novým 
metaforám pro duševní dění. Jelikož jeho slovní zásoba, jeho pojmový reper-
toár se rozšířil, může nyní mluvit o svém prožívání nuancovaněji, a to mu opět 
umožňuje diferencovaněji pociťovat“ (Bieri In Liessmann, 2018, s. 16). A čo 
podstatnejšie než príležitosť lepšie sa priučiť schopnosti cítiť, myslieť, 
komunikovať a vzájomne porozumieť jeden druhému môžeme od literárneho 
textu vyžadovať? Koniec koncov, ak je nejaká úloha literatúry, ak vôbec je 
nejaká úloha literatúry, tak je v tom, že je to nejaká bludička, ktorá vedie  
k porozumeniu. Inak sa všetci dohryzieme“ (Vladimír Mináč, 1992, s. 49). 
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CHRISTA WOLF’S “PICTURE OF THE WORLD” IN THE 

TRANSFORMATIONS OF GERMAN JOURNALISTIC  
INTERDISCOURSE AFTER 1989 

 
Abstract. The study examines and characterises the changes that the most signifi-

cant East German author Christa Wolf's "picture of the world" went through in the German 
media space over the past thirty years. The iconic author herself became a collective symbol 
and her work was variously functionalised in a media discourse reflecting the past and the 
transformation of the post-communist community as well as constructing a self-image of con-
temporary united Germany. The processing of these "pictures of the world" can also be 
thought-provoking in a broader, "non-German" context. 

Keywords: Christa Wolf, contemporary German literature, picture of the world, me-
dia discourse 

 
 

V marci 2019 by najvýznamnejšia východonemecká autorka Christa 
Wolfová bola oslávila deväťdesiate narodeniny. Spisovateľka známa inten-
zívnym vzťahom k svojim čitateľom, ale aj odmietavým postojom k inter-
netovej komunikácii dostala k nedožitému jubileu zvláštny dar: Na sociálnej 
sieti vytvorili jej čitatelia zbierku najpôsobivejších citátov z autorkiných 
textov pod hashtagom #christawolf90. Po ôsmich rokoch od Wolfovej úmrtia 
a dramatických premenách, ktorými v nemeckom mediálnom priestore od 
roku 1989 prechádzal jej obraz sveta, autorka akoby symbolicky dosiahla 
punc „normality“ (Link, 1997) v digitálnom svete.  

Počas svojho vyše päťdesiatročného pôsobenia na literárnej scéne bola 
Christa Wolfová pravidelne stredobodom mediálnych debát či literárnych 
sporov. V posledných dvoch dekádach svojho života však bola nútená čeliť 
útokom a kampaniam ako málokto z jej spisovateľských kolegov. Jej dielo 
bolo funkcionalizované v naratívoch žurnalistického interdiskurzu (Link, 
1988: 284–307), zjednodušované, jednostranne interpretované a redukované 
iba na politické aspekty. Sama autorka, opakovane navrhnutá na Nobelovu 
cenu za literatúru, sa stala kolektívnym symbolom reprezentujúcim zásadné 

 
1 Štúdia je výsledkom riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/0747/18 Obrazy sveta ako výskumná do-
ména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta. 
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rozpory nedemokratických režimov dvadsiateho storočia, v ktorom bola 
hlboko zakorenená a z ktorého čerpala svoje literárne témy.  
 
Ikona budovateľskej generácie 

 
Christa Wolfová sa narodila v roku 1929 v brandenburskom meste 

Landsberg an der Warthe, dnes Gorzów Wielkopolski, jej rodičia tam vlastnili 
obchod s potravinami. Otca spolu s členmi miestneho veslárskeho klubu pri-
jali kolektívne do NSDAP, dcéra sa stala aktívnou členkou BDM, dievčenskej 
vetvy Hitler-Jugend, v škole ju formovali obdivovaní nacistickí učitelia a na 
sklonku vojny traumatická skúsenosť úteku z rodného mesta pred blížiacou 
sa Červenou armádou. Vlastné detské nadšenie pre myšlienky národného 
socializmu, náchylnosť múdreho, senzibilného mladého dievčaťa k normatív-
nemu, totalitnému zmýšľaniu a odsúdeniu inak zmýšľajúcich, ako aj dôsledky 
týchto omylov zamestnávali Christu Wolfovú v literárnej tvorbe i v osobnom 
živote do posledných dní. V rozhovore s Theresou Hörnigkovou na konci 
osemdesiatych rokov pomenúva radikálnu zmenu svojej generácie v nazeraní 
na svet po konci vojny: „Keď sme mali pätnásť, šestnásť, museli sme sa pod 
zdrvujúcim dojmom celej pravdy o nemeckom fašizme dištancovať od tých, 
ktorí sa podľa nás počas tých dvanástich rokov previnili tým, že boli pri tom, 
že spolupracovali, že mlčali. Museli sme objaviť tých, ktorí sa stali obeťami, 
tých, ktorí sa postavili na odpor. Museli sme sa naučiť do nich vcítiť. Iden-
tifikovať sme sa, prirodzene, nemohli ani s nimi, na to sme nemali právo. To 
znamená, že keď sme mali šestnásť, nemohli sme sa identifikovať s nikým.“2 
(Wolf, 1990: 29). Podľa autorky jej generácia veľmi skoro vymenila jednu 
ideológiu za druhú, ale príliš neskoro dozrela a začala konať autonómne. Bola 
ochotná osvojiť si politickú víziu generácie zakladateľov NDR, aktívnych v ko-
munistickom protifašistickom odboji, a prijala ich ponuku vyvážiť pocit viny za 
omyly svojej mladosti budovaním štátu, ktorý mal byť presným opakom 
zločineckého nacistického systému.  

S mladíckym idealizmom a budovateľským nadšením vstúpila Christa 
Wolfová už v roku 1949 ako dvadsaťročná do východonemeckej komunistickej 
strany SED a pomerne dlho zostala jej nekritickou členkou. Autorita gene-
rácie antifašistov jej bránila v otvorene kritickom postoji, aj keď sa svet reál-
neho socializmu vzďaľoval od vysnívaného spoločenského modelu: „Cítili sme 
silné zábrany postaviť sa na odpor voči ľuďom, ktorí počas nacizmu sedeli  
v koncentračných táboroch“ (Wolf, 1990: 29). Dokonca sa začala črtať 
významná stranícka kariéra mladej autorky, keď tridsaťpäťročnú spoľahlivú 
straníčku zvolili za kandidátku Ústredného výboru SED, najvyššieho politic-
kého grémia v krajine. Už vtedy sa Wolfová stala ikonou takzvanej budova-
teľskej generácie. Prispel k tomu aj úspech jej prvých textov napísaných  
v duchu socialistického realizmu.  

 
2 Všetky pasáže citované z nemeckých zdrojov uvádzam vo vlastnom preklade do slovenského 

jazyka bez explicitného označenia autora prekladu. 
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Podľa Jürgena Linka sú generácie antropologické konštanty tvoriace 
jadro elementárneho diskurzu, v ktorom sa kombinujú s dominantnými inter-
diskurzívnymi komplexami, a tým sa aktualizujú a historizujú (Link, 2013: 
14). Pozíciu budovateľskej generácie v konfrontácii ideológie s realitou, vyso-
kú mieru identifikácie umelcov tejto generácie so spoločenskou utópiou, 
s takmer religióznymi predstavami o budovaní nového sveta asi najpresnejšie 
vystihuje metafora pasce, pasca utópie, nádej ako pasca3.  

Do akej miery práve myšlienkové vzory budované nacistickou výcho-
vou určovali spôsob myslenia budovateľskej generácie v dospelosti, demon-
štruje Christa Wolfová najvýraznejšie vo svojom kľúčovom románe Kind-
heitsmuster [Model detstva] z roku 1976. Opakovane sa v rozhovoroch, ale 
napríklad aj v ďakovnej reči pri udeľovaní Ceny súrodencov Schollovcov  
v novembri 1987 vracia k príčinám zvýšenej vnímavosti svojej generácie voči 
ideologickým lákadlám: „Rýchlejšie, ľahšie sme dokázali rozpoznať bludné 
učenie, zvrátenú ideológiu, ako prekonať naše hlboké zneistenie, lákavosť 
moci, skon k čierno-bielemu videniu a uzavretým myšlienkovým schémam. 
Zdá sa mi, že v mnohých príslušníkoch mojej generácie […] zanechalo ich 
skoré formovanie sklon k zaraďovaniu a podriaďovaniu sa, zvyk fungovať, 
vieru v autoritu, túžbu po súlade, ale predovšetkým strach pred odporom  
a vzdorom, pred konfliktmi s väčšinou a pred vylúčením zo skupiny.“ (Wolf, 
1988: 74–75). Autorka pritom nemá na mysli iba svojich rovesníkov na 
Východe, aj Günter Grass patrí k spoločnej generácii, ktorá sa dostala do 
„hlboko siahajúcich konfliktov svedomia“ (Wolf, 2012: 44) a ktorej „nebola 
súdená nevinná životná dráha, bez zlomov, rozporov, bremien, omylov, zly-
haní“ (Wolf, 2012: 43). 
 
Konfliktná identifikácia  
 

Patologické prispôsobovanie sa a vynútené obhajovanie ideologicky 
uzavretých obrazov sveta vyústilo v polovici šesťdesiatych rokov do generač-
ného konfliktu medzi budovateľskou generáciou a generáciou zakladateľov 
NDR, ktorý sa najvýraznejšie prejavil na 11. pléne Ústredného výboru SED  
v decembri 1965. Plénum malo prijať vopred pripravené prísne opatrenia 
proti „neposlušným“ filmárom, divadelníkom, výtvarníkom aj spisovateľom. 
Iba Christa Wolfová sa vtedy ako kandidátka ústredného výboru odhodlala 
protirečiť a vo svojom vystúpení pred plénom odvážne, s dôrazným apelom 
na svedomie obhajovala odsudzovaný román Wernera Bräuniga a právo na 
neobmedzenú autonómiu umelca (Wolf, 1991: 341). Následky tohto vystú-
penia spôsobili psychické zrútenie a hospitalizáciu autorky (porov. Gaus, 
1993; Magenau, 2002: 186–187; Wolf, 2003: 79; Simon, 2013: 132; Hilzinger, 
2014: 135) a zároveň znamenali zásadnú zmenu pozície Christy Wolfovej  
v NDR. Status kandidátky ústredného výboru stratila, začalo sa permanentné 
sledovanie jej rodiny orgánmi Ministerstva pre štátnu bezpečnosť NDR 

 
3 Metafora nádeje ako pasce pochádza zo známej básne Volkera Brauna Das Eigentum [Vlast-

níctvo] (1990). 
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(Stasi) a pribúdali ťažkosti s publikovaním jej literárnych textov. V roku 1969 
zažila denunciácie a výčitky, keď na 6. nemeckom kongrese spisovateľov a na 
10. konferencii Ústredného výboru SED išlo o vydanie jej románu Nachden-
ken über Christa T. [Premýšľanie o Christe T.]. Keď Christa Wolfová nepod-
písala vyhlásenie Zväzu spisovateľov NDR schvaľujúce inváziu vojsk Varšav-
skej zmluvy do Československa v roku 1968 a jej sedemnásťročnú dcéru 
Annette vyšetrovali v súvislosti s manifestom 2000 slov, hrozilo, že Stasi 
objaví kontakty s Františkou Faktorovou a disidentskými kruhmi v Prahe  
a prenasledovanie Wolfovcov ešte zosilnie.  

Hoci autorka napriek týmto skúsenostiam zostala členkou strany, 
vieru v utópiu integrity politického systému strácala. Jej „konfliktná identi-
fikácia“ však naďalej smerovala k dialógu s mocnými, nemierila k nekom-
promisnej konfrontácii ani k zmenám základných štruktúr režimu.  

Najostrejším prejavom otvoreného konfliktu s mocenským aparátom 
bola takzvaná Biermannova aféra, protest proti vyhosteniu kritického pesnič-
kára Wolfa Biermanna z NDR v novembri 1976. Stala sa zlomovou udalosťou 
v živote autorky, keď napriek nesmiernemu nátlaku trvala na svojom podpise 
pod otvoreným protestným listom proti potrestaniu Biermanna zbavením 
východonemeckého občianstva. Po represáliách voči signatárom protestu 
Wolfová rovnako ako mnohí intelektuáli zvažovala odchod z NDR. 

Najnovší cenný komentovaný výber z približne 15 000 listov nachá-
dzajúcich sa v pozostalosti Christy Wolfovej, ktorý v roku 2016 vydala ger-
manistka a vtedajšia vedúca Literárneho archívu Akadémie umení v Berlíne 
Sabine Wolfová pod názvom Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten4 
[Pohodlne sa stojí medzi všetkými frontmi] a bol tiež pozitívne reflektovaný 
v mediálnom diskurze, jasne ukazuje, ako každý nový stret s režimom viedol 
u autorky k chorobným stavom, psychosomatickým ťažkostiam, depresiám, 
dokonca k úplnému zlyhaniu imunitného systému v roku 1988, rok pred 
pádom Berlínskeho múru. Vybrané listy pochádzajú z obdobia rokov 1952 až 
2011 a na rozdiel od predošlých či neskorších publikácií spisovateľkinej 
korešpondencie (s Brigitte Reimannovou, Franzom Fühmannom, Annou 
Seghersovou, Charlotte Wolffovou, Lewom Kopelewom, Sarah Kirschovou) 
obsahujú iba listy napísané autorkou.  

Viaceré listy sú adresované priamo generálnemu tajomníkovi ústred-
ného výboru SED Erichovi Honeckerovi, ktorého autorka žiadala o oslobo-
denie väznených umelcov a intelektuálov (v roku 1977 to boli podporovatelia 
protestu v Biermannovej afére Jürgen Fuchs, Gerulf Pannach, Christian 
Kunert a členovia opozičnej skupiny Junge Gemeinde Jena, 1980 na Západe 
publikujúci Lutz Rathenow, Thomas Erwin a Frank-Wolf Matthies, 1983 
mierové aktivistky Bärbel Bohleyová a Ulrike Poppeová, v roku 1988 občian-
ski aktivisti Stephan Krawczyk, Freya Klier a ďalší). 14. augusta 1977 Christa 
Wolfová Honeckerovi píše: „Nachádzam sa v stave hlbokého smútku a obáv. 
Hlavnou príčinou tohto stavu je zničujúca skúsenosť, že strana a náš štát od 

 
4 Názov tvorí citát z listu autorky ruskému germanistovi, spisovateľovi a disidentovi Lewovi 

Kopelewovi z roku 1977. Sabine Wolfová nie je v príbuzenskom vzťahu s Christou Wolfovou.  
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seba odvrhujú súdruhov a kolegov, ktorí nikdy neboli alebo nechceli byť 
našimi nepriateľmi. Už na to nemám vysvetlenie ani slová.“ (Wolf, 2016: 314). 
K listu je priložená kópia vyhlásenia, ktorým Wolfová vystupuje z predsed-
níctva Zväzu spisovateľov NDR. 

Keď jej potom v krízových časoch na začiatku deväťdesiatych rokov 
Günter Grass pripomína, že mala zreteľnejšie a ráznejšie vyslovovať kritiku 
strany, odpovedá autorka odkazom na svojich čitateľov: „Milovala som túto 
krajinu. Že bola na konci, to som vedela, pretože už nedokázala integrovať 
najlepších ľudí, pretože si žiadala ľudské obete. Opísala som to v ‚Kassandre‘, 
cenzúra sa rýpala v ‚Prednáškach‘5; napäto som čakala, či sa odvážia pochopiť 
posolstvo poviedky, totiž že Trója musí zaniknúť. Neodvážili sa a vydali 
poviedku nekrátenú. Čitatelia NDR jej rozumeli.“ (Wolf, 2016: 736; porov. 
tiež Vinke, 1993: 302–308). Metafora potrebnosti, užitočnosti sa opakovane 
objavuje vo Wolfovej pokusoch vysvetliť, prečo s manželom z NDR nakoniec 
neemigrovali, hoci takú možnosť zvažovali. V rozhovoroch s vnučkou Janou 
Simonovou referuje Christa Wolfová aj o stretnutiach so západonemeckými 
politikmi na pôde Stáleho zastupiteľstva Nemeckej spolkovej republiky vo 
Východnom Berlíne, ktorí podľa jej slov vyjadrili nádej, že Wolfovci vydržia  
a zostanú v NDR (Simon 2013: 138). Vlastnú skúsenosť úteku v roku 1945 si 
autorka ako príčinu obáv z emigrácie pripúšťala až po zániku NDR, 
opakovane však zdôrazňovala väzbu na rodinu, otca a dcéry. Chýbajúca alter-
natíva občianskej spoločnosti, či už na Východe alebo na Západe, v ktorej by 
si Wolfovci dokázali predstaviť svoju sebarealizáciu, je rovnako často 
spomínaným dôvodom rozhodnutia zostať v NDR. V jednom z najpozoruhod-
nejších listov spomínaného výberu, v neodoslanom fragmente listu manželke 
Lewa Kopelewa Raisse z marca 1984, sa Wolfová mimoriadne úprimne 
a otvorene zamýšľa nad morálnou cenou, ktorú za rozhodnutie zostať v NDR 
platí. Uvedomuje si, že napriek permanentnému sledovaniu tajnou službou, 
odpočúvaniu telefonátov a kontrole všetkej korešpondencie si užíva privi-
légiá, ktoré robia život v NDR znesiteľnejším, a že svojím zotrvaním v NDR 
poskytuje zdanlivé ospravedlnenie neúnosných spoločenských pomerov. 
„Pocit života medzi nesprávnymi alternatívami mám v tejto jasnej a artikulo-
vateľnej forme asi osem rokov. Pokus o iné spoločenské zriadenie tu zlyhal 
[…]. Sen o ňom ma však formoval, celkovo moju generáciu. […] Považujem 
ešte za povinnosť a možnosť opísať zlyhanie toho experimentu. Tam, v prázd-
note bez sna, by som svoju tému stratila; som príliš stará nato, aby som našla 
novú.“ (Wolf, 2016: 477). Potrebnosť je však na tomto mieste jedným dychom 
spochybňovaná: „Tu môžem ešte niečo urobiť, tu som potrebná? Niečo urobiť 
– pre koho? Potrebná – pre koho? Ľudí, ktorých moje podania na takzvané 
najvyššie miesta pomohli oslobodiť z väzenia, nebolo viac ako tucet. Niek-
torým, hlavne kolegom, dokážeme pomôcť materiálne – že sa máme mater-
iálne dobre, to ma často ťaží, spôsobuje zlé svedomie a ženie k takejto po-
moci.“ (Wolf, 2016: 479). 

 
5 Cenzúra zasiahla celkovo na troch miestach iba v prednáškach, ktoré boli vydané spolu s po-

viedkou Kassandra. Wolfová však dosiahla, aby boli vynechané miesta označené. 
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Mediálne prekódovanie kultúrnej ikony 
 

Wolfová bola v NDR nesporne identifikačnou postavou. Okrem utópie 
neodcudzeného žitia bol pre ňu vždy najvyššou inštanciou „vnútorný hlas“: 
„Christa Wolfová meria všetko, čo zažíva a koná, na jednej strane ideálom 
ľudského spoločenstva nežijúceho v odcudzení, na druhej strane inštanciou 
svedomia“ (Emmerich, 2012: 24). Wolfgang Emmerich vidí vo Wolfovej kon-
zekventnom „odvolávaní sa na svoje svedomie a na neobíditeľný princíp 
osobnej pravdivosti […] habituálnu praktiku inscenovania“ (Emmerich, 2011: 
308), ktorej si autorka zrejme bola iba čiastočne vedomá, ale ktorá bola najmä 
v NDR enormne pôsobivá. Pre svoj etický postoj tu bola kultovou autorkou  
a aj po zániku východonemeckého štátu uzatvárala so svojimi čitateľmi pakt 
úprimnosti, poctivosti voči sebe samej i voči svetu, o ktorom písala. Uve-
domovala si pritom, že ako kultúrna ikona umožňuje rôzne projekcie, ako 
zaznelo v jednom rozhovorov autorky v deväťdesiatych rokoch (Lücke, Mage-
nau, 1994). Pozícia reprezentantky kolektívnej identity s vysokou prestížou  
u čitateľskej verejnosti, ale súčasne s rešpektom zo strany mocenského apa-
rátu však bola ambivalentná. 

Kultúrnou ikonou bola autorka aj na Západe: Ako prvá autorka žijúca 
v NDR dostala v roku 1980 významnú literárnu Cenu Georga Büchnera, bola 
členkou západoberlínskej Akadémie umení, rovnako Nemeckej akadémie pre 
jazyk a poéziu v Darmstadte. Avšak už koncom osemdesiatych rokov sa začali 
v západonemeckej literárnej kritike objavovať prvé kritické hlasy proti Wolfo-
vej, označujúce ju za preceňovanú štátnu spisovateľku a dokonca obviňujúce 
autorku, že stiahla svoj podpis petície v Biermannovej afére.6 V čase Gorbačo-
vovej perestrojky už Wolfovej obraz sveta médiám nevyhovoval, jej tiché 
disidentstvo nebolo žiaduce, kritika spochybňovala jej pokusy o zmenu kurzu 
politiky strany, jej vieru v možnú liberalizáciu systému, jej zotrvávanie  
v hľadaní spoločenskej alternatívy. Začalo sa mediálne prekódovanie jednej  
z kultúrnych ikon krajín bývalého východného bloku. 

V NDR zostala Christa Wolfová identifikačnou postavou ešte aj v no-
vembrových dňoch roku 1989, keď 4. novembra rečnila na námestí Alexan-
derplatz v Berlíne na demonštrácii organizovanej umelcami pred viac ako pol 
miliónom ľudí. V jej príhovore sa nádej v politickú alternatívu opäť kon-
ceptualizuje ako metafora sna: „Tak teda snívajme s bdelým rozumom. Pred-
stav si, je socializmus a nikto neodchádza!“ (Wolf, 1990: 120). Autorka sa  
v prelomovom období podieľala na vyhláseniach, rezolúciách a výzvach Zväzu 
spisovateľov NDR (porov. Vinke, 1993: 290), bola tiež členkou vyšetrovacej 
komisie, ktorá mala preskúmať zásah polície proti demonštrantom v noci zo 
7. na 8. októbra 1989 v Berlíne. 

8. novembra 1989 predniesla v hlavnej spravodajskej relácii NDR apel 
umelcov a občianskych iniciatív smerom k masám emigrujúcich východo-
nemeckých občanov, stavajúc opäť na metafore sna a užitočnosti: „Prosíme 

 
6 Zo zverejnených dokumentov Ministerstva pre štátnu bezpečnosť NDR vyplýva, že pri správe 

o odvolanom podpise išlo o zámerne šírenú dezinformáciu (Vinke, 1993: 288). 
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vás, zostaňte vo svojej vlasti, zostaňte u nás! Čo vám môžeme sľúbiť? Neľahký, 
ale užitočný život. Žiadny rýchly blahobyt, ale spoluúčinkovanie pri veľkých 
zmenách. Chceme ručiť za demokratizáciu, slobodné voľby, právnu istotu  
a veľkorysosť. […] Pomôžte nám vytvoriť naozaj demokratickú spoločnosť, 
ktorá si uchová aj víziu demokratického socializmu. Nepôjde o sen, ak spolu 
s nami zabránite, aby sa zase v zárodku zadusil. Potrebujeme vás. Majte k sebe 
a k nám, ktorí tu chceme zostať, dôveru.“ (Magenau, 2002: 385). Wolfovej 
videnie sveta tu vychádzalo z presvedčenia o spojenectve intelektuálov a bež-
ných občanov NDR nadobudnutého v euforických prelomových dňoch. Vtedy 
ešte nevedela, ako sa v postojoch väčšinového obyvateľstva mýlila. 

28. novembra 1989, tri týždne po páde Berlínskeho múru, zverejnil 
spisovateľ Stefan Heym na medzinárodnej tlačovej konferencii výzvu Für 
unser Land [Pre našu krajinu] s podpismi významných východonemeckých 
osobností, okrem Christy Wolfovej a Volkera Brauna napr. režiséra Franka 
Beyera, disidentky Ulrike Poppeovej alebo herečky Jutty Wachowiakovej. Vo 
výzve, ktorej konečnú verziu formulovala práve Wolfová, apelovali na obča-
nov NDR, aby podporili zachovanie samostatného štátu a možnosť vybudo-
vania „skutočného“, demokratického socializmu. Východní Nemci však už 
nemali vôľu ísť „treťou cestou“, neočakávali reálne zlepšenie životných pod-
mienok od spoločenských konceptov intelektuálov, neverili ich utopickému 
obrazu sveta.  
 
Stigmatizovanie v literárnom spore  
 

Keď Christa Wolfová potom v júni 1990 pripravovala vydanie povied-
ky Was bleibt [Čo zostáva], netušila, že tento útly príbeh, napísaný už v roku 
1979 pod dojmom tragických dôsledkov Biermannovej aféry, sa stane spúšťa-
cím mechanizmom takzvaného nemecko-nemeckého literárneho sporu7.  

Text o sledovaní spisovateľov Ministerstvom pre štátnu bezpečnosť 
NDR, v ktorom sa autorská rozprávačka neprezentuje ako hrdinská disiden-
tka, ale, naopak, obviňuje sa z prílišnej zdržanlivosti, ktorú kontrastuje s po-
stojmi mladej väznenej radikálnej spisovateľky8 alebo odvážnej poslucháčky 
na literárnom čítaní, kladúcej „skutočné otázky“, sa stal zámienkou pre 
verejnú mediálnu debatu o morálnej integrite Christy Wolfovej. V spore bola 
opisovaná ako privilegovaná, oportunistická „štátna poetka“, ktorá sa nechala 
zneužívať ako vývesný štít komunistického režimu, nepomenovala priamo 
jeho zločiny, ale vlastne ho svojimi civilizačno-kritickými textami podpo-
rovala.  

 
7 K priebehu nemecko-nemeckého literárneho sporu sa podrobne vyslovili viacerí literárni 

teoretici a historiografi (Peitsch, 1995; Emmerich, 1996; Wittek, 1997), analýzy a materiály 
vydali T. Anz, K. Deiritz a H. Krauss. 

8 Ide o Gabriele Stötzerovú-Kacholdovú. 
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Zdrvujúce kritiky Ulricha Greinera a Franka Schirrmachera9 vyšli  
v novinách Die Zeit a Frankfurter Allgemeine Zeitung už niekoľko dní pred 
uverejnením poviedky Čo zostáva. V nasledujúcich týždňoch, práve v čase 
zložitej transformácie postkomunistického spoločenstva, väčšina západo-
nemeckých literárnych kritikov a fejtonistov významných mienkotvorných 
novín a časopisov ako Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Süddeutsche 
Zeitung, Merkur, Der Spiegel spochybnila a odsúdila celú literatúru z NDR, 
blízku socialistickej utópii. Pridali sa aj hlasy niektorých spisovateľov, ktorí 
koncom sedemdesiatych rokov z NDR emigrovali (Wolf Biermann, Günter 
Kunert, Sarah Kirschová), tí však paradoxne nevynášali najradikálnejšie 
súdy. Hoci kritika, ktorá sa niesla v mimoriadne zraňujúcom štýle, napádala 
aj Heinera Müllera, Volkera Brauna alebo Christopha Heina, najtvrdšie sa 
zaobchádzalo s „lojálnou disidentkou“ Christou Wolfovou. Stala sa oficiálne 
sankcionovanou ikonou.  

Obhajcovia Christy Wolfovej10 v spore márne tvrdili, že autorka je ne-
správnym objektom obvinení; pri „účtovaní“ dokonale poslúžila ako exem-
plárny príklad. Literárny spor takto vlastne plne zodpovedal charakteristike 
interdiskurzu a jeho funkcii, ktorá podľa Jürgena Linka „spočíva v selektívne 
symbolických, exemplárne symbolických, čiže vždy celkom fragmentárnych  
a výrazne imaginárnych premosteniach hraníc špeciálnych diskurzov“ (Link, 
2013: 12). Uwe Wittstock (1990) už na jeseň 1990 upozorňoval, že vo verejnej 
debate nejde o literatúru, ale o exemplárne účtovanie s exemplárnymi biogra-
fiami, pričom spisovatelia sú iba zástupcami. Christa Wolfová bola opäť sym-
bolom, reprezentujúcim reformný utopizmus svojej generácie spájaný s ne-
dostatočnou, príliš opatrnou kritikou systému. Spochybnenie morálnej inte-
grity autorky malo zároveň diskreditovať aj jej literárne dielo. Nezohľadňovali 
sa pritom kultúrnopolitické zmeny, emancipačné snahy ani odlišná štruktúra 
literárneho života v NDR. Za protichodnými naratívmi v spore stáli názorové 
tábory kreujúce sa bez ohľadu na bývalé hranice, do diskurzu bola zatiahnutá 
aj západonemecká ľavica, ktorej vyčítali „kolaboráciu“ s režimom v NDR 
(Peitsch, 1995: 53).   

Po zmene politického systému noví nositelia moci zvyčajne rekon-
štruujú obraz minulosti, aby nastavili sebaobraz nového spoločenstva a jeho 
budúce hodnotové smerovanie. V nemecko-nemeckom literárnom spore 
deväťdesiatych rokov vystupovali kritizujúci intelektuáli z pozície paušálne 
hodnotiacich sudcov, na niekdajšiu elitu spisovateľov NDR útočili s neskrý-
vanou aroganciou a povýšenosťou, vedomí si hegemónie v spoločenskom 
interdiskurze určujúcom transformačné procesy, ale aj v špeciálnych diskur-

 
9 Ulrich Greiner, Mangel an Feingefühl, Die Zeit, 1. jún 1990; Ulrich Greiner, Volker Hage, Was 

bleibt. Bleibt was? Eine ZEIT-Kontroverse über Christa Wolf und ihre neue Erzählung, Die 
Zeit, 1. jún 1990; Frank Schirrmacher, Dem Druck des härteren, strengeren Lebens 
standhalten, FAZ, 2. jún 1990; Ulrich Greiner, Keiner ist frei von Schuld. Deutscher 
Literaturstreit. Der Fall Christa Wolf und die Intellektuellen. Die Zeit, 7. júl 1990. 

10 Günter Grass, Walter Janka, Walter Jens, Adolf Muschg, Paul Parin, Wolfram Schütte, Lew 
Kopelew a ďalší. 
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zoch. Filozof Jürgen Habermas sa napríklad v roku 1991 otvorene obával 
ohrozenia „duševnej hygieny“ v Nemecku a diskreditovania intelektuálnej 
debaty zo strany ľavicových intelektuálov NDR (Habermas, 1991). V tábore 
Wolfovej obhajcov sa spor najčastejšie konceptualizoval ako „honba na 
bosorky“, ktorá má autorku nielen dekánonizovať, ale aj umlčať.   

V autobiografických denníkových poznámkach autorky viažucich sa 
každý rok k 27. septembru11 nachádzame v texte z 27. septembra 1990 
Wolfovej spomienku na rozhovor so zástupcom mediálneho koncernu Ber-
telsmann počas kolokvia kultúrnych tvorcov v Postupimi: „Samozrejme, že 
ide o kampaň proti vám. Samozrejme, že vôbec nejde o vašu minulosť, ale  
o vaše aktivity v súčasnosti. Tie prekážajú. […] NDR je nutné bezpodmienečne 
delegitimovať. […] U nás sa už v médiách nepresadíte.“ (Wolf, 2003 : 465).  

Ťažisko sporu sa na jeseň 1990 presunulo od problému politickej 
úlohy intelektuálnych elít v NDR k problému vzťahu medzi morálkou a este-
tikou (Anz, 1995: 16). Podľa kritikov východonemeckí elitní umelci vymenili 
estetické kritériá za kritériá presvedčenia a morálna záťaž potlačila v ich 
dielach estetické hodnoty. Pri komplexnom vnímaní literárneho procesu  
v NDR sa však sociálne vzťahy javia ako neodmysliteľná súčasť jeho špeci-
fických podmienok. Podľa Wolfganga Emmericha v debatách nešlo o estetické 
otázky, ale o diskurz moci, „o moc definovať kultúru v krajine“ (Emmerich, 
1996: 462, zvýr. v orig.).  

Vychádzajúc z teórie sociálnych polí Pierra Bourdieua (1999)12 môže-
me predpokladať, že zánikom NDR zaniklo aj špecifické sociálne pole a v no-
vých mocenských pomeroch vzniklo nové, inak štruktúrované literárne pole, 
do ktorého boli spisovatelia nútení sa integrovať. V tejto perspektíve možno 
spor vnímať ako trhom určovaný boj konkurujúcich pozícií aktérov nového 
poľa. „Viditeľnosť“ v médiách bola pritom dôležitým zdrojom posilnenia 
aktérov sporu, preto mediálny diskurz často využívali. Spor mal skutočne istú 
trhovú hodnotu, profitovali z neho mnohí – vydavateľstvá, médiá, samotní 
aktéri. 
 
Polarizácia žurnalistického interdiskurzu  

 
K výraznej polarizácii v spore došlo po odhaleniach spolupráce so 

štátnou bezpečnosťou u viacerých spisovateľov: najprv na jeseň 1991 u mla-
dých autorov alternatívnej berlínskej scény Prenzlauer Berg (Sascha Ander-
son, Rainer Schedlinski), o rok neskôr aj u renomovaných spisovateľov NDR,  
 

 
11 Autorka ich písala od roku 1960 do roku 2011, ale nezamýšľala ich publikovať. Nakoniec za 

jej života v roku 2003 predsa len pod názvom Ein Tag im Jahr [Jeden deň v roku] vyšiel 
súbor týchto textov z rokov 1960 – 2000 (Wolf, 2003). Texty z nového tisícročia vydal po 
smrti autorky Gerhard Wolf v roku 2013. 

12 Bourdieuho koncept literárneho poľa umožňuje chápať literatúru NDR ako samostatnú 
estetickú činnosť a zároveň vnímať jej skĺbenie s inými spoločenskými poľami. 
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okrem Christy Wolfovej aj významného dramatika Heinera Müllera, a v polo-
vici deväťdesiatych rokov dokonca u disidentov a emigrantov (Monika Maro-
nová).  

Už v máji 1992 sa Christa Wolfová pri nahliadnutí do dokumentov  
o sledovaní svojej rodiny dozvedela, že v úrade spravujúcom spisy Minister-
stva pre štátnu bezpečnosť NDR evidujú aj takzvaný „spis páchateľa“, ktorý 
dokumentuje, že ju ministerstvo v rokoch 1959 – 1962 viedlo ako neoficiálnu 
spolupracovníčku. Útly fascikel, ktorý obsahoval niekoľko, ako uvádzajú 
dokumenty, „zdržanlivých“ rozhovorov s pracovníkmi Stasi a správy z týchto 
stretnutí, dokladuje skôr „nepoužiteľnosť“ spisovateľky pri spolupráci s taj-
nou službou (Vinke, 1993: 22–24). Wolfová opakovane odriekla termíny 
stretnutia a odmietala stretnutia v konšpiračných bytoch. Celkovo sa usku-
točnilo sedem rozhovorov, tri v Berlíne počas jej pôsobenia na poste redak-
torky v literárnom časopise NDL a štyri v Halle vo Wolfovej byte za prítom-
nosti jej manžela. V spise je iba jedna správa, ktorú napísala Wolfová vlastnou 
rukou. Jediný človek, o ktorom autorka správu napísala, spisovateľ Walter 
Kaufmann, Wolfovú neskôr verejne obhajoval (porov. Vinke, 1993: 158). Kon-
takty s nespolupracujúcou spolupracovníčkou nakoniec ukončilo samotné 
Ministerstvo pre štátnu bezpečnosť NDR, spis bol uzavretý vo februári 1962. 
Wolfová vraj nepreukázala „tú správnu lásku k veci“ (Vinke, 1993: 305).  

Popri dvoch zväzkoch „spisu páchateľa“ z rokov 1959 – 1962 sa v ar-
chíve nachádza štyridsaťdva zväzkov dokumentujúcich sledovanie Christy 
Wolfovej a jej manžela Gerharda. Zväzky takzvaného „spisu obetí“ sú z rokov 
1968 – 1980 (spisy z osemdesiatych rokov boli zjavne skartované) a okrem 
záznamov o minucióznom sledovaní spisovateľky a jej rodiny obsahujú 
rozsiahle zápisy odpočúvaných telefonických rozhovorov, ktoré dokazujú, že 
sama autorka bola v neporovnateľne dlhšom časovom období intenzívne 
sledovaná oficiálnymi i neoficiálnymi spolupracovníkmi Stasi. 

Médiá reagovali na zverejnenie kontaktov autorky s tajnou službou 
spred tridsiatich rokov tvrdo, informácia polarizovala už dovtedy neúprosný 
literárny spor. Wolfová, predtým v západnom Nemecku  uctievaná a pre svoj 
kritický postoj k režimu vychvaľovaná spisovateľka, bola v médiách naraz 
prezentovaná iba ako IM Margarete, neoficiálna spolupracovníčka tajnej 
služby s krycím menom. Traumatizujúce diskurzné praktiky vôbec nerešpek-
tovali Wolfovej vývoj, jej výraznú emancipáciu od režimu začínajúcu už  
v šesťdesiatych rokoch, a ignorovali existenciu rozsiahlych zväzkov sledovania 
autorky.  

Spisovateľka sa k týmto súvislostiam prvýkrát vyjadrila v januári 1993 
v novinách Berliner Zeitung v texte s názvom Eine Auskunft [Informácia] 
(Vinke, 1993: 143–144), ktorý vyvolal búrlivé reakcie. Wolfová ihneď inicio-
vala úplné zverejnenie dokumentov. V septembri 1993 potom Hermann 
Vinke vydal pod názvom Akteneinsicht [Nahliadnutie do spisu] kompletnú 
dokumentáciu spisu, z ktorej sa verejnosť mohla dozvedieť podrobné detaily 
konania autorky. V publikácii sú tiež zosumarizované reakcie médií na infor-
máciu o existencii spisu, ako aj výber korešpondencie autorky zo zložitého 
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obdobia v roku 1993. V rozhovore pre časopis Der Spiegel reflektuje autorka 
z časového odstupu nastavenie aktérov žurnalistického interdiskurzu: „Keď 
som potom, asi ako jediná, zverejnila úplný takzvaný spis páchateľa, žiadne  
z novín, ktoré ma predtým odsúdili, to ani nezaznamenali. Možno to nebolo 
pre mňa vôbec takým zlým ponaučením: Novinári, ktorým bol spis páchateľa 
okamžite sprístupnený, by sa boli mohli zaujímať aj o môj spis obete. Ale na 
to sa nikto nepýtal.“ (Wolf, 2012: 191).  

Na ignorovanie komplexnosti pri hodnotení Christy Wolfovej pouka-
zuje vo svojom vyjadrení k priebehu literárneho sporu aj Helmut Frieling-
haus, ktorý bol v roku 1990 lektorom a vedúcim vydavateľstva Luchterhand: 
„Pri pohľade späť prekvapuje, ako málo boli s dielom autorky a jeho politickou 
dimenziou oboznámení mnohí z tých kritikov, ktorí na ňu od júna 1990 
útočili, ako ľahkovážne pracovala tlač s tvrdeniami, aj tými, ktoré dala do 
obehu Stasi, [...] ako okrajovo a ľubovoľne sa čítali a hodnotili spisy o Christe 
a Gerhardovi Wolfovi.“ (Frielinghaus, 2007: 204, zvýr. v orig.)  
 
Správny život v nesprávnom svete – utópia sveta bez odcudzenia 
 

Obraz sveta, ktorému autorka ešte koncom päťdesiatych rokov verila, 
sa jej v období vrcholiaceho literárneho sporu javí ako úplne cudzí, nebez-
pečný a bludný. Ruskému komparatistovi a disidentovi Efimovi Etkindovi 
začiatkom februára 1993 píše: „Až teraz som jedným razom pochopila, v akom 
strašnom nebezpečenstve som vtedy bola, nechať sa vtiahnuť do toho 
bludného myslenia, veď som používala tie slová, pri ktorých sa dnes červe-
nám, veď som začala hovoriť tým jazykom" (Wolf, 2016: 717). O niekoľko dní 
neskôr v televíznom rozhovore s Günterom Gausom o zverejnených spisoch 
priznáva: „Predstupuje tam predo mňa cudzí človek. To nie som ja. […] Kým 
som vtedy vlastne bola? Zmocňuje sa ma strašný pocit odcudzenia, keď to 
čítam.“ (Gaus, 1993).  

Jednou z najvýznamnejších umeleckých reakcií na literárny spor je 
bezpochyby autobiografická kniha Christy Wolfovej Stadt der Engel oder The 
Overcoat of Dr. Freud [Mesto anjelov alebo Zvrchník Dr. Freuda] (2010),  
v názve odkazujúca na Wolfovej deväťmesačný štipendijný pobyt v Los Ange-
les (september 1992 – jún 1993), počas ktorého v Nemecku vrcholil literárny 
spor. Knihu možno vnímať ako svedectvo štrukturálneho násilia po zániku 
NDR. Keď mediálny interdiskurz robí z autorskej rozprávačky pre jej dávne 
kontakty so Stasi stigmatizovanú vinníčku, takmer monštrum, akoby ten 
„úrad“ z minulosti nad ňou dodatočne verejne triumfoval. Obraz správneho 
života v nesprávnom svete zostáva pre autorku nenaplnenou túžbou: „Ach, 
ako v slabých chvíľach závidím všetkým tým nevinným, ktorí boli v správnom 
momente na správnej strane, ktorí si nekladú žiadne otázky a ktorým ani 
nikto iný nekladie otázky.“ (Wolf, 2016: 736). 

Bernd Wittek vo svojej analýze literárneho sporu pomenováva jeho 
charakter veľmi presne a spája ho s obrazom sveta počas studenej vojny: 
„NDR, rovnako ako stará spolková republika, boli výtvormi studenej vojny. 
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Literárny spor sa viedol v jej jazyku. Bolo to zastarané vzájomné presadzo-
vanie zdanlivých istôt […]. Išlo o moc, vplyv a peniaze pre dané kultúrne 
prostredie. […] Skrátka: Literárny spor rozbíjal porcelán, keď bolo treba po-
skladať puzzle spoločných dejín“ (Wittek, 1997: 142).  
 
Utópia ako fraška 

 
Posilnený nemecko-nemeckým literárnym sporom sa v polovici de-

väťdesiatych rokov rozhodol voči Christe Wolfovej polemicky vystúpiť aj 
predstaviteľ mladej, nezaťaženej východonemeckej spisovateľskej generácie 
Thomas Brussig vo svojom známom satirickom románe Helden wie wir  
[Hrdinovia ako my] (1995). Z nenaplnenej utópie budovateľskej generácie 
robí Brussig v románe neľútostnú frašku. Jeho rozprávač ponúka čitateľovi 
sarkastickú persifláž Christy Wolfovej. Napodobňujúcim hyperbolizovaním  
a citačným parodizovaním zosmiešňuje Wolfovej poetickú metódu a karikuje 
jej jedinečný štýl. Zámerne chybne interpretuje jej literárnu koncepciu 
subjektívnej autentickosti, jej texty skomolí, posunie do nedôstojných podôb 
a urobí z nej nakoniec pornoautorku, čím ju chce ochrániť v literárnom spore 
(Brussig, 1995: 309–310). Prostredníctvom spájania abstraktných, hĺbavo 
vážnych a citovo exponovaných súčastí Wolfovej textov s telesnou rovinou 
sexuálnosti Brussig znevažuje spisovateľkin spôsob písania a posúva jej dielo 
do nedôstojných polôh. Literárna kritika nesúca sa na vlnách mediálne 
rozvíreného literárneho sporu toto zosmiešnenie už beztak stigmatizovanej 
kultúrnej ikony privítala ako zosadenie literárnej kráľovnej z piedestálu. 
Metafora detronizácie sa pravidelne opakovala tak v špeciálnom literárnom 
diskurze k Brussigovmu románu, ako aj v dominantnom interdiskurze. 
U priaznivcov Wolfovej tvorby však neúcta k autorke pokorenej v mediálnom 
spore provokovala k polemikám. 

V liste Pierrovi Radványimu, synovi svojej obdivovanej staršej spiso-
vateľskej kolegyne, židovskej a komunistickej autorky, jednej z kultúrnych elít 
NDR Anny Seghersovej, vyslovuje Wolfová v apríli 2005 svoju pochybnosť, či 
sa vôbec ešte dá mladým ľuďom sprostredkovať, do akej miery celú generáciu, 
ktorá sa v medzivojnovom období nadchla pre komunistickú utópiu, dejiny 
rozdrvili a zomleli až do úplného zabudnutia. Vyjadruje však nádej, že sa 
verejnosť postupne začína zaujímať o vízie, ktoré formovali tieto životy (Wolf, 
2016: 893–894).  

Doznievanie nemecko-nemeckého literárneho sporu sa prejavilo ešte 
v decembri 2011 v stereotypných mediálnych reakciách na smrť Christy 
Wolfovej, ako aj v nápadne malej účasti západonemeckých politikov a kultúr-
nych predstaviteľov na oficiálnej rozlúčkovej slávnosti. Jedným z mála zá-
padonemeckých smútiacich bol Günter Grass, ktorý sa vo svojom príhovore 
pokúsil o odvážnu paralelu medzi násilím zo strany mocenských štruktúr pred 
a po roku 1989: „Čo jej štát spôsobil vo vlastnej, napriek všetkému milovanej 
krajine, to sa teraz podobne praktizovalo ďalej, takpovediac celonemecky  
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a pod ochranným štítom ,slobody prejavuʻ: Osočovanie, sfalšované citáty, 
opätovné pokusy nactiutŕhačstva. To hanbou aj zostane.“ (Grass, 2012: 78).  
 
Reinterpretácia kultúrnej ikony? 
 

Až niekoľko rokov po autorkinej smrti badať úsilie o reinterpretáciu 
tejto kultúrnej ikony, o diferencované zhodnotenie miesta Christy Wolfovej  
v dejinách nemeckej kultúry, jej života, tvorby a hodnôt, ktoré reprezentovala 
(porov. Gansel, 2014; Hilmes/Nagelschmidt, 2016; Wolf, 2016). Celospolo-
čensky relevantný interdiskurz by mal hľadať odpovede na otázku, či Wolfovej 
vízia sveta bez odcudzenia patrí do uzavretej historickej epochy alebo je pre 
nás ešte stále aktuálnou výzvou.  
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Abstrakt. V štúdii sa autorka zameriava na identifikáciu motívov, postáv či tém 

smrti, ktoré sa v literatúre pre deti objavujú v rozprávke ľudovej aj umelej. Rozprávková tvorba 
H. Ch. Andersena a O. Wilda bola v zmysle skúmanej tematiky aj poetiky prelomová v oblasti 
modernej autorskej rozprávky. Motívy zomierania a smrti ako alegorických obrazov, metafory 
či symboliky sú interpretované na menej známych rozprávkových textoch H. Ch. Andersena 
(Dievčatko so zápalkami, Anjel, Dieťa v hrobe, Posledný sen starého duba) a na emblémových 
textoch z rozprávkovej tvorby O. Wilda (Šťastný princ, Slávik a ruža, Infantkine narodeniny).  

Kľúčové slová: moderná rozprávka, H. Ch. Andersen, rituál smrti, metafora smrti, 
O. Wilde  
 

MOTIF OF DEATH AS PART OF A PICTURE OF THE 
WORLD IN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH 

 
Eva Pršová 

Faculty of Arts, University of Matej Bel in Banská Bystrica 
eva.prsova@umb.sk 

Slovakia 
 

Abstract. In the sudy the author focuses on identifying motifs, characters or 
linguistic images of death that appear in children's literature in both folk and artificial fairy 
tales. Fairy Tales by H. Ch. Andersen and O. Wilde were, in terms of the subject matter and 
poetics, a breakthrough in modern authorial fairy tales. The motifs of dying and death as 
allegorical images, metaphors or symbolism are interpreted in the lesser-known fairy-tale texts 
of H. Ch. Andersen (The Little Match-seller, Angel, The Child in the Grave, The Last Dream of 
the Old Oak) and on emblem texts from the fairy tale creations of O. Wilde (The Happy Prince, 
The Nightingale and the Rose, The Birthday of the Infanta). 

Keywords: modern fairy tale, H. Ch. Andersen, ritual of death, metaphor of death, 
O. Wilde 

 
Úvod 
 

Smrť ako fakt ľudského života patrí ku konštantným témam v živote, 
vede aj umení. Literatúra môže o nej hovoriť, no jej podstatu rovnako ako 
filozofia či veda nedokáže uchopiť, môže zostať len v podobe mimetickej alebo 
metaforickej, lebo „nepatrí [...] do sféry možnej skúsenosti. Všetci o nej vieme, 
no bezprostrednú skúsenosť s ňou nemôže mať nikto, nikto živý – a mŕtvi, ako 
je známe, sa zo záhrobia neozývajú.“ [Mihina, 2018: 18] Ale pretože slovami 
možno vyjadriť takmer všetko, potom písať o smrti je možné oveľa ľahšie, ako 
ju pochopiť. K. Čapek kedysi napísal, že „je to úžasné, jak snadno a ochotně 
se umírá v literatuře...“ [Čapek, 1979: 217] E. A. Poe sa pri predstavovaní 
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filozofie svojej básnickej skladby Havran priznal k inšpirácii, ktorá sa 
nezrodila „v akomsi ušľachtilom šialenstve“ či „extatickom vnuknutí“, ale  
z túžby priniesť tému so širokým účinkom a dojmom z diela, ktoré by sa „vše-
obecne páčilo“. Aby dosiahol vrcholnú dokonalosť svojej básne, potreboval 
nejaký poetický a melancholický námet. Zvolil si teda smrť ako najmelan-
cholickejší námet a aby bol námet aj najpoetickejší, spojil ho s krásou: „Smrť 
krásnej ženy je teda nepochybne najpoetickejším námetom na svete – a tak-
isto je nepochybné, že najvhodnejšie pre tento námet sú ústa trúchliaceho 
milenca“ [Poe, 1985: 86-87]. Pohrával sa s tajomstvom, ktoré obostiera smrť 
človeka, ale aj ľudskou zvedavosťou, ktorej ponúkol istú rekonštrukciu svoj-
ho, na prekvapenie čitateľov jednoznačne pragmatického postupu.     
 
Smrť a literatúra pre deti  
 

Ako je to v umení pre deti a mládež? Ako sa tematika smrti, jej odtiene 
či motívy môžu ukladať do literárneho diela, ak má táto oblasť celonárodnej 
literatúry svoj špecifický kód spočívajúci v detskom aspekte? Psychické 
a mentálne ustrojenie dieťaťa potrebuje iný prístup a jazyk, ktorým sa hovorí 
o ťaživých veciach života, akokoľvek sú súčasťou ľudského bytia. Schopnosť 
vypovedať o ťaživých a úzkostných témach v intenciách literatúry pre deti tu 
bola odjakživa, deti-postavy v literatúre neboli vnímané ako tie, s ktorými sa 
má zaobchádzať jemnejšie, veď aj J. Heldová upozorňovala na prepojenie 
reálneho sveta s detským, ktorý nemôže byť chránený pred utrpením človeka. 
Na začiatku umeleckej cesty literatúry pre deti,1 keď sa intencionálna 
literatúra tematicky a formálne úzko prelínala s literatúrou pre dospelých, sa 
smrť chápala ako prirodzená súčasť života človeka, predovšetkým v dielach 
zobrazujúcich vidiecky rurálny život, preto sa smrť dotýkala aj detských 
protagonistov.2 Postupne sa však v predchádzajúcom kultúrno-politickom 
zriadení smrť z literatúry aj kultúry začala vytesňovať (ak sa netýkala heroizo-
vania smrti počas SNP alebo 2. svetovej vojny), ale obchádzali sa aj iné 
bolestné problémy človeka, nepovažovali sa za dôležité, s ktorými by sa dieťa 
v akomkoľvek kontexte malo konfrontovať. Snaha izolovať deti od ťaživosti  
a bolestnosti smrti vychádzala teda z nastavenia spoločnosti a výchovy. Napo-
kon, ani dospelí o smrti nehovoria radi, aj keď je súčasťou ľudskej existencie, 
o čom svedčia aj slová S. Kierkegaarda: „[...] Myšlienku na smrť sa snažíme 
obísť, ako je to len možné; nechceme ňou byť rušení“ [1967: 337]. Literatúru 
a iné oblasti umenia, ako sme uviedli v úvode, však táto téma priťahuje až 
uchvacuje.  

 
1 Literárna veda za takéto obdobie na Slovensku považuje obdobie po 1. svetovej vojne, ťažis-

kovou bola tvorba J. C. Hronského, M. Hranka, Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Ondrejova či J. Bode-
neka v 20. a 30. rokoch minulého storočia. 

2 V realistických poviedkach F. Kráľa (Čenkovej deti, Jano) a J. Bodeneka (Ivkova biela mať) 
tvorí podstatnú zložku sujetu smrť otca rodiny, v poviedkach Ľ. Podjavorinskej (Baránok 
boží) a J. Alexyho (Ondrejko) sociálna a morálna bieda vrcholí smrťou detských prota-
gonistov. 
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Ak má literatúra pre deti a mládež ako rovnocenná súčasť literatúry 
svoje univerzálne3 aj nelineárne4 kritérium naplniť, potom už nemôže zostať 
táto oblasť ako izolovaný detský svet, ako si ho pamätáme z optimistickej kon-
cepcie sveta istoty a rozprávkovej pohody J. C. Hronského, ale prináša po-
stupne aj svet reálnych a životných rizík, úzkostí a strachov. Navyše, dosť 
podstatným zdrojom umenia pre deti je neintencionálna literatúra, literatúra 
recepčne zameraná pôvodne na dospelého čitateľa, a v neprospech izolova-
nosti literatúry ako sveta istoty pre deti hovorí aj dieťa ako konzument médií 
a ostatnej kultúry dospelých. Tá, žiaľ, ponúka veľakrát témy ako smrť ako 
banálne, dočasné, ľahko odstrániteľné až smiešne záležitosti života, čo nie je 
práve najvhodnejšia cesta, ktorá dieťaťu pomôže vyrovnávať sa s existenciou 
smrti ako životne nevyhnutného javu. Aj literárna veda sa donedávna vy-
hýbala problematike smrti, no spolu s detabuizáciou tejto témy v beletrii sa 
otvoril priestor na diskurz, a tak v českom a slovenskom kontexte už rezonujú 
tituly, v ktorých je smrť predstavená monotematicky alebo je súčasťou lite-
rárnokritického pohľadu na detskú literatúru. Inšpiratívnymi pre nás sa stala 
monografia  M. Šubrtovej Tematika smrti v české a světové próze pro děti  
a mládež [2008], vysokoškolská učebnica R. Rusňáka (Ne)samozrejmé kapito-
ly z literatúry pre deti a mládež [2017] s kapitolou Kauza smrť a strata 
(verzus kult detstva a mladosti) či najnovšie monograficky ladená kniha  
M. Petríkovej Metamorfózy rozprávky o smrti [2019], ale aj niektoré ďalšie 
zborníky5 z oblasti filozofického, sociologického alebo medicínskeho skúma-
nia otázok smrti či štúdie, ktoré vznikali ako reakcia na vydavateľské aktivity 
v oblasti prekladovej literatúry pre deti a postupne prispievali k detabuizácii 
tejto témy6. „Porozumieť fenoménu smrti, a postupne to naučiť aj deti, je 
preto jednou z ciest, ako už v ranom detstve možno deti „vyladiť“ na celo-
životné hľadanie zmyslu života. Subjektívny či objektívny dotyk smrti sa 
nevyhne ani dieťaťu, ktoré ešte len začalo žiť.“7 [Rusňák, 2017:60] A ako 
príjemca sa dieťa stretáva najskôr s rozprávkou umelou alebo ľudovou. 

 
3 P. Zajac touto univerzalitou chápe „využívanie celého poľa tematizovateľných situácií zakú-

šateľných dieťaťom a patriacich do jeho životného obzoru“. [Zajac 1993: 70]  
4 Ide o „mnohovrstvové, viacvýznamové zobrazovanie životných situácií, život v rôznych dife-

renciáciách, odtieňoch, väzbách, prepojeniach“. [Ibidem: 70] 
5 Máme na mysli zborníky (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, ed. 

Katarina Gabašova, Kristina Jakubovska, Giuseppe Maiello, Jozef Palitefka, Michal Reiser, 
Martin Soukup, Vaclav Soukup, Nitra 2016 a Etické myslenie minulosti a súčasnosti. Človek 
a smrť, ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov 2018. 

6 R. Rusňák, Strata, smrť a bolesť ako progresívne hodnoty v literatúre pre deti a mládež, w: 
Hodnoty a utváranie zmyslu života, ed. Ján Šlosiar, Eva Pršová, Banská Bystrica 2018,  
s. 289-301;  M. Petríková, Metamorfózy rozprávky o smrti (na príklade žánrovej inovácie  
v európskom kultúrnom priestore, w: Súradnice estetiky, umenia a kultúry III [electronic]: 
európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia, ed. 
Slávka Kopčáková, Adrián Kvokačka, Prešov 2018, s. 233-243, dostupné online: http://www. 
pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2; T. Bachurová, Umelecké stvárnenie 
straty, smrti a bolesti v ilustráciách pre deti a mládež w: Hodnoty a utváranie zmyslu 
života, ed. Ján Šlosiar, Eva Pršová, Banská Bystrica 2018, s. 325-334.  

7 R. Rusňák, (ne)Samozrejmé kapitoly z literatúry pre deti a mládež, Prešov 2017, s. 60. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 109 – 121; DOI 10.32017/ip202020.2.9 
 

 

 
112 

Pozornosť preto v nasledujúcich riadkoch zameriame prednostne na texty 
modernej autorskej rozprávky v teritóriu detskej literatúry, v ktorých sa   
objavuje fenomén smrti v modifikáciách v závislosti od dobovej a autorskej 
poetiky. 
 
Rozprávka a smrť 
 

Pojem smrť, Smrť ako alegorizovaná postava, rôzne ponášky, motívy 
umierania sa od nepamäti objavujú naprieč žánrami ľudovej slovesnosti, 
počnúc mýtom, pokračujúc rozprávkou, baladou, legendou aj dramatickými 
hrami. Všetky tieto žánre sú rovnako zdrojom intencionálnej literatúry pre 
deti, aj keď, pochopiteľne, v ostatnom storočí v upravovaných verziách. Veď 
pozrime sa napríklad na rozprávky zo zbierok J. Polívku8, P. Dobšinského 
alebo S. Czambela, už viaceré názvy indikujú alebo priamo obsahujú slovo 
smrť: Smrť-kmotrička, Smrť kmotra a zázračný lekár, Smrť donesená na 
svadbu, Smrť dovezená do krčmy, Smrť zahnaná pozdravom pri kýchnutí, 
Smrť oklamaná ševcom, Smrť upokojená inou obeťou, Rytier a smrť, Smrť 
sa zjavuje, pričom asi najznámejšou a vo viacerých úpravách, aj v Rúfusovej 
lyricko-epickej veršovanej podobe je deťom známa Smrť kmotra a zázračný 
lekár9. Okrem toho v rodinno-sociálnych rozprávkach je takmer vždy výcho-
diskovou situáciou smrť blízkeho človeka alebo hroziaca smrť niekomu z ro-
diny. Ak sa pozrieme len na básnické podoby rozprávok spomínaného básnika 
M. Rúfusa zo zbierky Sobotné večery, takmer v každej z nich sa o smrti  
a odchode zo sveta hovorí: Ako šlo vajce na vandrovku, Starý Bodrík a vlk, 
Ľubka a Kovovlad, Zabitá sestra, Pecko sprostáčik, Či jesto pravda na 
svete.10  

Žáner balady je predurčený svojou poetologickou štruktúrou na di-
daktický a mravoučný záver, preto obrazy smrti bývajú zväčša expresívne, 
naturalistické až morbídne. V čítaní detí a mládeže sa permanentne objavujú 
balady českých (Kytice K. J. Erbena) a slovenských romantikov (balady  
J. Kráľa, J. Bottu) a tiež z obdobia realizmu (P. O. Hviezdoslav) či sociálne 
balady z obdobia medzivojnovej literatúry (Ľ. Podjavorinská, M. Rázus).  

Moderná rozprávka nesie potenciál autorskej poetiky aj životnej skú-
senosti, smrť sa stáva súčasťou filozofickej a symbolickej koncepcie autorov. 
Na začiatku tohto moderného žánru stál H. Ch. Andersen a rozprávkovú 
štruktúru rozšíril o nové nezvyčajné postavy, prostredie aj emócie, ktoré 
narúšali kánon rozprávky s jej mravným víťazstvom dobra. Andersenove 
rozprávky sú mnohokrát smutné, bez víťazstva dobra, jeho postavy umierajú, 
lebo symbolizujú dočasnosť v živote. V emóciami naplnených príbehoch An-
dersen ponúka enigmatické obrazy smrti, hoci v niektorých príbehoch, zalo-
žených pravdepodobne na ľudových rozprávaniach, prevažuje opisnosť a vý-
chovná stránka konečnosti života. Rovnako nevšedné príbehy s výchovným 

 
8 https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5021/Polivka_Rozpravky-o-bytostiach-nadprirodzenych/21  
9 Milan Rúfus, Sobotné večery, Bratislava 1979. 
10 Ibidem. 
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vplyvom má v rozprávkových súboroch aj Oscar Wilde. Vo väčšine príbehov 
oboch autorov sa prekonáva strach zo smrti prostredníctvom jej metafori-
zácie, symbolizácie a obradovosti, akoby v zmysle Wieczorekovej myšlienky, 
že „smrteľnosť je hanebným kazom na pyšnej podobizni človeka“ a zmierenie 
sa s ňou si vyžaduje „osvojenie si smrti tým, že sa jej udelí status symbolu  
a vytvorí sa obrad, ktorý zdôrazní jej majestát.“ [Wieczorek, 1996: 59-68] 
 
Spiritualizácia smrti u Andersena 
 

Andersen má vo svojich príbehoch aj také tragické prvky, ako je zo-
mieranie detí, čo však zjemňuje pomocou spirituality, vnáša do príbehov 
kresťanskú symboliku anjela, krídel, lietania, kvetov, záhrady a najmä svetel-
ných obrazov v spojení s Bohom. Mierne odľahčuje ťaživosť atmosféry a ťažko 
povedať, či je tento zámer nasmerovaný k detskému alebo skôr k dospelému 
čitateľovi. V jednej z najznámejších rozprávok Dievčatko so zápalkami sa 
osud hrdinky završuje v silvestrovskú noc a na ceste za mŕtvou starkou 
dievčatka ju sprevádza svetlo, teplo a úsmev. Jej odchod však nemá skľučujúci 
a trpký tón, lebo odchádza z bezvýchodiskovej situácie strachu z despotického 
otca a chladnej zimnej noci do radostnej prítomnosti Boha, kde na ňu čaká 
niekto, kto ju miluje: „Ešte nikdy nevyzerala starenka taká veľká a krásna! 
Vzala dievčatko za ruky a leteli. Vznášala sa s ňou vysoko v lesku a radosti, 
tak vysoko, tak vysoko, tak vysoko. Zima, hlad a strach boli preč — boli  
u Boha.“ [Andersen, 1956:84] Smrť v tomto príbehu nie je nevyhnutná, ale je 
tou lepšou alternatívou k smutnému životu. 

V rozprávke Anjel je od začiatku demonštrované zomieranie a smrť. 
Sociálne cítenie a súcit sa v tomto príbehu u autora pretavilo do poetizovania 
toho najtragickejšieho momentu a otázky života po smrti. To, čo je mimo 
poznania dieťaťa, sa zrazu odtajňuje, zobrazuje sa ako známy rituál, lebo veď 
tento jav je tu prítomný od nepamäti a prišiel čas, aby sa s ním aj dieťa 
konečne zoznámilo. To anjeli si chodia na svet po deti, aby s nimi odleteli 
vysoko do neba, a dovolia im vziať si len kvety, ktoré najviac milujú: „Dieťa 
roztvorilo svoje oči a zadívalo sa v skvelú, jasnú tvár anjelovu, a v tej chvíli 
boli už v božom nebi, plnom radosti a blaha. Boh privinul mŕtve dieťa  
k svojmu srdcu a vtom mu narástli krídla, aké mal jeho anjelský sprievodca, 
a leteli teraz spolu ruka v ruke.“11 [zlatyfond.sme.sk] Aj ono teraz bude môcť 
zletieť na svet a vziať so sebou niekoho iného, komu umožní premeniť sa na 
anjela. Do príbehov o smrti detí projektoval vlastné zážitky a skúsenosti  
z priateľstva s mnohými rodinami. Čítaval pred spaním chorým deťom svojich 
priateľov príbehy alebo vlastné rozprávky a prežíval s nimi ich smutné osudy. 
M. Richter píše, že Andersenovu kariéru slávy vlastne začala báseň Zomie-
rajúce dieťa, ktorá sa zrejme zrodila v jednej z takých chvíľ a v ktorej „po prvý 
raz vôbec v európskej poézii vykreslil dramatické minúty z pohľadu dieťaťa“. 
[Richter, 2005: 48] Rozprávka Anjel sa z tohto pohľadu javí ako útecha pre 

 
11 Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5047/Andersen_Pohadky-a-poviedky-I/2 
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dieťa v podobe transformácie na anjela, no príbeh O dieťati v hrobe, jeden  
z najsmutnejších a asi aj najsentimentálnejších u Andersena, má byť nádejou 
pre matku, ktorá dieťa stratí. Motív matky, milujúcej, smútiacej a plačúcej bez 
akejkoľvek viery a nádeje, schopnej ísť v noci na hrob dieťaťa a odovzdane 
túžiť nasledovať ho, je známy v európskom priestore. Toto rozprávanie 
s prvkami transcendentálnosti migruje naprieč literatúrou, no málokto tuší, 
že sa objavilo už v Andersenovom rozprávkovom súbore. V rodine zomiera naj-
mladší syn a v príbehu sa rozohráva symfónia matkinho smútku a trúchlenia 
potom, ako si uvedomí, že smrť je konečná, človek sa po nej premení na popol 
a na veky zostane prachom. Stráca dôveru v Boha, prestáva komunikovať  
s mužom, neakceptuje jeho smútok. Nezdieľa bolesť s nikým, zostáva pohrú-
žená v žiali, ležiac v posteli, bez záujmu o staršie dcéry, nedokáže ďalej žiť. 
Jednej noci krátko po pohrebe sa vyberie na cintorín, ľahne si na hrob svojho 
dieťaťa a v sne sa jej prostredníctvom postavy Smrti otvorí zásvetný priestor, 
krásny presvetlený priestor pod zemou, v ktorom nachádza svoje dieťa a opäť 
ho môže objať a tešiť sa s ním. Dieťa je šťastné, uvedomuje si svoju transfor-
máciu a nutnosť odísť z priestoru pod zemou ďalej, tam, kde sa strácajú všetky 
postavy, ktoré do siene vstúpia, no nemôže: „Musím teraz letieť, mamička!“ 
povedalo dieťa, „musím letieť so všetkými ostatnými veselými deťmi priamo 
k dobrému Pánu Bohu. Ja by som tak rád išiel, ale keď ty plačeš, ako teraz, 
nemôžem sa od teba odtrhnúť, a ja by som tak rád išiel! Či nesmiem?“12 
[zlatyfond.sme.sk] Dieťa počúva spev a nádhernú hudbu, no „matka nič 
nevidela, ani tam, kam dieťa ukazovalo, nič, len tmavú noc; dívala sa zra-
kom pozemským, nevidela tak, ako dieťa, ktoré Boh k sebe povolal. Počula 
zvuky a hlasy, nie však slová“13. [Ib.] Zhora sa ozvali hlasy jej živých detí  
a manžela a výčitka dieťaťa v sieni smrti „Mamička, či ty si ich zabudla?“  
v nej vyvolá pocity úzkosti a strachu o tých živých hore. Uvedomí si, že ona sem 
ešte nepatrí, a vtedy sa jej dieťa, oslobodené od matkinho žiaľu, s úsmevom 
stráca v priestore a ona sa presúva nahor. Sen jej umožnil pochopiť nezvrat-
nosť osudu, ale zároveň precítiť vieru v iný život a v opätovné stretnutie, za čo 
ďakuje Bohu a vracia sa opäť odhodlaná žiť k svojej rodine. Silný akcent na 
kresťanské vnímanie konečnosti života na tomto svete a jeho pokračovanie  
v inej dimenzii s predpokladom opätovného stretnutia s blízkymi pod láskavým 
okom Boha využíva Andersen ako ospravedlnenie deťom za prirodzený vývin  
a ako istú ochranu pred ťaživosťou a beznádejnosťou z konca ľudského života, 
ako o tom píše M. Eliade v súvislosti s existenciou univerzálneho Ducha. 
[Eliade, 2019:128-129]  

Andersenove obrazy smrti sa spájajú prevažne s kresťanskou symbo-
likou, spiritualitou spojenou s personifikáciou vecí, aby prostredníctvom nich 
overoval, či má a prečo má život zmysel. Ten sa veľakrát potvrdzuje až v oka-
mihu konca života. Symboliku autor vyberá z oblasti flóry, ako je to v príbe-
hoch o smreku či jedličke, sedmokráske, starom dube, ktorý sníva svoj posled-
ný sen. Opozíciou k podobám konečnosti s atmosférou smútku sú obrazy 

 
12 Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5047/Andersen_Pohadky-a-poviedky-I/12  
13 Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5047/Andersen_Pohadky-a-poviedky-I/12  
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prežiarené nádejou svetla a výsledkami tvorivého životného úsilia. Život má 
zmysel vtedy, keď je naplnený prácou, aj keď často jednotvárnou, alebo bol 
plný lásky a obetavosti pre druhých, čím vlastne literárna prax explikuje 
teóriu V. E. Frankla.14 Ak má zmysel jestvovať, potom má zmysel aj zomrieť. 
Tak je to v rozprávke Posledný sen starého duba, ktorú môžeme vnímať ako 
oslavu bohatého, mnohotvárneho života a harmónie v podobe šťastného 
konca. Tristošesťdesiatpäťročný dub žije pestrým a bohatým životom, raduje 
sa zo všetkého, čo prežil, teší ho predovšetkým slnce a mesiac, deň a noc, tešia 
ho okolité stromy, kvety, vtáci, zvieratá, kolobeh prírody, teší sa zo všetkých 
vecí, ktoré patria k životu. Každý deň je svedkom radostného tanca efeméry  
a jej šťastného a veselého trepotania krídel vo vzduchu nad vodou, v korunách 
jeho listov a potom s ubúdajúcimi slnečnými lúčmi čoraz slabšieho a unave-
nejšieho letu až do spánku smrti. Toto sa opakovalo po celé pokolenia jedno-
denných mušiek a všetky boli rovnako šťastné a veselé. Tisíce dní sa mohol 
opakovať dialóg starého duba s podenkou, kedykoľvek nejaká pristála na jeho 
liste. Efeméra zažije len jediný deň, ale ani jej nenapadne, aby sa sťažovala, 
aby sa netešila z tých prchavých momentov na svete, ktoré sú v živote starého 
stromu iba jediným nadýchnutím, ale v jej krátkom živote sú to tisíce krátkych 
nadýchnutí. 
 

„Chúďa! Iba jeden jediný deň trvá celý tvoj život! Je taký krátky! To je veľmi 
smutné!“ 
„Smutné?“ odvetila vždy podenka. „Čo tým myslíš? Veď všetko je také žiarivé, 
také teplé a krásne a  ja som taká šťastná!“ 
„Ale len jeden deň a je po všetkom!“ 
„Po všetkom?“ čudovala sa podenka. „Po čom? Aj po tebe?“ 
„Nie, ja žijem hádam aj tisíce tvojich dní a môj deň, to sú celé ročné doby! Je 
to niečo také dlhé, že to nemôžeš ani spočítať!“ 
„Nie, pretože ti nerozumiem! Ty máš tisíce mojich dní, ale ja mám tisíce 
okamihov a v tých sa radujem a som šťastná! Pominie všetka táto krása sveta, 
keď ty zomrieš?“ 
„Nie,“ povedal dub, „tá potrvá ešte dlhšie, nekonečne dlhšie, než si viem 
predstaviť.“ 
„Tak predsa máme z toho života obaja rovnako, lenže to rozličným spôsobom 
počítame!“ (Andersen, 1955a:101) 

 
Dub, ktorý vydržal v čase storočí, nie je na tom v porovnaní s poden-

kou lepšie. Lebo čas nie je len dĺžka, pokojné plynutie či aritmetická veličina. 
Čas má svoj vnútorný náboj a trvanie. Krátky život mušky bol v porovnaní so 
životom starého stromu len stotinou sekundy, napriek tomu je šťastná, lebo 
svoj život prežije naplno a v priestore jej je vymeraný rovnaký čas na radosť  
a šťastie, aký má v nekonečnosti vymeraný obrovský strom. To, čo je deň 

 
14 V. E. Frankl v logoterapii, ktorú vytvoril, píše, že zmysel života môžeme objaviť tromi rôznymi 

spôsobmi, a to vykonávaním nejakej práce alebo skutkov, zažívaním niečoho alebo vzťahom 
s iným človekom, alebo postojom, ktorý človek zaujme voči nevyhnutnému utrpeniu. [Frankl, 
2011: 95] 
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mušky oproti životu starého duba, to môže byť časový vzťah storočí k neko-
nečnosti v čase, k večnosti. Zo všetkých nami spomínaných rozprávok je  
v tejto najexplicitnejšie vyjadrená autorova viera v Boha, jeho plán, v ktorom 
má každé stvorenie svoje miesto a formu. A preto je prirodzené, že popri 
motíve zmysluplného života autor rozvinul aj motív smrti, odchodu z plno-
hodnotného života po naplnení času. Dáva ním priestor na vyniknutie dočas-
nosti a pominuteľnosti. V prípade efeméry nevyhnutný koniec prichádza po 
krátkom, ale radostnom živote, ktorý bol naplnený príjemnými pocitmi  
a šťastím, aj jej smrť prišla na hojdajúcom sa steble trávy ako náhly spánok. 
Niekoľkostoročný dub každú zimu prespí, inak by taký dlhý život nevydržal. 
V dlhej zime sa mu sníva veľa snov, vždy niečo, čo prežil, ako to býva v ľud-
ských snoch, aj pred smrťou sa mu sníva najkrajší a posledný sen: „Všetko, čo 
dub za mnohé roky prežil a čo videl okolo seba, teraz popri ňom prechádzalo 
ako v nejakom slávnostnom sprievode.“ [Andersen, 1955: 102] Od svojej 
mladosti znova videl všetky udalosti, ľudí, prírodu, jeho život sa mu premietal 
v „úchvatnej, prešťastnej chvíli“. V posledných okamihoch svojho života chcel 
mať všetko a všetkých pri sebe, chcel, aby boli aj ostatní šťastní spolu s ním. 
A toto posledné prianie umierajúceho sa naplní: „Mám ich všetkých pohro-
made! Malých i veľkých! Ani na jedného som nezabudol! Ako je len možná 
všetka tá blaženosť, ako si také niečo možno vôbec predstaviť!“ A zhora sa 
ozvalo: „Na nebesiach je to možné a mysliteľné!“ [Ib: 104] A tak sa korene 
mocného duba vyvrátili, končí sa jeho pozemské bytie a odchádza k hviezdam, 
za svetlom. Po naplnenom živote sa mu dostáva zaslúženej odmeny, ako v ňu 
veria kresťania a nádejajú sa, že sa stretnú s Kristom: „Môžem vzlietnuť  
k najvyššiemu svetlu a lesku! A všetkých svojich drahých mám so sebou. ... 
Všetkých!“ [Ib.] Viera v posmrtný život dáva nádej aj umierajúcim, aj pozo-
stalým, že sa ešte raz spolu stretnú, žijúci odlietajú spolu s odchádzajúcim  
v jeho duši do neba a zomierajúci zostáva v činoch, skutkoch a spomienkach 
na zemi. Záverečná scéna vianočného spevu Aleluja! a modlitby ľudí pomá-
hajú stromu povzniesť jeho dušu ku Kristovi, je  to akýsi obraz kresťanskej 
rozlúčky so zosnulým, ktorá však obsahuje v sebe viac radosti z večného života 
ako smútku z odchodu niekoho blízkeho. Takýto obraz odchádzania môže 
detskému čitateľovi pomôcť pochopiť nevyhnutnosť konca života a priro-
dzenosť smrti. A zároveň, ako sme písali vyššie, imanentné pripomenutie 
hodnoty plnokrvného a činorodého života v kontexte Franklovej filozofie, 
ktorý nezávisí len od dĺžky jeho trvania: „Jeho tristošesťdesiatpäť rokov bolo 
teraz ako jeden deň podenky.“ [Ib.] 
 
Metafora a symbolika smrti v rozprávke O. Wilda 
 

Ďalší z tvorcov modernej autorskej rozprávky, Oscar Wilde, priamo 
nadviazal na symboliku a filozofiu Andersenovej rozprávky, v mnohých prí-
behoch preberá motívy a postavy z jeho rozprávok a komponuje ich v iných 
kontextoch a dáva ich do iných vzťahov. Aj on písal o smutných osudoch  
a tragických životných rozhodnutiach, no na rozdiel od Andersena si vyberá 
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postavy výnimočné a z nevšedného prostredia. To, akým spôsobom píše  
o dôležitých vlastnostiach človeka a prejavoch ľudskej duše, vypovedá o jeho 
inklinácii k estétstvu a aj rebélii. Svoje poznanie a hodnotiace závery zaodel 
do symbolických príbehov plných paradoxov, komponovaných na protikla-
doch hodnôt a životných javov. Základnou hodnotou je v každom rozpráv-
kovom príbehu život a jeho kvality a v opozícii životu je smrť. Práve prostred-
níctvom spodobení smrti, jej príčin, spôsobov a dôsledkov môže upozorniť na 
niektoré nemenné a trváce hodnoty alebo na opačnom póle abnormality či 
deformácie ľudského správania. Najostrejšie tento kontrast zdôraznil v roz-
právkach Šťastný princ a Slávik a ruža. Šťastný princ ako predobraz po- 
zlátenej a drahými kameňmi vyzdobenej sochy počas života nevedel a ani 
nevidel. Najčastejším pocitom bola radosť a bezstarostnosť, ani netušil, že 
existuje aj niečo iné. Nie je ťažké byť šťastným, keď chýba poznanie, ktoré 
človeka mení a zároveň ho aj oťažieva. S jemnou alúziou na život Budhu bol 
počas života chránený od celistvosti života, zakúšal iba jeho peknú tvár.  
A paradoxne po smrti, už ako kamenná socha na vysokom podstavci vidí a vie 
o všetkej biede sveta, preto ňou trpí. Príbeh začína príchodom lastovičky  
k nohám sochy, aby sa ukryla pred dažďom, kým odletí do teplých krajín. 
Prosby sochy o pomoc pre biednych ľudí v meste ju najskôr nechávajú 
chladnou, je zameraná len na svoju cestu do Egypta, do teplej krajiny, čo je jej 
prirodzená túžba a jediný cieľ. Pomoc ľuďom akceptuje nerada, postupne 
však „žije“ princovo poznanie, rozvíja sa v nej súcit a plní jeho prosby tak, že 
všetky ozdoby zo sochy rozdá núdznym v meste. Odmena sa dostáva aj 
Andersenovmu dievčatku so zápalkami, tentoraz nemusí umrieť, ale prináša 
domov drahokam. Pomáha krajčírke, študentovi, až ju pomoc iným začne 
tešiť a zohrieva ju. Zmieruje sa s tým, že do Egypta už nedoletí. Pomocou iným 
cestu završuje a do Egypta sa dostáva imagináciou a rozhovormi so sochou.  
V duchu Heglovej myšlienky, že nikto neodchádza skôr, než dosiahne svoj 
cieľ, lastovičke sa stáva cieľom táto cesta: „Nejdem do Egypta,“ povedala 
lastovička. „Idem do príbytku smrti. Veď smrť je sestrou spánku, však?“ 
Pobozkala Šťastného princa na pery a padla mu k nohám mŕtva. [Wilde, 
1987: 34] Jazykovými univerzáliami „príbytku“ a „spánku“ autor zjemňuje 
tragickosť rozprávkového príbehu, no rozhodne nie celkom vhodného pre 
najmenších čitateľov, aj keď v závere odmeňuje úsilie princa a lastovičky Boh. 
Princ teda musí umrieť, aby spoznal tragédiu života, obetuje sa ako socha  
a umiera druhýkrát a lastovička, súc si vedomá nemožnosti splniť cieľ cesty 
do teplej krajiny, umiera v obetavosti pre druhých. Navonok sa ich smrť môže 
javiť zbytočná aj napriek obeti, no zaručila im večnú slávu  a posmrtný život  
v blízkej prítomnosti Boha. Takýmto záverom sa aj O. Wilde prikláňa k spi-
rituálnemu pokračovaniu života v inej forme, ale aj posmrtnej odmeny za 
skutky v prospech iných v podobe symboliky mŕtveho vtáčika a oloveného 
srdca. 

Rovnako nezmyselná a zbytočná sa na prvý pohľad môže zdať aj smrť 
slávika v rozprávke Slávik a ruža. Námetom sa stala povesť o vtákoch, ktoré 
zaspievajú jediný raz v živote, napichnuté na tŕne v kríku, a potom umierajú. 
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Rozvinul ho tematizovaním opozície prírodného sveta k ľudskému. Práve 
ľudský svet v postavách študenta a malichernej dievčiny mu umožnil transfer 
podstatných myšlienok svojho umeleckého programu do rozprávkového 
textu. Pri ich opise a konaní (podobné sentencie sa objavili aj v závere 
rozprávky Šťastný princ, ktorý keď stratil všetku svoju krásu, prestal byť 
užitočným) sa ozývajú viackrát jeho názory, že krása vytvorená ľudskými 
rukami je nadradená životu a prírodnej kráse. Vzácne drahokamy, spony  
a brošne, ktoré môžu zdobiť slečnu na plese, majú oveľa väčšiu hodnotu ako 
ruža vykúpená krvou slávika. Takýto postoj autora súvisel s dobou, v ktorej  
v obrovskej masovej produkcii a tovarového fetišizmu sa „básnik odsúva na 
okraj spoločnosti, [...] stáva sa nositeľom schopností, ktoré nie sú potrebné“ 
[Vilikovský, 1987: 11]. Podľa Wilda utrpenie tvorilo súčasť údelu umelca, 
preto sú tie výnimočné básnické schopnosti a svet umenia presunuté do 
prírody, ktorá (v akomkoľvek čase v súboji s človekom) utrpí porážku. V prí-
behu sa svet prírody personifikuje s dôrazom na emócie a vzťahy. Zápletka  
v podobe chýbajúcej červenej ruže v záhrade, ktorú si zaželala slečna ako 
podmienku k tancu, rozohráva v dvoch líniách študentovo šomranie a ponosy 
a ódu na lásku v podaní slávika, ktorý si vypočul študentovu sťažnosť. Kým 
študent zostáva pasívny, svet prírody ožíva, a v čase, keď všetky červené kríky 
vymrzli, stáva sa záchrancom slávik svojou vierou a nádejou vo večnú lásku. 
Svojím spevom, ktorý je krásny a výnimočný, je schopný tvoriť zázraky. No 
tento zázrak je spojený s obrovskou obeťou, slávik musí spievať nabodnutý na 
ružový krík, aby sa tŕň dotkol jeho srdca, jeho krv sa musí preliať do žíl 
ružového kríka a stať sa jeho krvou, ktorá sfarbí ružovú kvetinu do červena. 
Spočiatku sa mu zdá, že smrť je vysoká cena za jednu ružu, no svoje srdce 
považuje za menej ako srdce ľudské, má preto zmysel zomrieť pre lásku 
človeka. A tak sa slávik obetuje aj napriek smútku celej ostatnej prírody, lebo 
„láska je skutočne čosi zázračné. Je vzácnejšia než smaragdy a draho-
cennejšia než pravé opály. Nedá sa kúpiť za perly ani granáty, neponúka sa 
na jarmoku. Nemožno s ňou obchodovať, ani ju zlatom vyvážiť.“ [Wilde 
1987: 35] Obraz smrti sa nesie v tragickej atmosfére spevom o večnej a nikdy 
nekončiacej láske. Prudká bolesť, ktorú vtáčik pocíti v okamihu konca, ho 
prinúti spievať ešte vášnivejšie, kým sa rubín jeho srdca nepreleje do srdca 
ruže. Skutočná krása a umenie, ktoré sa rodí v bolesti a utrpení, však má cenu 
len pre toho, kto je schopný ju vnímať a oceniť. A pretože v tomto príbehu 
„drahokamy majú oveľa väčšiu cenu ako kvety“, ruža skončí na ulici pod 
kolesami voza ako symbol tej veľkej lásky, pre ktorú slávik umrel, ale ktorá 
môže byť v očiach „slepých“ a nevďačných ľudí poriadnou hlúposťou a navyše 
nepraktickou. Aj keď je tento príbeh alegóriou na vzťah spoločnosti k umeniu, 
detskému čitateľovi ponúka príbeh sebaobetovania v mene idey veľkej a več-
nej lásky, pre ktorú sa oplatí aj umrieť. 

Motívy smrti v ďalšom z tragických príbehov O. Wilda sú opäť vsadené 
do výnimočného a nezvyčajného prostredia. Ide o španielsky kráľovský dvor, 
na ktorom sa odohrávajú tragédie troch postáv: španielskeho kráľa, jeho 
dcéry a trpaslíka-zabávača. Obrazy Diega Velasquéza Dvorné dámy (Malé 
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dámy) alebo Malá infantka inšpirovali autora ku kresbe osudu malej 
princeznej, ktorá je zošnurovaná nielen tesnou krinolínou, ale aj pravidlami 
a vzťahmi, ktoré determinujú jej osobnosť. Ďalšia postava z obrazu, ktorá 
zaujala Wilda, je postava liliputa alebo liliputky, ako ich nazval ešte Velas-
quéz. Princezná a trpaslík ako predstavitelia dvoch diametrálne odlišných 
svetov sa ocitli na chvíľu vedľa seba aj v rozprávke Infantkine narodeniny. 

Východiskovou situáciou je obraz smútiaceho kráľa nad už dvanásť 
rokov mŕtvou kráľovnou, ktorú si dal zabalzamovať a chodí ju navštevovať, 
aby sa kochal v jej mŕtvej kráse a upadal do smútku. Každý pohľad na dcéru 
mu pripomenie manželku, preto sa infantke vyhýba a ak sa im stretnú pohľa-
dy, vždy je smutný a zamyslený. Kult mŕtvej mu bráni venovať sa štátnickým 
záležitostiam, zanedbáva krajinu, ľudí. Zasľúbil sa so Žalosťou a miluje ju 
väčšmi ako Krásu, čo už kráľovstvu aj krajine prinieslo nemálo problémov  
a konfliktov. Dávna smrť manželky formuje kráľa až natoľko, že zabudol na 
svoje živé dieťa a nechal ho napospas cudzím vychovávateľom bez lásky  
a jediného blízkeho človeka. Infantka je osamelá a túži po otcovej pozornosti, 
nemá priateľov a aj keď starostlivosti od služobníctva a dvoranov sa jej 
dostáva dostatočne, nik ju naozaj ako človeka neľúbi. Jediný deň, keď sa môže 
hrať so všetkými deťmi a zabávať sa, sú je narodeniny. Práve oslavuje dvanáste 
a jedno z čísel, ktoré ju má pobaviť, je tanec trpaslíka z lesa. Objavili ho len 
pred dvoma dňami a priniesli infantke ako prekvapenie. Jeho otec, chudobný 
uhliar, sa veľmi rád „zbavil takého mrzkého a nepodareného decka“. Napriek 
tomu, že sa všetci vysmievajú jeho škaredému vzhľadu a opovrhujú ním ako 
zohaveným stvorením, „ktoré príroda v akomsi rozmare stvorila ostatným 
na posmech“, on je šťastný a veselý, neuvedomuje si vlastný groteskný výzor, 
lebo sa nikdy nevidel. Personifikovaný svet prírody sa k nemu stavia roz-
dielne: krásne a voňavé kvety ho nenávidia za jeho výzor, vtáci a jašteričky ho 
milujú pre jeho dobré srdce. A práve z tohto základného protikladu škaredosti 
a dobroty srdca sa odvíjajú ďalšie opozície v postavách trpaslíka a infantky. 
Infantka je krásna, ľúbezná, roztomilá, zabáva sa, lebo jej to je konečne v jedi-
ný deň v roku dovolené. A z tohto rozmaru hodí bielu ružu trpaslíkovi za 
tanec, ktorý ju zabavil a rozosmial.  Trpaslík, pre všetkých obluda, škaredé 
stvorenie a šašo, no vnútri čistý a úprimný, pochopil ružu ako prejav lásky. 
Pretvárke a žartom nerozumie, preto sa teší na druhý tanec. V paláci však 
objaví zrkadlo, ktoré mu vyjaví jeho podobu a on zrazu všetko začína chápať: 

 
„Tak teda on je ten netvor a hrbáč, to on je taký odporný a smiešny. On sám je tá 
obluda a z neho sa to všetky deti smiali, a malá princezná, o ktorej si myslel, že ho 
ľúbi – aj ona sa iba posmievala jeho ošklivosti a bavila sa na jeho krivých nohách  
a rukách. ...Odplazil sa, aby obludu nevidel, a zakryl si oči rukami. Zaliezol ako 
nejaké ranené zviera do tieňa  a tam ležal a kvílil.“ [Wilde, 1987: 89] 

 
Toto poznanie je také mučivé, že ho zabíja. Puklo mu ranené a skla-

mané srdce. A v okamihu jeho smrti ho žiada infantka o veselý tanec, lebo ona 
nič nepochopila z tej bolestnej drámy nešťastného dieťaťa, jej svet sa defini-
tívne uzatvára záverečnou vetou: „Želám si, aby tí, čo sa prídu nabudúce so 
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mnou hrať, nemali srdce!“ Dievčatko, ktoré toto želanie vysloví, má „nežné 
pery, podobné lupienkom ruže“, ale neskrivia sa súcitom, prekvapením ani 
plačom, ony sa skrivia iba opovrhnutím. Akoby celý príbeh, celá tá záplava 
slov smerovala k tejto poslednej vete, v ktorej je opovrhnutie, ale zároveň aj 
zúfalstvo. Wilde ponechal infantku napospas chladnému a vypočítavému 
kráľovskému dvoru bez detskej radosti s dôrazom na jej pýchu a nadutosť, ale 
verí, že citlivý čitateľ pochopí aj jej nešťastie. Možno, že sa tento príbeh  
k deťom v súčasnosti dostáva ťažšie, ale nie je to pre jeho mrazivý koniec, 
bariérou je skôr ornamentálny Wildov štýl a opisný jazyk, ktorý čitateľa unaví, 
kým sa dostane na koniec príbehu. 
 
Záver  
 

Obrazy smrti u oboch autorov sa pohybujú na osi od poetizácie a ozá-
zračňovania reality k alegorickosti, metaforickosti a symbolike, ktorá odka- 
zuje na dôležité veci v živote človeka. Týmto postupom zodpovedá aj jazyk, 
u Andersena opisnejší, realistický s občasnými poetizmami, eufemizmami 
a sentimentom, u Wilda je to jazyk obrazný, metaforický so siahodlhými orna-
mentálnymi opismi a dejovými digresiami. Andersen prirodzene prekrýva 
profánnosť so sakrálnosťou pri stvárňovaní smrti, predovšetkým detských 
postáv. Využíva vieru a nádej ďalšieho života alebo existencie v inej forme, 
ritualizuje smrť, prisudzuje jej obradové scény  spojené so svetlom a najča-
stejším obrazom smrti je jazyková univerzália letu, lietania a vznášania sa, aby 
jej ťaživý dopad zmierňoval. Aj keď bola a stále je smrť súčasťou života, pre 
dieťa je naďalej čímsi, čo prekračuje limity jeho poznania, no Andersen sa 
rozprávkovou alegóriou pokúšal tieto limity presúvať do spirituálneho prie-
storu. 

Wilde zjemňuje motívy smrti univerzáliou spánku, ktorý je jej sestrou, 
no zároveň si z prírody vybral tie najzraniteľnejšie stvorenia, ktoré hynú 
potom, ako pomôžu človeku. Výjav mŕtveho vtáčika na zemi zvyčajne evokuje 
okrem tupého zvuku pádu aj pocity strachu, ale autor im dáva symbolickú 
podobu. Pri modelovaní svojich postáv v nami predstavených textoch narába 
s  motívom srdca. Šťastnému princovi srdce pukne potom, ako zamrzlo srdce 
lastovičke a ona mŕtva padá k jeho nohám. Slávik si prepichne srdce tŕňom, 
aby ponúkol svoju krv ruži  a trpaslíkovi opäť pukne srdce z poznania a žiaľu. 
Infantka svoje srdce navždy zatvorí láske a citom. Napriek všetkému, čo vo 
svojom živote má, je život bez lásky ten najhorší osud, ktorý jej autor nadelil. 
 
Tento príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0043/20  
s názvom Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti  
v dnešnej postmodernej dobe (Filozofické a literárne reflexie). 
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Abstrakt. Text skúma, akým spôsobom ruská umelecká literatúra formovala po roku 
1989 predstavu o Rusku na Slovensku. Daný výskum vychádza z netextocentrického ponímania 
literatúry, teda z chápania literatúry ako sociálneho systému, ktorého podoba je determinova-
ná rôznymi faktormi (ekonomickými, sociálnymi, politickými, historickými, estetickými a pod.), 
a ktorý zároveň vstupuje do procesu konštruovania sociálnej reality. Model ruskej literatúry  je 
v texte prezentovaný ako dôsledok existujúcich intencií vydavateľstiev pôsobiacich na sloven-
skom knižnom trhu. Pozornosť sa pritom zameriava predovšetkým na zásadné procesy, ktoré 
sa odohrávali vo vzťahu k ruskej literárnej tradícii (jej (ne)kritické prehodnotenie, zapĺňanie 
tzv. bielych miest), ako aj na kritériá a aktérov determinujúcich vstup ruskej umeleckej literár-
nej tvorby na slovenský knižný trh. 

Kľúčové slová: internetové kníhkupectvo, knižný trh, preklad, ruská literatúra, 
Rusko, sociálny systém, vydavateľstvo 
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BOOK MARKET 
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Abstract. The text examines how Russian art literature formed the idea of Russia in 

Slovakia after 1989. The research is based on the non-textocentric conception of literature, i.e. 
the understanding of literature as a social system, whose form is determined by various factors 
(economic, social, political, historical, aesthetic, etc.) and which also enters the process of 
constructing social reality. The model of Russian literature is presented in the text as a result 
of the existing intentions of publishers operating on the Slovak book market. Attention is 
mainly focused on the fundamental processes that took place in relation to the Russian literary 
tradition (its (non)critical review, filling the blanks), as well as on the criteria and people 
involved into determining the Russian artistic literary production’s entry into the Slovak book 
market. 

Keywords: online bookstore, book market, translation, Russian literature, Russia, 
social system, publishing house 
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V danom príspevku obraciame pozornosť na formovanie modelu rus-
kej literatúry na slovenskom knižnom trhu ako na špecifický objekt literárno-
vednej reflexie a zároveň sledujeme presahy výsledkov tohto procesu premie-
tajúce sa do obrazu Ruska v sociálnej realite. Miesto literatúry na knižnom 
trhu pre nás predstavuje jeden z prejavov existencie a pôsobenia literárnych 
fenoménov v súčasnom svete, osobitný jav prepojený s ostatnými zložkami 
spoločnosti a kultúry. Na jednotlivé faktory a aktérov (kníhkupectvá, sieť 
knižných internetových obchodov vydavateľstvá, autori, čitatelia (klienti), 
prekladatelia a samotná umelecká literatúra), ktorí sa podieľajú na formovaní 
modelu ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu, preto nahliadame ako 
na spolutvorcov kreujúcich určitú predstavu o Rusku. Zaujíma nás spôsob, 
akým je daná predstava konceptualizovaná v interpretáciách literárnych 
umeleckých textov, ktoré po roku 1989 tvoria model ruskej literatúry. Týmito 
interpretáciami nie sú kritické štúdie renomovaných literárnych vedcov (hoci 
aj tie sú do istej miery v nami skúmaných textoch zastúpené), ale anotácie 
sprevádzajúce jednotlivé umelecké texty v priestore internetového kníhku-
pectva martinus.sk.  

Základné metodologické východiská výskumu predstavujú konštruk-
tivistická teória (prezentovaná predovšetkým S. Schmidtom) a teória literár-
neho poľa Pierra Bourdieu. Uvedomujeme si, že podať vyčerpávajúci obraz 
všetkým fenoménov, ktoré sú s nami definovaným výskumným cieľom 
spojené, nie je možné, preto sa pokúsime prezentovať aspoň jeho náčrt, v kto-
rom sa dotkneme z nášho pohľadu precedentných javov, aktérov a podmie-
nok, v ktorých sa ruská literatúra udomácňovala na slovenskom knižnom trhu 
a modelovala predstavu o ruskej literatúre, ako aj o Rusku samotnom. Výs-
kum realizujeme v priestore internetového kníhkupectva martinus.sk, ktoré 
predstavuje akúsi komprimovanú podobu modelu ruskej literatúry. Zameria-
vame sa pritom výhradne na slovenské preklady ruskej umeleckej literatúry 
zaradené na martinus.sk do kategórie beletria.   

Literatúra ako súčasť mediálnej ponuky poukazuje na zmenené posta-
venie literatúry v súčasnom svete. Je nespochybniteľné, že v nových podmien-
kach, v ktorých sa výrazne presadzujú iné mediálne ponuky, často agresívnej-
šie, ľahko a rýchlo distribuovateľné, je postavenie literatúry do istej miery 
ohrozené. Neznamená to však, že literatúra nezostáva významným aktérom 
kultúry, relevantným prostriedkom reflexie spoločenských procesov. „Napriek 
zmenenej pozícii literatúru prežila, ostala naďalej súčasťou kultúrneho 
univerza v celosvetovom meradle: stačí sa pozrieť na preplnené kníhkupectvá, 
ktoré by bez odbytu proste nejestvovali, na medzinárodné knižné veľtrhy, 
festivaly knižnej kultúry, stále relatívne prestížne pozície uznaných spisova-
teľov a ich prominentných vykladačov, na hodnotovo vysoký status prisudzo-
vaný všetkému, čo spoločnosť spája s tradičným literárnym kánonom aj  
s novouznávanými dielami súčasnej produkcie. Naďalej spoľahlivo funguje 
schmidtovský systém literárneho konania rozložený do operácií tvorby, 
sprostredkovania, prijímania a spracovania toho, čo pokladáme za literatúru, 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 123 – 136; DOI 10.32017/ip2020.2.10 
 

 

 
125 

ďalej sa zúčastňujeme na dohodnutej hre, akú vysvetľuje Pierre Bourdieu 
prostredníctvom koncepcie literárneho poľa“. (Jančovič, 2018: 39-40)  
 
Ruská literatúra na slovenskom knižnom trhu po roku 1989 
 

Po zmenách, ktoré so sebou priniesol rok 1989 sa na Slovensku výraz-
ne mení aj štruktúra literárneho pole a pozícia ruskej literatúry v ňom. Výraz-
ne preferovanie ruskej literatúry na Slovensku bolo do roku 1989 veľmi úzko 
previazané s politickými záujmami jasne transformovanými aj v sfére kultúry. 
Ako uvádza Soňa Paštéková, „Na základe všeobecnej podpory kultúrnej 
politiky štátu (financovaná sieť vydavateľstiev a knižného obchodu) dochádza 
v oblasti ruskej prekladovej tvorby k ojedinelému javu, ktorý sa v edičnej praxi 
nijakej inej literatúry ani iného obdobia zjavne nevyskytoval. Ruská prekla-
dová tvorba, ktorá oproti iným svetovým literatúram vychádzala na Sloven-
sku v oveľa väčšom počte titulov i nákladov, bola v rámci edičnej činnosti 
niektorých významných slovenských vydavateľstiev publikovaná dokonca vo 
zvláštnych, špeciálne orientovaných edíciách“. (Kusá, Lesňáková, Maliti, 
Paštéková, Tesářová, 2017: 91) K nim patrili edície Sovietska tvorba, Spisy 
Maxima Gorkého pripravované  Slovenským vydavateľstvom krásnej litera-
túry, Slovenský vydavateľ rozšíril vydavateľský trh o edície Sovietska novela, 
Súčasná sovietska próza, vydavateľstvo Pravda vytvorilo edície Krásna próza 
sovietska, Sovietska beletria a vydavateľstvo Tatran rozšírilo ruskú prekla-
dovú tvorbu o edíciu Pamír. Dominantné postavenie ruskej literatúry, ktoré-
mu bola prispôsobená štruktúra literárneho poľa so svojimi aktérmi, nahrá-
dza po roku 1989 transformovaný, výrazne pluralistickejší systém. S určitým 
oneskorením sa aj v priestore slovenského literárneho poľa začína pomerne 
intenzívny proces prehodnocovania existujúceho modelu literatúry, ktorý  
v anglo-americkej literatúre a západnej literatúre prebiehal približne o desať-
ročie skôr: „Od konce sedmdesátých let se představitelé různých teoretických 
směrů, od dekonstruktivistické přes feministickou, marxistitckou, postkolo-
niální či novohistorickou kritiku, začali intezivně zaobírat podstatou utváření 
kánonu, případně vyvracením zavedených literárních kánonů“. (Abrams cit. 
podľa Onufer, 2018: 26) Ako uvádza Petr Onufer, literárnemu kánonu bola 
vyčítaná obhajoba patriarchátu, rasizmu, imperializmu, marginalizácia 
etnických a sexuálnych menšín, potláčanie záujmov niektorých spoločen-
ských vrstiev, ignorovanie popkultúry, bol obviňovaný z elitárstva a euro-
centrizmu. (Onufer, 2018: 26) Tieto procesy sa do roku 1989 ruského a slo-
venského resp. československého literárneho priestoru z pochopiteľných dô-
vodov dotkli len okrajovo. Zásadnejšia reflexia literárneho dedičstva a aktuál-
neho literárneho procesu bola možná len po odmietnutí existujúceho 
literárneho kánonu, teda po procesoch, ktoré vstúpili do literárneho poľa 
spolu s odmietnutím monopolného politického systému. Zmena literárneho 
kánonu bola teda jednoznačnou reakciou na politické zmeny, ktoré sa 
odohrali v Sovietskom zväze (máme na mysli najmä demokratizáciu kultúr-
neho života, ktorú odštartovala glasnosť) a v Československu (reflexia zmien 
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v Sovietskom zväze, ale najmä porevolučné zmeny po roku 1989). Trans-
formácia modelu ruskej literatúry na Slovensku ako výsledok politických 
zmien celkom prirodzene viedla aj vytváraniu iného obrazu Ruska, prefe-
rencii literárnych textov kriticky nahliadajúcich na jeho minulosť a prítom-
nosť. Nezriedka idealizovaný obraz Ruska (Sovietskeho zväzu) nahradila 
možno komplexnejšia (pole literárnych textov, ktoré vstúpili do slovenského 
literárneho priestoru, sa rozšíril o dovtedy tabuizované témy1) avšak nemenej 
politizovaná podoba. Podľa názoru Guilloryho „podstatou každého budování 
kánonu je «umlčení odlišnosti», «kanoničtí autoři jsou spolu donuceni 
souhlasit; mnohoznačnost literárního jazyka neznamená nic menšího jež 
jednohlasnost, jednoznačnost kánonu»“. (Guillory cit. podľa Onufer, 2018: 
28)  V dôsledku týchto zmien sa zo slovenského knižného trhu postupne 
vytrácala literatúra socialistického realizmu, ktorú nahradili diela dovtedy 
nepublikovaných autorov, ako aj tvorba mladých autorov. 

Súčasný knižný trh napriek tomu, že je súčasťou sociálnej reality  
a existuje v rámci určitej sociálnej štruktúry, nie je priamo formovaný štátnou 
mocou. M. Djovčoš a Ľ. Pliešovská s ohľadom na preklad ako zásadný kom-
ponent slovenského literárneho poľa však tvrdia, že vplyv ideológie na 
preklad nie je príznačný iba pre obdobie od 1945 – 1989. Podobná situácia 
podľa ich názoru prevláda aj dnes, no pozície vplyvu sa zmenili a namiesto 
prekladu východných literatúr dnes dominuje preklad literatúry Západu. Ak 
v minulosti bol dominantný politický faktor, dnes je to faktor ekonomický, 
pričom tieto dva faktory boli vždy prepojené. (Djovčoš, Pliešovská,  2011). 

Nami skúmané internetové kníhkupectvo martinus.sk sa začalo for-
movať v roku 2000, hoci história kamennej predajne kníhkupectva je dlhšia. 
„História značky Martinus sa začala písať už v roku 1990. Vtedy v Martine 
založili bratia Miroslav a Jozef Santusovci jedno z prvých súkromných kníh-
kupectiev na Slovensku“.2 Martinus dnes na slovenskom knižnom trhu 
predstavuje relevantného hráča, ktorého podiel na internetovom trhu sa blíži 
k 60 %. „Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na 
Slovensku a druhým najväčším predajcom kníh celkovo. Viackrát získal v ne-
závislých prieskumoch ocenenie «najlepší» aj «najobľúbenejší» internetový 
obchod na Slovensku“.3 Ruská literatúra je v tomto internetovom kníhku-
pectve v kategórii beletria distribuovaná 34 vydavateľstvami. Tento pomerne 
veľký počet vydavateľov je dedičstvom 90. rokov, ktoré boli „svedkom dezin-
tegrácie vydavateľského a kultúrneho prostredia a vzniku nových fenoménov 
zmenenej kultúrnej situácie. Kamenné štátne vydavateľstvá sa postupne 
sprivatizovali a vzniklo mnoho malých súkromných vydavateľstiev s rôznymi 
ambíciami od dôrazu na edičné činy v prostredí slobodného kultúrneho 

 
1 Išlo o zapĺňanie tzv. bielych miest, ktoré predstavovala najmä literatúra ruskej moderny  

a avantgardy, ruská neovantgarda, literatúra ruskej postmoderny a literatúra ruskej emigrácie.   
2 Príbeh martinus.sk. Dostupné na: https://blog.martinus.sk/nas-pribeh/ 
3 Správa o knižnom trhu 2017. Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Do-

stupné na: https://zvks.sk/wp-content/uploads/2018/11/Knizny-trh_2017.pdf 
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priestoru až po vydávanie kníh komerčného charakteru s výhľadom rýchleho 
ekonomického úspechu“. (Kováčiková, Kusá, 2015: 41)  
 
Ruská literatúra v kontexte edičnej politiky slovenských vydavateľstiev 
 

Podiel jednotlivých vydavateľstiev na počte vydaných titulov celkom 
presvedčivo ukazuje, kto v rámci tohto literárneho poľa zohráva úlohu rele-
vantného hráča, kto je vlastníkom symbolickej moci, ale aj ekonomických 
prostriedkov. Najväčším distribútorom knižných vydaní ruskej umeleckej 
literatúry je vydavateľstvo Európa a to aj napriek tomu, že aktérom literár-
neho poľa sa stáva len v roku 2001. Martin Plch, zakladateľ a vedúci vyda-
vateľstva, o intenciách vydavateľstva píše: „Vydavateľstvo vzniklo roku 2001 
a mojím zámerom bolo a dodnes je vydávať klasické európske prózy. Názov 
Európa však bol zároveň akousi osobnou túžbou opäť sa vrátiť do priestoru, 
kam podľa mňa bytostne patríme. V tom čase sa totiž ešte len rozhodovalo  
o členstve Slovenska v Európskej únii a nič nebolo úplne jasné“.4 Zastúpenie 
literárnych titulov na martinus.sk vydaných v Európe (spolu 35 knižných 
titulov) ukazuje na orientáciu vydavateľstva na klasickú ruskú literatúru 19. 
storočia a literatúru začiatku 20. storočia, resp. tvorbu vybraných autorov  
1. polovice 20. storočia. 

Tridsiatimi tromi knižnými titulmi je ruská literatúra zastúpená vyda-
vateľstvom Slovart, ktoré pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 1991  
a podobne ako Európa, svoju edičnú filozofiu definuje ako snahu o vydávanie 
kvalitnej literatúry. Na rozdiel od vydavateľstva Európa sa však jeho orien-
tácia neohraničuje európskym literárnym priestorom. „Prinášame na knižný 
trh hodnotné knihy popredných slovenských i svetových spisovateľov, mono-
grafie špičkových výtvarných umelcov i modernú literatúru pre deti. Nechce-
me sa stať najväčším vydavateľstvom na Slovensku, chceme zostať vydava-
teľstvom najlepších kníh“.5  Ruská literatúra je vo vydavateľstve Slovart za-
stúpená dielami 19. storočia, ale prezentuje aj prierez literatúrou 20. storočia. 
Pomerne početne je v ňom predstavená aj ruská literatúra prelomu 20. a 21. 
storočia či aktuálna ruská literárna tvorba. 

33 titulmi je na internetovom kníhkupectve martinus.sk zastúpené aj 
vydavateľstvo Ikar, ktoré vzniklo v roku 1990. Spektrum vydávaných tlače-
ných kníh je v Ikare veľmi pestré, čo samotné vydavateľstvo vysvetľuje sna-
hou „pozorne načúvať potrebám a túžbam našich čitateľov a neustále držať 
krok s dobou“.6 Vo vydavateľstve je najpočetnejšie zastúpená ruská literatúra 
19. storočia, ruská fantasy (D. Glukhovsky), nasleduje literatúra prelomu 19. 
a 20. storočia (L. Andrejev, V. Briusov), literatúra ruského undergroundu  
(V. Šalamov), súčasná ruská literatúra (I. Denežkinová). V rámci vydava-
teľstva existuje niekoľko edícií, z ktorých Odeon prezentuje „špičkovú tvorbu 

 
4 Martin Plch, Snažím sa vydávať dobré knižky. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/207 

58459/martin-plch-snazim-sa-vydavat-dobre-knizky.html 
5 https://www.slovart.sk/o-nas.html?page_id=183 
6 https://www.ikar.sk/vydavatelstvo/o-nas.html 
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renomovaných svetových autorov“.7 V prípade ruskej literatúry je v tejto edícii 
naj početnejšie zastúpená tvorba F. M. Dostojevského. 

19 knižnými titulmi je na martinus.sk zastúpené Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov (VSSS). Spolok slovenských spisovateľov, ktorého 
tradície siahajú do roku 1923, svoje úlohy definuje najmä ako podporu „tvor-
by a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podporu a ochra-nu 
jej autorov a vydávanie literárnych časopisov“.8 Na rozdiel od predchá-
dzajúcich vydavateľstiev ročný edičný plán VSSS predstavuje približne 30 
knižných titulov ročne. Ruská literatúra vydávaná VSSS predstavuje prierez 
jej historickým vývojom (od staršej ruskej literatúry, cez ruskú klasickú 
literatúru, ruskú modernu, literatúru, ruskej emigrácie, až po súčasnú ruskú 
literatúru). 

Viac ako piatimi titulmi sú na slovenskom knižnom trhu predstavené 
vydavateľstvá Kalligram (orientovaný takmer výhradne na aktuálnu tvorbu s 
dominantným postavením diela Vladimíra Sorokina), Marenčin PT (skôr 
nepublikované diela ruskej literatúry 20. storočia a súčasná tvorba), Petit 
Press (ruská literatúra 19. storočia), Premedia (tvorba V. Šalamova, A. Solže-
nicyna a A. Rachmanovovej), SnowMouse Publishing (tvorba A. S. Puškina, 
A. P. Čechova, V. Briusova a M. Bulgakova). 

V internetovom kníhkupectve martinus.sk sú do kategórie beletria 
zaradené aj knižné tituly vydavateľstva Absynt, ktorý na knižnom trhu na Slo-
vensku pôsobí od roku 2015. Zakladatelia Absyntu cieľ svojej edičnej činnosti 
vidia vo vydávaní reportážnej literatúry. Na slovenský knižný trh z priestoru 
postsovietskych republík priniesli tvorbu Svetlany Alexijevičovej a Michaila 
Zygara (spolu 6 titulov, z ktorých dva vyšli už aj v reedícii). 
 
Kritériá výberu diel ruskej literatúry 
 

Prierez zastúpením ruskej literatúry v jednotlivých vydavateľstvách 
ukazuje na určité intencie veľkých vydavateľstiev. Výrazné miesto, ktoré v ich 
edičných plánoch patrí ruskej klasickej literatúre, naznačuje orientáciu na 
tvorbu renomovaných autorov a časom osvedčených, kanonizovaných textov. 
Model ruskej literatúry kreovaný týmito vydavateľstvami, ale aj diskurz vyda-
vateľstiev a knižných domov, ktoré si tento diskurz prepožičiavajú, presved-
čivo dokazuje, že vek literárneho textu a jeho kanonizácia v národnej litera-
túre je významným predpokladom jeho kanonizácie aj v priestore svetovej 
literatúry. Potvrdzujú sa tým slová Pascale Casanova: „Starobylost je určují-
cím prvkem literárního kapitálu: svědčí o «bohatství» – ve smyslu množství 
textů – ale také a především o «vznešenosti» národní literatury, o jejím 
předpokládaném či potvrzeném prvenství vzhledem k ostatním národním 
tradicím a, v důsledku toho, o množství textů prohlašovaných za «klasické» 
(to znamená unikajících současnému soupeření) nebo «univerzální» (tedy 
osvobozených od jakéhokoli partikularismu). Jména jako Shakespeare, Dante 

 
7 https://www.ikar.sk/vydavatelstvo/nase-projekty.html 
8 https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/o-nas/ 
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či Cervantes shrnují zároveň velikost národní literární minulosti, historickou 
a literární legitimitu, kterou těmto jménům národní literatura uděluje, a uni-
verzální – zušlechťující a shodující se s nenacionální ideologií literatury – 
uznání jejich velikosti. […] «Klasik» ztělesňuje samotnou literární legitimitu, 
tedy to, co je uznáváno jako pravá Literatura, od čeho jsou odvozovány 
hranice toho, co bude za literaturu uznáno, co bude sloužit jako specifické 
měřítko“. (Casanova, 2012: 31) 

Presadenie sa literárneho textu na knižnom trhu nie je výlučne zále-
žitosťou literárneho poľa, ale je determinované širšou skupinou spoločensky 
relevantných faktorov. Podobne ako symbolický systém literatúra existuje  
v prienikoch so sociálnou realitou, aj výber jednotlivých diel umeleckej litera-
túry je výsledkom týchto prienikov. Siegfried Schmidt tvrdí, že „společenské 
prosazení komunikačního nástroje a vybudování mediální technologie, která 
je k tomu potřebná, jsou vázány na vytvoření společenských zařízení, která je 
podporují. Těmi jsou organizace jako nakladatelství a televizní stanice, ale 
například také instituce jako školy, jejichž postavení ve společnosti vyžaduje 
řešení ekonomických, právních, politických a sociálních problémů“. (Schmidt, 
2008: 72) Orientácia dominantných vydavateľstiev na kanonizované diela  
a ich autorov ukazuje najmä na ekonomický efekt, ktorý sa od tohto výberu 
očakáva. Uvedomujeme si, že hodnotenie intencií vydavateľstiev – domi-
nantných hráčov na knižnom trhu len na základe edícií ruskej literatúry je 
pomerne vratké, napriek tomu tvrdíme, že je to práve ekonomický faktor, 
ktorý zásadne ovplyvňuje ich edičnú činnosť. Nakoniec, je to zisk, ktorý im 
zabezpečuje výsadné postavenie na trhu.  

Vo vnútri literárneho poľa je výber literárnych textov, ktoré sa stávajú 
súčasťou knižného trhu, daný spolupôsobením viacerých faktorov a aktérov. 
Pavel Janoušek poukazuje, že množina literárnych znalcov, ktorí sa zúčast-
ňujú uvažovania, hodnotenia, alebo slovami Schmidta spracovávania literár-
nych textov, nie je tvorená len „literárními vědci, tedy historiky a teoretiky, 
ale také dalšími interprety, hodnotiteli a šířiteli literárních děl, zejména lite-
rárními kritiky a učiteli (případně redaktory a nakladateli‘“.(Janoušek, 2012: 
23) Pozícia jednotlivých aktérov, ktorí vstupujú do literárneho poľa a roz-
hodujú o prieniku konkrétnych diel ruskej literatúry na slovenský knižný trh, 
je daná kapitálom, ktorý vlastnia. „Vlastnictví různých druhů kapitálu  
(a jejich různého objemu) je to, co určuje pozici aktéra v sociální struktuře / 
v sociálním poli / v sociálním (a také fyzickém) prostoru. Dalo by se tak říci, 
že struktura distribuce forem kapitálu je vlastně «bilancí mocenských vzta-
hů»“. (Růžička, Vašát, 2011: 130) Pavel Janoušek, opierajúc sa o myšlienky 
Pierra Bourdieu, tvrdí, že „každý, kdo vstupuje do veřejné komunikace či 
obchodu s literaturou , má a vyjadřuje «specifické zájmy spojované s určitou 
pozicí v daném poli», přičemž ale nevystupuje jen sám za sebe, ale je součástí 
širšího společenství…“ (Janoušek, 2012: 25)  

Súčasná podoba modelu ruskej literatúry na knižnom trhu je len do 
istej miery ovplyvňovaná akademickou obcou. Petr Onufer prichádza k záve-
rom, ktoré sú dobre použiteľné aj pre ruskú literatúru v slovenskom kontexte: 
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„o akademických časopisech a nakladatelstvích u nás, stejně jako v celo-
světovém kontextu, platí, že jejich fungování je primárně určeno jaksi pro 
vlastní potřebu; že jsou především komunikačními kanály akademické obce, 
které si k širšímu (třebas i poučenému) publiku jen těžko hledají cestu“. 
(Onufer, 2018: 14) Podiel členov slovenskej akademickej obce na podobe 
ruskej literatúry na knižnom trhu však rozhodne nie je zanedbateľný. Ukazuje 
však skôr na ich prekladateľské aktivity, a len čiastočne na reflexiu ich 
vedeckého výskumu vydavateľstvami. Veľmi dobrým príkladom je preklado-
vá tvorba Valerija Kupku, ktorý sa už v 90. rokoch „stal jednou z najvýraznej-
ších postáv v sprístupňovaní ruskej literatúry slovenskému čitateľovi práve v 
dobe, ktorá nepriala jej recepcii. Jeho editorský a prekladateľský záujem sa 
sústredil predovšetkým na texty dobovo tabuizovaných autorov a doposiaľ na 
Slovensku nepublikované alebo marginalizované diela autorov 20. storočia, 
ale aj predstaviteľov ruskej literárnej klasiky (F. M. Dostojevskij, A. P. Če-
chov)“. (Kováčiková, Kusá, 2015: 394) Práve vďaka jeho prekladateľskej čin-
nosti sa na knižný trh dostala napr. tvorba S. Dovlatova, G. Ajgi, či zatiaľ 
posledný preklad – Laurus J. Vodolazkina. 

Zásadnými aktérmi, ktorý formujú model ruskej umeleckej literatúry 
na slovenskom knižnom trhu, ako ukazuje príklad Valerija Kupku, sú pre-
kladatelia. Práve ich činnosť zabezpečuje transfer textov jednej kultúry do 
druhej. Na vydaní 204 knižných titulov (vrátane reedícií) figurujúcich na 
martinus.sk zaradených do kategórie beletria sa podieľalo 84 prekladateľov. 
Najpočetnejšie je v skúmanom priestore zastúpená prekladová tvorba Jána 
Štrassera (37 prekladov), ktorý sa tak spomedzi prekladateľov jednoznačne 
najvýraznejšie podieľa na formovaní modelu ruskej literatúry na Slovensku. 
„Vo výbere titulov sú u Štrassera zreteľné preferencie, podmienené vyhrane-
ným literárnym vkusom a estetickým cítením. Jeho autorskej tvorbe, či už má 
podobu «ostro rezaných lyrických aforizmov» (A. Bagin), alebo žánrovo 
rôznorodých piesňových textov, sú blízki najmä predstavitelia «smiechovej 
kultúry» so širokou škálou jej podôb od humoru, irónie, satiry, paródie až ku 
groteske a čiernemu či absurdnému humoru (A. Averčenko, D. Charms,  
V. Vojnovič, J. Poľakov, V. Sorokin a i.)“. (Kováčiková, Kusá, 2017: 275)    

Nezanedbateľný podiel ruskej umeleckej literatúry na slovenskom 
knižnom trhu predstavujú preklady staršej generácie prekladateľov.9  Spome-
dzi nich sa sedemnástimi prekladmi jednoznačne vyníma tvorba Jána Feren-
číka (1923 – 1989), na ktorého sa ako na autoritu v priestore slovenského 
prekladu odvolávajú aj samotné vydavateľstvá10. Z aktívne pôsobiacich pre-
kladateľov, okrem spomenutých Jána Štrassera a Valerija Kupku sa na vstupe 
ruskej umeleckej literatúry na slovenský knižný trh podieľa najmä Ivana 

 
9 9 publikácií v prekladoch Ivana Izakoviča (1934 - ), 6 prekladov Juraja Andričíka (1937 – 

2017), 5 prekladov Magdy Takáčovej (1924 – 2018), 5 prekladov Viery Mikulášovej-Škrid-
lovej (1924 – 2014), 4 preklady Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej (1930 – 2017) 

10 Ako príklad uvádzame: „kongeniálny preklad Jána Ferenčíka“ pri vydaní 12 stoličiek I. Iľfa  
a J. Petrova (2018) alebo „Kniha vychádza v brilantnom preklade slávneho slovenského 
rusistu Jána Ferenčíka“ pri vydaní Dvojníka F. M. Dostojevského (2006). 
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Kupková (12 prekladov), ale postupne sa objavuje aj nová, mladá generácia 
prekladateľov (4 preklady Zuzany Demjánovej, 4 preklady Martina Sliza či  
4 preklady Silvie Šalatovej).  

Výber konkrétnej knihy, po ktorej siaha čitateľ či hodnotí kritik, je 
daný rôznymi motívmi, ako však tvrdí Petr Onufer (Onufer, 2018), 
rozhodujúcim faktorom výberu je hodnotový súd. Škála literárnych titulov,  
s ktorou pracuje kritik alebo po nej siaha čitateľ, predchádza podľa neho 
predvýberom určujúcim, či dané dielo má alebo nemá určitú hodnotu. 
Samotné ukotvenie hodnotového súdu v širšom kontexte, jeho determino-
vanosť spoločenskými, historickými, ekonomickými, estetickými a inými 
faktormi dokazuje jeho intencionalitu. „Hodnotový soud je implicitně «pode-
zřelý» – podle mnohých teoretiků často, ne-li vždy říká něco jiného, než co 
předstírá, že říká, tj. zastírá svou skutečnou motivaci.“ (Onufer, 2018: 12) 
Pierre Bourdieu upozorňuje na skutočnosť, že v rámci literárneho poľa exis-
tuje systém špecifických jazykových silových vzťahov a distribúcie kapitálu. 
Zároveň upozorňuje na rozdiel medzi týmito javmi v rámci bežnej komuni-
kácie a komunikáciou v literárnom poli. „...je nutno rozlišovat mezi kapitálem 
nezbytným k prostému vytváření běžného, více či méně legitimního mluvení 
a kapitálem vyjadřovacích nástrojů (jenž předpokládá osvojení zdrojů 
uložených v objektivizovaném stavu v knihovnách, knihách a především  
u «klasiků», v mluvnicích a slovnících), nezbytným k produkci psané prom-
luvy, jenž zasluhuje být zveřejněna, a tedy oficiálně stvrzena. Tato výroba 
výrobních nástrojů – kam patří slovní a myšlenkové figury, žánry, legitimní 
způsoby a styly a obecněji vzato všechny promluvy, jejichž smyslem je získat 
status «autority» a být citovány jakožto ukázka náležitého úzu – uděluje 
svému vykonavateli moc nad jazykem, a prostřednictvím toho i moc nad 
prostými uživateli jazyka a nad jejich kapitálem“. (Bourdieu, 2014: 33)  
 
Spektrum knižných vydaní ruskej literatúry ako konceptualizácia obrazu 
Ruska 
 

V internetovom kníhkupectve martinus.sk bolo ku koncu októbra 
roku 2019 v kategórii beletria dostupných 204 knižných titulov (vrátane 
reedícií). Už samotné zastúpenie autorov a ich diel našepkáva, akým spôso-
bom je v rámci skúmaného literárneho poľa rozdelená symbolická moc. Star-
šia ruská literatúra je zastúpená len jedným titulom (Nestorov letopis. Povesť 
o dávnych časoch na ruskej zemi); ruská literatúra 19. storočia je predstavená 
tvorbou desiatich autorov, spolu 40 knižných titulov; literatúra prelomu 19.  
a 20. storočia tvorbou štyroch autorov, spolu 6 knižných titulov; ruská moder-
na a avantgarda je prezentovaná tvorbou deviatich autorov, spolu 18 knižných 
titulov; ruská literatúra 1. polovice 20. storočia – 13 autorov (z toho dve autor-
ské dvojice), spolu 24 titulov; ruská literatúra 2. polovice 20. storočia – 9 
autorov z toho jedna autorská dvojica, spolu 12 knižných titulov; literatúra 
ruskej emigrácie – 8 autorov, spolu 11 knižných titulov; súčasná ruská litera-
túra – 50 autorov, spolu 84 diel. Literatúra socialistického realizmu, ktorá do 
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roku 1989 na knižnom trhu dominovala, nie je zastúpená vôbec. Medzi autor-
mi je najpočetnejšie predstavená tvorba F. M. Dostojevského – 12 knižných 
titulov, za ním nasledujú A. P. Čechov – 8 publikácií, M. Bulgakov – 8 publi-
kácií, V. Sorokin – 8 publikácií, L. N. Tolstoj – 7 publikácií, D. Glukhovsky – 
7 publikácií, V. Pelevin – 7 publikácií, Ľ. Ulická – 6 publikácií, A. S. Puškin – 
5 publikácií, S. Alexijevič – 5 publikácií, I. S. Turgenev – 4 publikácie, A. Belyj 
– 4 publikácie, V. Nabokov – 4 publikácie, A. Solženicyn – 4 publikácie,  
A. Rachmanovová – 4 publikácie. 11  

Jednotlivé vydania sú na martinus.sk sprevádzané anotáciami, ktoré 
možno vnímať ako krátke hodnotiace súdy, špecifický spôsob literárneho 
konania, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje komunikácia medzi sym-
bolickým systémom literatúra a sociálnou realitou. Je prirodzené, že priestor 
internetového obchodu, ktorého primárnym cieľom je zisk, determinuje 
charakter týchto textov. Samotné anotácie sú mediálne ponuky, pre ktoré, ako 
tvrdí Niklas Luhmann, platia určité typy konaní – operácia a pozorovanie. 
„Operace představuje skutečné konání událostí, jejichž reprodukce usku-
tečňuje autopoiésis systému, to znamená: reprodukci diference systému  
a prostředí. Pozorování využívá diferenci systému a prostředí k tomu, aby 
mohlo být něco (a nic jiného) označeno. [...] pojem pozorování zaznamenává, 
že svět nemůže být nikdy pozorován, natož aby mohl být poznán, neboť každé 
pozorování vytváříprostřednictvím «unwritten cross» nějaký «unmarked 
space», který není pozorován“. (Luhmann, 2014: 112-113)   Vydavateľstvá  
a knižné siete (tie si zväčša anotácie od vydavateľstiev prepožičiavajú) ne-
zriedka siahajú (alebo ich sami tvoria) po zjednodušujúcich hodnotiacich 
súdoch. Tie často vypovedajú viac o samotnom vydavateľovi (distribútorovi), 
jeho intenciách a svetonázore, prípadne o módnych trendoch, politickej klíme 
a pod. Ako tvrdí Petr Onufer „Hodnotící soudy jsou sice faktické a mají kogni-
tivní obsah, ale v něčem připomínají jakási stručná shrnutí velkého množství 
konkrétnějších informací. […] hodnotící soud není grandiózním závěrem,  
k němuž všechno směřuje, nýbrž rychlým vodítkem a východiskem, jež mu-
síme nechat za sebou, máme-li myslet precizněji.“ (John M. Ellis cit. podľa 
Onufer, 2018: 18) Odhliadnuc od tohto faktu, sú to však často práve tieto 
texty, ktoré sa stávajú impulzom pre výber (kúpu) knihy a zároveň vytvárajú 
určitú predstavu o umeleckom texte čím nastavujú aj spôsob jeho recepcie.  
V tejto súvislosti sa nám ako vhodná javí otázka, ktorú si Martin Golema 
kladie vo vzťahu k miestu literatúry vo vzdelávaní otázku: „...je literatúra skôr 
druhom umenia ako hudba, maliarstvo, sochárstvo, tanec, alebo je skôr 
prostriedkom odovzdávania informácie či presviedčania, a preto sa zaraďuje 
po boku žurnalizmu, propagandy, morálneho a metafyzického filozofovania, 
politického rečnenia a náboženského kázania, sociologických a psychologic-
kých výskumov.“ (Golema, 2017: 10) Podobne ako Martin Golema, aj my sa 
prikláňame skôr k druhému ponímaniu literatúry. 

 
11 Uvádzame len autorov, ktorí sú na martinus.sk predstavení viac ako tromi knižnými publi-

káciami. 
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Pri nahliadaní na textový priestor, ktorý je tvorený anotáciami jed-
notlivých knižných titulov, venujeme pozornosť spôsobu, akým je v nich 
konceptualizovaný obraz Ruska. Našim cieľom nie je hodnotiť objektívnosť 
daného obrazu, vnímame ho skôr ako výsledok možných intencií aktérov  
a faktorov formujúcich model ruskej umeleckej literatúry na slovenskom 
knižnom trhu. 

V analyzovaných anotáciách sa názorne prejavilo výrazne kritické 
vnímanie sociálnej reality Ruska, dopadu dejinných procesov a udalostí na 
život jeho obyvateľov, ale aj varovanie pred možnou neradostnou budúcno-
sťou. Už pri dielach autorov 19. storočia sú akcentované negatívne spoločen-
ské javy Ruska. Pri anotácii ku knižnej publikácii Krylova Sviňa a iné bájky 
sú to „karierizmus, úplatkárstvo, zneužívanie úradnej moci, rodin-
kárstvo, ale aj ľudská podlosť, bezohľadnosť, chameleónstvo“. 
Podobne sú prezentované aj Mŕtve duše N. V. Gogoľa: „román z prostredia 
nevoľníckeho Ruska, ktorý zachytáva všetky zložky vtedajšej ruskej spoloč-
nosti a podrobuje zdrvujúcej kritike provinčný život, predovšetkým charak-
tery statkárov, pre ich lži, rozmarnosť, vychytralosť a lakomstvo“. 
Rusko druhej polovice 19. storočia je v anotácii k zbierke textov F. M. Do-
stojevského Hráč, Večný manžel charakterizované cez postavy: „trestanci, 
zločinci, zadlžení, žobráci, kurtizány, ľudia pudoví, protirečiaci si, 
suroví, neustále meniaci sa“. Podobný obraz Ruska je prítomný aj pri 
anotácii ďalšieho Dostojevského diela Idiot: „Do sveta plného zloby, 
falše, intríg a nelásky, do sveta mamony, karierizmu a nečestnosti 
privádza F. M. Dostojevskij svojho hrdinu, knieža Leva Myškina, v ktorom 
stvárnil svoju predstavu ideálne krásneho človeka“. 

Osobitné postavenie Ruska „medzi Západom a Východom“ je 
reflektované v anotácii k románu A. Belého Strieborný holub, v ktorom sa 
autor zameral na „iracionálnu živelnosť a temnosť, prichádzajúcu  
v autorových predstavách z Východu...“. Gorkého autobiografická novela Det-
stvo je prezentovaná ako cesta do „dusnej atmosféry života presia-
knutého alkoholom, večnými škriepkami a všadeprítomnou suro-
vosťou“. Je to dielo, v ktorom sa „bez balastu socialistického realizmu vynára 
zadúšajúci obraz Ruska, ktoré sa cez utrpenie druhých pokúša 
vylepšiť život ľudstva“. 

Veľmi tendenčne, pripomínajúc reklamný text, je prezentovaný 
román I. Iľfa a J. Petrova 12 stoličiek: „Lenin a Stalin by boli šokovaní, aký 
akčný a humorom nabitý príbeh sa môže odohrávať v boľševickej realite 
vytvorenej ich zločineckými mozgami. [...] Ani divoký západ nebol 
taký nebezpečný ako boľševické Rusko...“.  

Pesimizmom a vnímaním negatívnych dôsledkov boľševickej revo-
lúcie sa vyznačuje viacero diel: ako „trpké úvahy o záhube Ruska a jej kul-
túry v ohni revolúcie“ je prezentovaný text Apokalypsa nášho veku  
V. Rozanova; svedectvo o „sivej realite nového Ruska“ podáva dielo Aly 
Rachmanovovej Továreň na nového človeka; Prekliate dni I. Bunina zachytá-
vajú „nenávratne stratený svet patriarchálneho Ruska a postupný 
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úpadok jeho svojbytnej kultúry, spôsobený rozkladnými spoločen-
skými zmenami“; sovietska realita je v románe A. Solženicyna Rakovina 
predstavená ako choroba, ktorá „rozožiera celú spoločnosť poznačenú 
stalinizmom“; kultový román Venedikta Jerofejeva Moskva – Petušky je 
interpretovaný ako „škandalózna metafora delíria sovietskej skutočnosti 
v Rusku“; prvý román V. Sorokina Rad je „metaforou sovietskeho spôsobu 
života“, ktoré je „plné reality «reálneho» socializmu – čiže absurdnosti 
každodenného života v komunizme“. 

Pozitívne nie sú vnímané ani zmeny, ktoré so sebou priniesli 90. roky 
20. storočia. Román J. Poľakova Nebo padlých je prózou „o «nových Rusoch» 
– o novej triede, ktorá vznikla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia  
v období «divokého kapitalizmu», keď právo a zákon nahradilo 
mafiánske násilie“; v románe V. Pelevina Generácia P je načrtnutý „obraz 
ruskej reality 90-tych rokov“, pri ktorom „ostáva v čitateľovi pocit, že toto 
absurdum je plne reálne“; do „mrazivej, neprikrášlenej súčasnosti 
Ruska plnej kriminality, korupcie a nenaplnených snov“ prenáša 
čitateľa Text D. Glukhovského; V dome niekto je Ľ. Petruševskej prináša 
pohľad na „súčasné Rusko plné vykoľajených osudov“; „Škandalózna 
zbierka poviedok o živote mladých ľudí v Rusku“ Daj mi! I. Denežkinovovej 
je rozprávaním o „krajine s tragickou minulosťou východnej Európy“; 
Mafusailova lampa V. Pelevina je „pokusom vysvetliť situáciu v Rusku ako 
zákulisný boj vyšších mocností“; otázka, akou je nová generácia, ktorá 
vyrastala v postsovietskej realite, zaznieva v novele V. Sorokina Srdcia šty-
roch. Sú to „figúrky z brutálnej počítačovej hry, ľudia – stroje, 
cynickí kríženci, ktorých vyprodukoval socializmus a nový kapitalizmus, 
alebo zúfalí súčasníci, ktorí posadnuto veria, že nový poriadok možno 
nastoliť iba dekonštrukciou jestvujúceho poriadku, teda aj samých seba?“ 
 Vízia budúcnosti Ruska zachytená v románe Posledný hrdina A. Ka-
bakova) tiež nie je optimistická. Kabakov tvorí obraz „čudného budúceho 
Ruska – sýteho i nudného, amerikanizovaného i vlasteneckého, 
tichého i tajne bojujúceho, žijúceho na základe vymysleného ka-
lendára v nejasnej budúcnosti“.  

Vyháňač besov N. Michalkova, ktorý „učí nás chápať ruskú dušu“  
a text N. Starikova Geopolitika. Ako sa to robí, v ktorom je  Rusko hodnotené 
ako jeden „z veľkých aktérov súčasnej svetovej politiky“, predstavujú 
výnimku  v inak pesimisticky vnímanej minulej, súčasnej či budúcej realite 
Ruska. Len tieto dva texty sprevádza na martinus.sk upozornenie: „Obsah 
tejto knihy je vnímaný ako kontroverzný. Pri čítaní každej knihy odporúčame 
nezabúdať na kritické myslenie a názory odborníkov v danej oblasti“12. Hoci 
martinus.sk prítomnosť tohto textu vysvetľuje ušľachtilými cieľmi, ktoré sú 
reakciou na aktuálne spoločenské javy: „vytváranie bublín v spoločnosti, 
zabúdanie na históriu, erózia kritického myslenia, schopnosti vyhodnocovať 

 
12 https://blog.martinus.sk/2016/05/kontroverzne-knihy-sloboda-a-my 
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zdroje a viesť slušnú debatu“13, ťažko sa ubrániť dojmu z politickej motivácie 
takéhoto kroku.    

Obraz Ruska prezentovaný v analyzovaných anotáciách naznačuje 
možnú nepriamu determináciu výberu ruskej umeleckej literatúry politickou 
mocou, ale aj selektívnosť pri vnímaní obsahu prezentovaných literárnych 
textov, za ktorou však opäť možno vidieť reflexiu očakávaní verejnosti mode-
lovaných politickou klímou, ale aj ekonomické záujmy vydavateľstiev. 

Analýza mechanizmov, faktorov a aktérov vstupujúcich do procesu 
formovania modelu ruskej umeleckej literatúry na slovenskom knižnom trhu 
napovedá o relevantnom vplyve ekonomických záujmov, ktorý sa prejavuje  
v orientácii najmä veľkých vydavateľstiev na diela klasickej ruskej literatúry, 
resp. na kanonizované texty v priestore svetovej literatúry. Hodnota literár-
neho textu je bezpochyby jedným zo základných kritérií presadenia sa nielen 
v domácom prostredí (t. j. ukotvenie v rámci národného literárneho kánonu), 
ale je aj predpokladom úspechu v medzinárodnom (svetovom) literárnom 
priestore a zároveň dostatočnou zárukou úspechu na knižnom trhu. Okrem 
ekonomického aspektu je badateľná aj determinácia edičnej činnosti vydava-
teľstiev politickou klímou, ktorá sa vo vzťahu k realite Ruska prejavuje prefe-
rovaním kriticky ladených textov. Tento faktor výberu nie je daný len aktuál-
nym vnímaním Ruska, ale je aj dedičstvom predchádzajúcej politickej moci  
a jej zásahov do umeleckej kultúry, ktoré prirodzene vedú k preferovaniu do 
roku 1989 nepublikovaných diel a tvorby súčasných autorov.   
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A PICTURE OF A RELIGIOUS WOMAN – SAINT  
(IN SELECTED WORKS BY HANS CHRISTIAN ANDERSEN) 
 

Abstract. The paper focuses on spiritual female characters in selected works by Hans 
Christian Andersen. A religious woman (a saint) that emerges from the fairy tales and stories 
written by Andersen may be defined in terms of categories used by Søren Kierkegaard (religi-
osity A and B). The characters depicted by the Danish writer comply with laws given by God, 
however, through their own actions, they also approach transcendency, which is reflected by 
their zealous faith both in God and other people. The picture exhibits their beauty, but the 
emphasis is on the inside. 
 Keywords: religion, charism, godliness, heroism, Christianity 

 
Religia to zbiór prawd, nakazów i zakazów regulujących stosunki między 

człowiekiem a Bogiem (bóstwem) (Kasik, 1998:170). Na przykład, Henri Bergson 
wyodrębnił dwie koncepcje religii, tj. statyczną (zewnętrzną) oraz dynamiczną 
(wewnętrzną). Pierwsza z nich była podintelektualna oraz naturalna. Stanowiła 
metodę radzenia sobie z siłami dezintegrującymi społeczeństwo, lękiem przed 
śmiercią oraz niepewną przyszłością. Z kolei, druga – cechuje się nadintelektual-
nością. Wyodrębniła się dopiero wówczas, gdy człowiek oderwał się od kołowości 
w czasie i zaczął waloryzować historię (Bergson, 1993:184). W religii dynamicz-
nej także „modlitwa jest niezależna od swego werbalnego wyrazu; jest to uniesie-
nie duszy, które mogłoby się dokonać bez słów” (Bergson, 1993:198). Można by 
zatem rzec, że dzięki niej człowiek może dotrzeć do sfery sacrum, gdyż jej źródło 
ma wymiar mistyczny.  

Traktując o religii, należałoby wówczas wspomnieć o pojęciu religijno-
ści, które definiuje się jako „podmiotowe, subiektywne, indywidualne ustosun-
kowanie się osoby do […] systemu prawd, przy zaangażowaniu całej osobowo-
ści” (Kasik, 1998: 170). Søren Kierkegaard, duński filozof i teolog doby roman-
tyzmu, wyodrębnił dwa typy religijności: religijność A oraz religijność B. Pierw-
sza z nich ma charakter rytualny, na co wskazuje życie zgodne z normami etycz-
nymi, zachowywanie przykazań i uczestnictwo w nabożeństwach. Religijność tą 
można uznać za powierzchowną, gdyż brakuje tutaj wysiłku ze strony czło-
wieka, który bezrefleksyjnie wypełnia powierzone mu obowiązki, gubiąc zara-
zem istotę wiary. O wierzącym tego typu autor wypowiada się z ironią, twier-
dząc, że nie jest on w pełni chrześcijaninem – mimo przyjętego chrztu. Religij-
ność B natomiast wiąże się z całkowitym oddaniem Bogu, aktem wiary w coś 
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bez istnienia dowodów empirycznych. Zmusza ona człowieka do zupełnego od-
rzucenia rozumu, ponieważ przedmiotem wiary staje się absurd. Chrześcijanie 
głęboko wierzący przeżywają męczarnie, nie mając oparcia w wiedzy, tylko  
w nieskończoności. Poza tym należy zaznaczyć, że jednostka najpierw musi po-
siadać religijność A, zanim zwróci uwagę na sprzeczności i przeciwieństwa reli-
gijności B (Kierkegaard, 2011: 556-561).  

Religijność można także rozpatrywać w kontekście poznania racjonal-
nego, biorąc pod uwagę tradycję tomizmu. U Tomasza z Akwinu początkiem 
poznania Boga jest proces intelektualny, w którym uczestniczy rozum (ratio), 
następnie dokonuje się przez akt wiary (fides). Według niego są dwie odmiany 
wiedzy, mianowicie „przyrodzona (filozoficzna, naukowa) i nadprzyrodzona 
(przez wiarę, która jest łaską)” (Swieżawski, 1983: 39). Jan Paweł II z kolei  
w encyklice Fides et ratio podkreśla, że  

 
człowiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemie-
rzyć szybko, uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że 
jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem rozdzielać wiary 
i rozumu nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania samego siebie, 
świata i Boga (Jan Paweł II, 1998: 30). 

 

Nieco inaczej związek pomiędzy wiedzą a rozumem u św. Tomasza ujął Włady-
sław Tatarkiewicz w Historii filozofii. W przekonaniu filozofa scholastycznego 

 
rozum poznaje nie tylko rzeczy materialne, ale również Boga, Jego istnienie, Jego 
własności, Jego działanie. Istnieją jednak prawdy, które są dla rozumu niedostępne, 
jak Trójca św., grzech pierworodny, Wcielenie, stworzenie świata w czasie; są to 
prawdy, które jedynie objawienie może ludziom udostępnić (Tatarkiewicz, 2007: 
310). 

 

Obok pojęć „religia” i „religijność” niezmiernie istotny okazuje się ter-
min „duchowość”. Wywodzi się od łacińskiego słowa spiritualitatem. Karol 
Górski przełożył francuskie spiritualité na „duchowość”, „życie duchowe”, jed-
nak miał na uwadze, że jest to termin wieloznaczny, ponieważ tak samo tłuma-
czy się niemiecki termin Geist, geistiges Leben, który „obejmuje wyższe dzie-
dziny przyrodzonego życia psychicznego, a więc też naukę i sztukę” (Górski, 
1978: 25). Dlatego też zawęża jego zakres, dodając określenie, np. „duchowość 
chrześcijańska”. W języku niemieckim i angielskim dziedzinę tę określa się mia-
nem „mistyki” (Górski, 1978: 25), za którą uważa się witalne zjednoczenie z Bó-
stwem (Górski, 1980: 10). Według Górskiego stanowi przeżycie „osobistego 
stosunku do Boga. Asceza jest środkiem, który do miłowania Boga przygoto-
wuje. (…) Kontemplacja jest jedną z postaci przeżycia religijnego na szczeblu 
mistyki” (Górski, 1978: 25-26). Zofia Józefa Zdybicka zauważyła, że życie du-
chowe, a więc poznanie intelektualne i miłość, czyni człowieka człowiekiem. 
Zawsze ściśle łączy się z „ciałem, choć z ciałem swoistego rodzaju, będącym wła-
śnie na usługach ducha” (Zdybicka, 2006: 164). Człowiek jako byt materialny  
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i duchowy zawsze znajduje się w polu napięć między relatywnością i absolutno-
ścią. Innymi słowy zdaje sobie sprawę ze swojej ograniczoności materialnej, ale 
i dąży do jej przekroczenia. Cielesność zatem „włącza człowieka w świat mate-
rialny i w jego prawa rozwoju, duchowość natomiast czyni go twórcą, wyciska-
jącym w zastanym i ewoluującym świecie ludzkie znamię” (Zdybicka, 2006: 
165). 

Doświadczenie Absolutu, jak twierdził Rudolf Otto, pozostaje mistycz-
nym zalęknieniem i jako refleks towarzyszący samopoczuciu sprawia, że osoba 
religijna czuje się zależna do tego stopnia, iż zauważa swoją nicość „wobec prze-
żytej obiektywnie w lęku grozy i wielkości” (Otto, 1993: 42). Elementu tremen-
dum towarzyszy także majestas, czyli poczucie siły, wszechmocy, absolutnej 
wszechwiedzy Boga; wskazuje on także na Jego absolutną niedostępność.  
W misterium tremendum można wyróżnić, oprócz już wspomnianego ele-
mentu mocy, także i tajemnicy. Zgodnie z koncepcją Otta, Boga wyczuwa się 
żywo w gniewie i wyraża się w ideogramach żywotności, namiętności, zapalczy-
wej istoty, woli, siły, ruchu, podniecenia, aktywności i popędu. Można zauwa-
żyć, że jego cechy przechodzą od demoniczności aż do wyobrażenia Boga Ży-
wego. Tajemnica natomiast w znaczeniu ogólnym oznacza dostrzeżenie czegoś 
obcego, niezrozumiałego, niewyjaśnionego (Otto, 1993: 44 -50). 

W życiu Hansa Christiana Andersena religia zajmowała miejsce szcze-
gólne. W dzieciństwie ojciec, Hans Andersen, wiele czasu poświęcał na czytanie 
Biblii, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z członkami rodziny. Matka, Anne 
Marie natomiast, bezkrytycznie przyjmowała prawdy zawarte w Piśmie Świę-
tym, często traktując wolnomyślicielstwo męża jako bluźnierstwo (Wull-
schläger, 2005: 26-27). Bez wątpienia, Andersen odziedziczył po rodzicach sto-
sunek do wiary, na co wskazują liczne odwołania do Boga chrześcijańskiego.  
Z jego tekstów można wywnioskować, że był on człowiekiem głęboko religij-
nym, jak to określiły Tatiana Cichocka oraz Katarzyna Miller na podstawie jego 
utworów, „o żarliwej, niemal dziecięcej wierze. Bardzo prostej i czarno-białej” 
(Miller, Cichocka, 2008: 80).  

Niniejszy artykuł skupia się na obrazie kobiety religijnej, jaki wyłania 
się na podstawie analizy językowej najnowszego przekładu utworów Hansa 
Christiana Andersena autorstwa Bogusławy Sochańskiej bezpośrednio z języka 
duńskiego na polski. Przez językowy obraz świata należy rozumieć, według Je-
rzego Bartmińskiego, 

 
zawartą w języku interpretację rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu 
sądów o świecie. Mogą to być sądy bądź to utrwalone w samym języku, w jego for-
mach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów), bądź to 
przez formy i teksty języka implikowane (Bartmiński, 2007: 76-77). 

 

W polu semantycznym kobiety religijnej znajduje się, m.in. Bóg, toteż warto 
przywołać wnioski wyciągnięte przez Danutę Jastrzębską-Golonkę na podsta-
wie analizy językowo-kulturowej tekstów baśniopisarza. Badaczka zauważyła, 
że Bogu przypisuje się różnorodne role, mianowicie: Absolutu, Stwórcy, Ojca, 
Opiekuna, Przyjaciela, Pocieszyciela, Opoki, Ofiarodawcy, Cudotwórcy oraz 
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Opatrzności. Ponadto w Jego obrazie niezmiernie ważne okazują się takie przy-
mioty, jak: miłość, łaska i szczęście, dobroć, sprawiedliwość, tajemniczość, 
wszechwiedza i mądrość, a także wszechmoc (Jastrzębska-Golonka, 2011: 212-
214). Religijność Andersena zatem nie ograniczała się do życia prywatnego, 
gdyż w jego utworach znajdują się liczne nawiązania do Boga ukazanego w Bi-
blii. 

Kobietę religijną, zgodnie z typologią Toni Wolff, można przyporządko-
wać do jednej ze strukturalnych form kobiecej psychiki obok Amazonki, Hetery 
oraz Matki, mianowicie – Pośredniczki (Wolff, 1956: 4). Przedstawicielkami 
tego typu są na przykład święte, kapłanki, wróżki, znachorki lub uzdrowicielki 
(Skogemann, 2003: 89-90), dla których istotnym narzędziem okazuje się intu-
icja. W życiu kierują się ogólnym dobrem, zamiast skupiać się na swoim osobi-
stym szczęściu. Innymi słowy – potrafią wiele poświęcić dla „zbawienia ludzko-
ści”. Na obraz kobiety religijnej w takim razie składa się wiele elementów, m.in. 
cechy charakteru, aksjologia, funkcje zawodowe oraz społeczno-kulturowe.  

Wśród kobiet religijnych zatem można wyróżnić święte. Wyraz „świę-
tość” pochodzi  

 

od hebrajskiego „qodeš”[…]. Etymologicznie słowo to należy rozpatrywać w dwóch 
aspektach. Po pierwsze, oznacza on „oddzielenie” (od grzechu), „oczyszczenie”, 
„ukazanie czegoś niedotykalnym”. Po drugie, oznacza również „wydzielenie”  
i poświęcenia dla Boga (Charkiewicz, 2013: 99). 

 

Próba osiągnięcia świętości, zdaniem Guy’a Bechtela, była czymś nad-
zwyczajnym, uważa on tak, ponieważ „kobiety często same wznosiły się na 
szczyt odwagi, poświęcenia, skruchy, same też osiągały dno poniżenia i ubó-
stwa” (Bechtel, 2001: 164). W baśniach i opowieściach Andersena do takich po-
staci należą: Joanna d’Arc (Cierniowa droga sławy1), święta Elżbieta (Szlaf-
myca starego kawalera, t. 2, s. 169-179) oraz Eliza (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 188-
203). Każda z nich odegrała ogromną rolę w swojej rodzinie czy ojczyźnie. 
Pierwsza z nich zasłynęła odwagą na polu walki, dodając otuchy rycerzom pod-
czas wojny, o czym świadczy cytat: „niesie sztandar na czele walczącej armii  
i daje swojemu krajowi zwycięstwo i zbawienie” (Cierniowa droga sławy, t. 2, 
s. 140), druga zaś zasłużyła się dla państwa działalnością charytatywną na rzecz 
najbiedniejszych ludzi, otrzymując miano opiekunki oraz bohaterki kraju. 
Trzecia z nich, wyrzekła się własnych potrzeb, żeby odczynić zły urok rzucony 
na braci przez zazdrosną i żądną władzy macochę.  

Nadawca, kreśląc obraz Elżbiety, akcentuje jej pobożność oraz dobro-
czynność:  

 
opiekunki i bohaterki kraju, pobożnej księżnej Turyngii, której dobre uczynki sła-

 
1 H. Ch. Andersen, Cierniowa droga sławy, w: tegoż, Baśnie i opowieści, przeł. B. Sochańska, 

t. II: 1852-1862, Poznań 2006, s. 138-141. Korzystam z tego przekładu, stosując odtąd opis 
bibliograficzny skrócony, w tekście głównym: w nawiasie po cytacie podaję tytuł utworu, tom 
i stronicę. 
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wiły w podaniach i legendach tyle miejsc tej krainy; w kaplicy wisiał wizerunek Elż-
biety otoczony srebrnymi lampkami (Szlafmyca starego kawalera, t. 2, s. 174). 

 

Elżbieta miała dobre serce, gdyż pomagała biednym w tajemnicy przed mężem 
bez względu na konsekwencje:  
 

święta Elżbieta, gdy jeszcze żyła tu na ziemi, ona świętość jego ojczyzny i jego dzie-
ciństwa, szlachetna księżna Turyngii, ta wielka dama, sama chodziła do najbiedniej-
szych chat, niosąc chorym nadzieję i pokrzepienie. W jego myślach jaśniały jej po-
bożne uczynki, przypomniał sobie, jak mówiła słowa pociechy tym, którzy cierpieli, 
jak cierpiącym przemywała rany i głodnym przynosiła chleb, choć to złościło jej su-
rowego męża (Szlafmyca starego kawalera, t. 2, s. 178) 

 

Jej działania nie kończyły się na wsparciu materialnym, bo również duchowo 
wspomagała ubogich, dając im nadzieję na wyzdrowienie. Słowa Elżbiety niosły 
ukojenie w bólu, jak również pociechę dla strapionych. W opisie bohaterki na-
gromadzono wyrazy nacechowane pozytywnie, jak: świętość, szlachetność, na-
dzieja, pokrzepienie, pociecha. Na ich podstawie można wywnioskować, że jest 
ona kobietą żyjącą zgodnie z nakazaniami Chrystusa. 
 W kreacji Joanny d’Arc przede wszystkim podkreślono jej znaczenie dla 
kraju. Wykorzystanie leksemów wywodzących się z terminologii wojskowej 
(np. armia, walka, sztandar) buduje obraz postaci, która wbrew powszechnym 
przekonaniom o kobiecej delikatności i słabości, potrafi walczyć na polu bitwy 
jak niejeden rycerz. Święta Elżbieta natomiast opiekowała się poddanymi  
w czasie pokoju, koncentrując się na polepszeniu warunków socjalno-bytowych 
najbiedniejszych warstw społecznych. Jej celem nadrzędnym była poprawa ja-
kości życia prostego ludu na obszarze jej królestwa. Wobec tego religijność obu 
kobiet udzielała się zarówno bohaterkom (dzięki niej czerpały siłę, by pomagać 
bliźnim), jak i społeczeństwu (z jednej strony obrona kraju, z drugiej – jego 
umocnienie, czego przykładem jest praca na rzecz biednych).  

W przypadku Elizy ukazano poświęcenie, ale dla rodziny. W jej opisie 
podkreślono troskę o braci, gdyż w momencie koronacji, choć: 

 
Arcybiskup […] wcisnął jej złośliwie tę ciasną obręcz [koronę] tak mocno, że aż za-
bolało. […] Eliza nie czuła cielesnego bólu, jej serce ściskały cięższe okowy, troska o 
braci (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 200). 

 

Ponadto, bohaterka to antymaterialistka, ponieważ miłość do rodzeństwa 
przedkładała nad korzyści majątkowe, gdy 
 

Król zawiózł Elizę na zamek, gdzie w marmurowych salonach pluskały wielkie fon-
tanny, a ściany i sufit pyszniły się malowidłami; […] Elizy nic nie ciekawiło, płakała 
i rozpaczała (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 198). 

 

Jak typowa kapłanka wyróżniała się głębokim uduchowieniem, ponie-
waż w jej życiu uczucia stały wyżej niż rozum. Romantyczny irracjonalizm Elizy 
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ujawnia się na przykład wtedy, gdy prosi ona fale o pomoc w poszukiwaniu ro-
dziny. Potwierdza to cytat: „serce mi mówi, że kiedyś zaniesiecie mnie do moich 
ukochanych braci” (Dzikie łabędzie, s. 193). Wyrażenie „serce mi mówi”, a kon-
kretniej – słowo ‘serce’, a także nadanie organowi cech ludzkich implikuje in-
tuicyjne postrzeganie świata. Warto dodać, że bohaterka, otrzymawszy wska-
zówki od wróżki jak cofnąć rzuconą na braci klątwę, bez chwili namysłu zdecy-
dowała się na wyrzeczenie i cierpienie dla ich dobra. Wyliczenie znoszonych 
przez Elizę katuszy oddaje wielkość jej ofiary, swoimi 
 

delikatnymi dłońmi chwytała okropne pokrzywy, były jak ogień; wypalały jej na rę-
kach i na ramionach ogromne pęcherze, ale Eliza była gotowa to znosić, jeśli tylko 
będzie mogła uratować braci. Zgniatała każdą pokrzywę bosymi stopami  
i przędła zieloną nić […]. Eliza potrząsnęła głową, nie mogła przecież mówić stawką 
było zdjęcie uroku i życie braci; zakryła twarz fartuszkiem, żeby król nie widział, jak 
cierpi (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 197-198). 

 

Zestawienie ‘delikatnych dłoni’ z ‘ogromnymi pęcherzami’ uwypukla charakter 
pracy oraz jej skutki – niszczenie ciała i ból fizyczny, który był zdecydowanie 
mniejszy od tego, który nosiła w swoim sercu. Porównanie pokrzyw do ognia 
intensyfikuje ich właściwości – są one swego rodzaju narzędziem męki oraz tzw. 
‘próbą ognia’, mającą na celu sprawdzenie uczuć Elizy do braci oraz ich trwa-
łość. 

Wszystkie przywołane postacie są piękne. Joannę d’Arc określono za 
pomocą wyrażenia „biała lilia”. Kwiat ten, zgodnie ze Słownikiem symboli Wła-
dysława Kopalińskiego, oznacza czystość, niewinność i cnotę. Podobnie w Flo-
rarium christianum. Symbolice roślin Stanisława Kobielusa lilia uchodziła za 
„symbol czystej duszy i pokory” (Kobielus, 2006: 124). We współczesnej indyj-
skiej sztuce chrześcijańskiej występowały dzieła, w których ukazywano niepo-
kalanie poczętą Maryję stojącą na lilii wodnej, ponieważ: 

 
kwiat lotosu wydaje się cudem unoszącym się nad wodami, nie mającym żadnego, 
zmysłowo uchwytnego, kontaktu z ziemią. Zatem ten, kto stoi na kwiecie lotosu, jest 
wolny od wszelkiej ziemskiej niedoskonałości i nieczystości (Forstner, 1990: 191). 

 

Z kolei epitet ‘biała’ podkreśla jej dziewiczość niezwykle ważną w religii katolic-
kiej, tak samo jak Zwiastowanie, Zmartwychwstanie czy odrodzenie (Kopaliń-
ski, 1995: 199-201). Biel symbolizuje ponadto doskonałą czystość, zwycięstwo, 
chwałę, światło i pokój (Forstner, 1990: 115-116). Nadawca zatem przypisał Jo-
annie cechy, które wyróżniają świętą. Przedstawiając ją, położył nacisk na jej 
bezkrytyczną wiarę, charakterystyczną dla dzieci. Dla narratora bohaterka to: 
„kobieta o dziecięcej duszy, zachwycie i wierze” (Cierniowa droga sławy, t. 2, 
s. 140). Ujęcie duszy jako dziecięcej implikuje niewinność, pokorę oraz ufność. 
Dodatkowo nawiązuje do znamiennych słów Chrystusa „Jeśli się nie odmieni-
cie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 
3). Również piękno Elizy bierze się z jej niewinności oraz życia zgodnego z na-
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kazaniami Chrystusa. Za pomocą antropomorfizacji, a więc nadaniu cech ludz-
kich zarówno wiatrowi, różom, jak i modlitewnikowi, odbiorca dowiaduje się, 
skąd bierze się jej wyjątkowa uroda, mianowicie – pobożności, co potwierdza 
poniższy fragment: 
 

Kiedy wiatr wiał przez wielkie różane żywopłoty przed domem, szeptał do róż: „Kto 
może być piękniejszy niż wy?” Ale róże potrząsały główkami i mówiły: „Eliza!” […] 
A kiedy staruszka siadywała w niedzielę w drzwiach chaty i czytała modlitewnik, to 
wiatr odwracał kartki i mówił do modlitewnika: „Kto może być pobożniejszy od cie-
bie?” „Eliza” – odpowiadał modlitewnik; i czystą prawdą było to, co mówił modli-
tewnik i co mówiły róże (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 189). 

 

W przypadku Elżbiety z jednej strony jej piękno podkreślono uczynkami miło-
sierdzia względem duszy i ciała, z drugiej zaś, kiedy mowa o jej wyglądzie, nar-
rator stwierdza, że „prawdziwa piękność to piękność świętej Elżbiety” (Szla-
fmyca starego kawalera, t. 2, s. 174). Jej dobro zdradza również spojrzenie, 
ponieważ posiada ona „łagodne oczy” (Szlafmyca starego kawalera, t. 2,  
s. 179). Piękno bohaterki najlepiej określają słowa Diotymy z Uczty Platona, 
mianowicie: 
 

Ten kto aż dotąd zaszedł w szkole Erosa, kolejne stopnie piękna prawdziwie ogląda-
jąc, ten już do końca drogi miłości dobiega. I nagle mu się cud odsłania; piękno samo 
w sobie, ono samo w swojej istocie (Platon, 2012: 111). 

 

Dzięki miłości lub cierpieniu można więc dotrzeć do prawdziwego piękna, gdyż 
wtedy, zgodnie z koncepcją jaskini Platona, porzuca się piękno zmysłowe, na 
rzecz – duchowego. 
 Przywołane bohaterki pochodziły z różnych rodzin: Elżbieta posiadała 
status królowej, toteż wiodła dostatnie życie. Joanna d’Arc natomiast wycho-
wała się w wiejskiej ubogiej rodzinie, podczas gdy Eliza mimo, że wywodziła się 
z królewskiego rodu, mieszkała w skromnym domu u chłopów. W takim razie o 
stopniu religijności nie decyduje pochodzenie, ale wola czy charyzmat, tzn. 
„szczególna łaska, dar nadprzyrodzony otrzymany od Boga (np. wyjątkowa żar-
liwość religijna) wyróżniający w ten sposób wybraną osobę” (Binkuńska, 2012: 
80). 

Kiedy mowa o świętych, należałoby wówczas wspomnieć o czynionych 
cudach. Nadzwyczajnym zjawiskiem związanym z Joanną okazuje się zbawie-
nie, niespodziewane zwycięstwo, mimo przewagi przeciwnika. Unikatowym 
zdarzeniem w życiu Elżbiety natomiast było przemienienie wina i chleba  
w róże: 

 
Przypomniał sobie podanie o tym, jak szła z koszykiem pełnym jedzenia i wina  
i zastąpił jej drogę mąż, który ją śledził; w złości zapytał, co niesie w koszyku, a ona 
przerażona odpowiedziała: – To róże, które zerwałam w ogrodzie. – Na to mąż ze-
rwał z koszyka serwetkę, a wtedy tej pobożnej kobiecie przydarzył się cud: wino  
i chleb, wszystko w koszyku zamieniło się w róże (Szlafmyca starego kawalera,  
t. 2, s. 178). 
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W przypadku Elizy również można mówić o cudzie, choć w baśni ludowej to 
magia. Bohaterka, otrzymawszy wskazówki od wróżki – pośredniczki Boga, za-
stosowała się do nich, tj. uprzędła jedenaście koszul dla wszystkich braci oraz 
zachowała nakaz milczenia. Zwieńczeniem jej pracy okazało się powrócenie 
książąt do pierwotnej postaci w najmniej oczekiwanym dla ludzi momencie, bo 
w trakcie egzekucji: 
 

Wreszcie kat wziął ją za rękę, a ona w pośpiechu rzucała na łabędzie jedenaście ko-
szul, i stanęło przed nimi jedenastu cudownych książąt […] 
– Teraz mogę już mówić! – zawołała. – Jestem niewinna! 
A lud, który zobaczył, co się stało, skłonił się przed nią niczym przed świętą, a ona 
zemdlona osunęła się w ramionach braci; tak wpłynęły na nią napięcie, ból i strach 
(Dzikie łabędzie, t .1, s. 202). 

 

Kobiety religijne, a zwłaszcza te, które odważnie głosiły poglądy nie-
zgodne z nauką ówczesnego kościoła, oskarżano o herezję i skazywano na 
śmierć (obok kobiet zajmujących się czarną magią). Odnotować należy fakt, że 
Joanna d’Arc oraz święta Elżbieta z Turyngii są postaciami historycznymi, pod-
czas gdy Eliza stanowi produkt możliwości twórczych autora, dlatego też jej losy 
nieco różnią się od pozostałych. Baśnie o rodowodzie ludowym zawsze kończą 
się szczęśliwie, toteż kat nie zgładził Elizy, choć pod wpływem domniemań ar-
cybiskupa uznano ją za wiedźmę. Podczas wykonywania wyroku: 

 
ubrana była w koszulę z grubego workowatego płótna, jej cudne długie włosy luźno 
zwisały wokół pięknej głowy, policzki były śmiertelnie blade, usta leciutko się poru-
szały, a palce splatały zieloną nić; nawet w drodze na śmierć Eliza nie zaprzestała 
rozpoczętej pracy (Dzikie łabędzie, t. 1, s. 202). 

 

Joannę d’Arc również posądzono o konszachty z diabłem i wymierzono karę 
śmierci, tutaj – spalenie na stosie, co nadawca tak komentuje: „Brzmią okrzyki 
i zapalają stos: Joanna d’Arc, wiedźma, zostanie spalona” (Cierniowa droga 
sławy, t. 2, s. 140). Jednak ona rzeczywiście zginęła. W przeciwieństwie do nich 
Elżbieta po śmierci męża bez niczyjej ingerencji złożyła na ręce franciszkanów 
ślub wyrzeczenia się własnej woli, oddając się służbie ubogim i chorym. Zmarła 
z przepracowania oraz wyczerpania w wieku zaledwie 24 lat (Puchalska-Dą-
browska, 2008: 179-193).  

Kolejną istotną sprawą okazują się teksty upamiętniające święte, w tym 
przypadku Elżbietę oraz Joannę. O pierwszej z nich – Elżbiecie, wspomina się 
w podaniach i legendach, sławiących jej opiekuńczy, dobroczynny i pobożny 
charakter, zaś w przypadku Joanny: „nadchodzące stulecie pluje na tę białą li-
lię. Voltaire, satyr dowcipu śpiewa o la pucelle” (Cierniowa droga sławy, t. 2, 
s. 140). Użycie czasownika „pluje” wyraża sprzeciw nadawcy wobec zniewag 
Voltaire’a pod adresem świętej w poemacie pt. Dziewica Orleańska. Wyróż-
niony francuski pisarz doby oświecenia wykluczył możliwość boskiej ingerencji 
w bieg historii, a Joannę przedstawił jako narzędzie intrygi, której zadaniem 
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było zagrzanie ludzi do walki, negując w ten sposób jej świętość. W każdym ra-
zie zarówno Joanna d’Arc, jak i święta Elżbieta bez wątpienia są postaciami 
godnymi do naśladowania, toteż można je uznać za egzemplifikację wzorca pa-
renetycznego.  
 Reasumując, kobietę religijną (w tym przypadku – świętą) wyłaniającą 
się z baśni i opowieści Hansa Christiana Andersena można określić za pomocą 
religijności A oraz religijności B, gdyż przywołane bohaterki zarówno stosują 
się do nakazów i zakazów Boga, ale także dzięki swoim działaniom zbliżają się 
do transcendencji, o czym świadczy żarliwa wiara, nadzieja i miłość zarówno do 
Boga, jak i bliźniego. W ich obrazie eksponuje się piękno, jednak nacisk kładzie 
się nie na to, co zewnętrzne, ale wewnętrzne. Ważny zatem okazuje się aspekt 
duchowy objawiający się różnorako – w myślach, mowie i czynach. Joanna 
d’Arc, święta Elżbieta oraz Eliza mediują pomiędzy światem boskim  
a człowiekiem. Podobnie jak wieszczki czytające z nieświadomości zbiorowej, 
tak one wychwytują prawdy, które nie są dostępne racjonalnemu poznaniu, by 
przekazać je ludziom. Ich wzorem do naśladowania w teologii chrześcijańskiej 
jest jedyny Pośrednik, tj. Chrystus, który reprezentował wspólnotę w relacjach 
z Bogiem (Flis, 2012: 94-95). Kobiety należące do tego modelu kobiecej psyche 
mają poczucie misji, czyniąc dobro, chcą zmieniać świat, tak Joanna zaciekle 
walczy w rycerskiej zbroi, nie dbając o własne życie, Elżbieta porzuca dostatnie 
życie w zamku, by pomagać najuboższym, a Eliza wytrwale znosi palenie po-
krzyw dla dobra braci. One wszystkie robią to tylko i wyłącznie z miłości w każ-
dym znaczeniu tego słowa. 

W religii chrześcijańskiej zatem dar miłości nadaje sens innym darom 
Ducha Świętego, które służą zbudowaniu wspólnoty wierzących, mianowicie – 
mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy (umiejętności), bojaźni Pańskiej oraz 
pobożności. Charyzmatami tymi odznaczają się osoby religijne, których wiara 
nie kończy się na słowach, ale – czynach.  
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Abstrakt. Polityka informacyjna państwa jest ważnym elementem polityki zagra-

nicznej i wewnętrznej i obejmuje wszystkie sfery społeczne. Szybkiemu rozwojowi sfery infor-

macyjnej towarzyszy pojawienie się zasadniczo nowych zagrożeń dla interesów jednostki, spo-

łeczeństwa, państwa i jego bezpieczeństwa narodowego. W pracy rozważane są elementy poli-

tyki informacyjnej państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w kraju oraz 

wskazano główne działania władz publicznych w tym obszarze. Analizowane są wewnętrzne  

i zewnętrzne zagrożenia informatcyjne dla bezpieczeństwa narodowego krajów UE oraz spo-

soby zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego krajów. Bezpieczeństwo informacyjne po-

strzegane jest jako element bezpieczeństwa narodowego kraju, a także globalny problem 

ochrony informacji, przestrzeni informacyjnej, suwerenności informacyjnej kraju i wsparcia 

informacyjnego w podejmowaniu decyzji rządowych. Proponowane są podejścia do zapewnie-

nia ciągłości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego państwa w celu monito-

rowania nowych zagrożeń, identyfikowania ryzyk i poziomów ich intensywności. Obiektem ba-

dań jest przestrzeń informacyjna wiodących krajów świata, a mianowicie UE. Przedmiot badań 

– trendy, cechy i obecny stan bezpieczeństwa informacyjnego w krajach UE (mianowicie przy-

kład Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii).Celem pracy naukowej jest zbadanie trendów, 

cech i obecnego stanu bezpieczeństwa informacyjnego w krajach UE. 

Słowa kluczowe: państwo, polityka, bezpieczeństwo, zagrożenia, zasoby, UE, Wło-

chy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. 
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Abstrakt. State information policy is an important component of the country's for-

eign and domestic policy and covers all spheres of society's life. The rapid development of the 
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information sphere is accompanied by the emergence of fundamentally new threats to the in-

terests of the individual, society, state and its national security. The paper considers the com-

ponents of the state information policy concerning the provision of information security of the 

country and defines the main directions of activity of state authorities in this area. The internal 

and external information threats to the national security of the G-7 countries and ways of guar-

anteeing information security of the countries are analyzed. Information security is considered 

as a component of national security, as well as a global problem of protection of information, 

information space, information sovereignty of the country and information provision for gov-

ernment decisions. Proposed approaches to ensuring the process of continuity of the state in-

formation security system functioning in order to monitor new threats, identify risks and levels 

of their intensity. The object of the study is the information space of the world's leading coun-

tries, namely the G7. Subject of research - trends, features and the current state of information 

security of the G7 countries (namely the example of Italy, France, Germany and Great Britain). 

The purpose of scientific work is to investigate the trends, features and the current state of 

information security of the G7 countries. 

Keywords: state, politics, security, threats, resources, "big seven", Italy, France, 

Germany, Great Britain. 

 

 
Wstęp 
 

Znaczenie tematu badawczego wynika z faktu, że kwestia bezpieczeń-
stwa informacyjnego jest coraz częściej rozważana w kręgach naukowych, po-
litycznych i gospodarczych. Na Ukrainie zainteresowanie tą kwestią wynika  
z hiperszybkiego rozwoju elementów przestrzeni informacyjnej i rosnącej roli 
informacji jako takiej. Obecnie aktywnie poszukuje się sposobów przezwycię-
żenia niebezpieczeństw, możliwości prowadzenia wojen informacyjnych, 
przyciągania zasobów „miękkiej siły” itp. Prawdziwym jest fakt, że potrzeba 
bezpieczeństwa informacyjnego powstała wraz z pojawieniem się mediów 
jako środka komunikacji między ludźmi, w tym w sferze politycznej, oraz 
świadomości wspólnych interesów, które można zapewnić za pośrednictwem 
mediów. Zadawanie uszkodzeń i szkód komunikacjom prowadzi do zniszcze-
nia wymiany informacyjnej między różnymi elementami systemu politycz-
nego. Natomiast, środki bezpieczeństwa informacyjnego mogą stać się no-
wym strategicznym impulsem dla działań władz publicznych, instytucji spo-
łeczeństwa obywatelskiego, dla tworzenia i wdrażania demokratycznej poli-
tyki informacyjnej.  

Każde państwo wdraża własną sieć komunikacji w polityce zagranicz-
nej, która zapewnia jej interesy narodowe. Zadaniem instytucji polityki zagra-
nicznej jest opracowanie strategii zarządzania przepływem informacji. 
Współczesne społeczeństwo jest coraz mniej narażone na środki bezpośred-
niej agitacji. Dlatego w stosunkach międzynarodowych stosuje się nowe tech-
nologie wpływu na odbiorców docelowych. Możliwość zarządzania nimi jest 
jednym z warunków bezpieczeństwa informacyjnego. Dziś najlepsze praktyki 
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bezpieczeństwa informacyjnego są w posiadaniu krajów UE, dlatego uwa-
żamy za stosowne wykorzystać ich przykład dla Ukrainy, która jest w stanie 
wojny hybrydowej. 

Obiektem badań jest przestrzeń informacyjna wiodących krajów 
świata. 

Przedmiot badań – trendy, cechy i obecny stan bezpieczeństwa in-
formacyjnego krajów.  

Celem pracy naukowej jest zbadanie trendów, cech i obecnego 
stanu bezpieczeństwa informacyjnego w krajach UE. Aby rozwiązać ustalone 
zadania, zastosowaliśmy ogólnonaukowe, społeczno-humanistyczne i specja-
listyczno-naukowe, a właściwie politologiczne, metody i podejścia metodolo-
giczne: podejście strukturalno-funkcjonalne, systemowe, porównawcze, me-
toda empiryczna i historyczna. 

Wiele prac poświęconych jest problemom społeczeństwa informacyj-
nego, polityce informacyjnej UE. W większości korzystaliśmy z prac następu-
jących specjalistów i naukowców: Т. Adorno, J. Baudrillard, М. McLuhan,  
H. Marcuse, José Ortega y Gasset,  М. Foucault, D. Bell, A. Toffler, P. Berger, 
Т. Luckmann, М. Castells, N. Luhmann, К. Rozłogow, W. Sawczuk, A. Fedo-
row, D. McQuail, K. Camp, S. Whittle, J. Bardoel, V. Mosco, W. Reedout,  
А. Bykowa, Е. Wartanowa, S. Wynogradow, S. Mychajłow, S. Korkonosenko, 
S. Nikonow, W. Sydorow, Р.Буркарт, М.Werszynin,  М. Nazarow,  G. Poczep-
cow, J. Prochorow, A. Sokołow, I. Jakowlew, W. Drożżynow, F. Szyrokow,  
M. Parfeniuk, S. Zdioruk, M. Kyjak, J. Pałagniuk. Należy zauważyć, że temat 
polityki informacyjnej i bezpieczeństwa informacyjnego jest szeroko repre-
zentowany w badaniach naukowych, ale niewiele poświęcono problemowi 
bezpieczeństwa informacji i współpracy politycznej tych państw, co z kolei 
określiło aktualność naszego badania.  
 

1.Szczegóły bezpieczeństwa informacyjnego we Włoszech 
 

Po przyjęciu w 2013 r. „Dekretu premiera zawierającego strategiczny 
przewodnik na temat narodowego bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpie-
czeństwa informacyjnego” pod przewodnictwem Międzyresortowego Komi-
tetu ds. Bezpieczeństwa Republiki (Comitato Interministerialeperla Sicurez-
zadella Repbblica, CISR) utworzono Grupę Techniczną ds. Cyberbezpieczeń-
stwa (TavoloTecnicoCyber, TTC) pod przewodnictwem przedstawiciela De-
partamentu Informacji i Bezpieczeństwa (Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza, DIS, DIS) i która powinna była stworzyć pierwszą włoską 
strategię bezpieczeństwa cybernetycznego.  

Na podstawie przepisów dekretu premiera z 2013 r. i strategii bezpie-
czeństwa cybernetycznego UE z 2013 r., a następnie unijnej dyrektywy  
w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (2016 EU Directiveon Networ-
kand Information Security, NIS), która wymaga, aby każdy kraj UE opracował  
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własną „strategię bezpieczeństwa sieci informacyjnych”, w 2013 r. we Wło-
szech opublikowano „Narodowy strategiczny plan ramowy na rzecz bezpie-
czeństwa w cyberprzestrzeni” oraz dołączono do niego plan wdrożenia „Naro-
dowy plan na rzecz ochrony cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego”. Podczas gdy strategia krajowa „podkreśla charakter i trendy cybe-
rzagrożeń, a także słabości krajowych sieci informacyjnych, określa role i cele 
interesariuszy publicznych i prywatnych oraz identyfikuje narzędzia i proce-
dury zwiększające gotowość kraju do cyberbezpieczeństwa”, plan wdrożenia  
z kolei „określa ograniczony zestaw priorytetów i konkretnych zadań oraz wy-
tycznych dotyczących wdrażania postanowień strategii” [Юдін 2005]. 

Razem oba dokumenty stanowią kompleksową krajową strategię bez-
pieczeństwa cybernetycznego, wokół której wszystkie wysiłki są koordyno-
wane, aby Włochy mogły z pewnością patrzeć na zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego i problemy w cyberprzestrzeni oraz realizować interesy naro-
dowe, dalszy wzrost i dobrobyt. Skoncentrowanie się na długoterminowych 
celach zwiększania penetracji Internetu przy jednoczesnym zwiększeniu po-
ziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w kraju może być wyzwaniem, biorąc 
pod uwagę inne długoterminowe i złożone wyzwania, przed którymi stoją 
Włochy. Znalezienie równowagi między priorytetami gospodarczymi a wymo-
gami bezpieczeństwa narodowego może być bardzo trudne. Włochy borykają 
się obecnie ze stagnacją wzrostu PKB, niską wydajnością, wysokim poziomem 
„złych” długów w systemie bankowym i wysokim bezrobociem. Rząd podjął 
szereg decyzji ożywienia gospodarki i złagodzenia problemów finansowych, 
ale powodzenie ich wdrażania jest nadal wątpliwe. Ponadto zbliżające się re-
ferendum w sprawie losów Senatu – wyższej izby parlamentu – może znie-
chęcić rząd do zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa.  

W krajowej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r. uznaje 
się, że „biorąc pod uwagę obecne trudności finansowe i gospodarcze”, rząd  
i inne zainteresowane organizacje nie powinny „zezwalać na powielanie dzia-
łań i wysiłków”, ale wręcz przeciwnie, powinny dążyć do maksymalnej syner-
gii, biorąc pod uwagę, to że fundusze przydzielone z budżetu można uznać za 
nie tylko udaną inwestycję i oszczędności, biorąc pod uwagę szkody, którym 
można zapobiec, ale być może będą one również źródłem rozwoju społecz-
nego, kulturalnego i gospodarczego”. Plan wdrożenia określa jasne cele, z któ-
rych wiele zostało już realizowanych, częściowo lub w całości, w budowaniu 
zdolności sił policyjnych, agencji wywiadowczych, organizacji obrony cywil-
nej i krajowych sił zbrojnych, w ramach których powołano zespół reagowania 
kryzysowego (CERT); a także w ramach ćwiczeń międzynarodowych oraz 
przyjmowania przepisów ustawowych i wykonawczych w celu wykonania 
międzynarodowych zobowiązań kraju [Фурашев  2012]. 

Koordynacja działań w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego 
jest bezpośrednim obowiązkiem Prezydium Rady Ministrów (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri). Biuro Prezesa Rady Ministrów jest formalnie odpo-
wiedzialne za opracowanie i wdrożenie krajowej strategii i planu bezpieczeń-
stwa cybernetycznego przy pomocy specjalnych dyrektyw. Ono jest wspierane 
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przez Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Republiki (CISR), który 
lobbuje za przyjęciem niezbędnych przepisów, zatwierdza wytyczne zachęca-
jące do rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych, wdraża polityki wspiera-
jące wymianę informacji i doświadczeń, rozwija współpracę między różnymi 
organizacjami i podmiotami rynku bezpieczeństwa ICT i zatwierdza inne 
środki mające na celu zwiększenie krajowego bezpieczeństwa cybernetycz-
nego.   

Premier jest przewodniczym w CISR, w skład którego wchodzą przed-
stawiciele ministerstw spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, sprawie-
dliwości, obrony, gospodarki i finansów oraz rozwoju gospodarczego. Do-
radca Premiera ds. obrony bierze udział w spotkaniach grupowych, jeżeli kwe-
stie bezpieczeństwa cybernetycznego są na porządku dziennym. Dyrektor ge-
neralny Departamentu Informacji i Bezpieczeństwa jest Sekretarzem CISR. 
Na poziomie roboczym CISR, zwany „technicznym CISR”, zapewnia bezpo-
średnie wsparcie bieżącej pracy grupy, zapewniając terminowe i prawidłowe 
wdrożenie strategii oraz proponując jej plany, które są regularnie przeglądane 
i oceniane podczas spotkań. Jednocześnie Grupa Międzyresortowa otrzymuje 
wsparcie od różnych organów władzy, w tym Departamentu Informacji i Bez-
pieczeństwa, Agencji Informacji i Bezpieczeństwa Zewnętrznego (Agenzia in-
formazioni e sicurezza esterna, AISE) oraz Agencji Informacji Wewnętrznej  
i Bezpieczeństwa (Agenzia informazioni e sicurezza interna, AISI). Włoski 
rząd pracuje obecnie nad zmianami i uzupełnieniami planu realizacji strategii 
[Почепцов  2008]. 

Dekretem premiera z 2013 r. powołano Wydział Bezpieczeństwa Cy-
bernetycznego (Nucleo per la sicurezza cibernetica, NSC), stały organ Biura 
Premiera składający się z przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych, 
Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Obrony, Gospodarki i Finansów oraz 
Rozwoju Gospodarczego, Departamentu Praw Obywatelskich, DIS, AISE, 
AISI oraz Włoskiej Agencji Rozwoju Cyfrowego (AgID). Wydział Cyberbezpie-
czeństwa koordynuje działania różnych organizacji, które są częścią architek-
tury narodowego bezpieczeństwa cybernetycznego. On jest odpowiedzialny za 
zapobieganie wszystkim krajowym incydentom cybernetycznym, ocenę po-
ziomu ryzyka, reagowanie na incydenty i działania związane z zarządzaniem 
kryzysowym. Odpowiada również za przywracanie funkcjonalności sieci i sys-
temów oraz jest organem łącznikowym dla organizacji krajowych i międzyna-
rodowych. W przypadku poważnego incydentu w załatwieniu którego bierze 
udział kilka ministerstw, NSC intensyfikuje działania Międzyresortowego De-
partamentu Planowania Sytuacyjnego (Nucleo Interministeriale Situazione  
e Pianificazione, NISP) w formacie Międzyministerialnego Działu Rozwiązy-
wania Cyberkryzysów (Tavolo interministeriale di crisi cibernetica) w celu 
wspólnej koordynacji działań w pokonywaniu sytuacji kryzysowych. CERT 
Włoch jest odpowiedzialny za środki techniczne oraz wsparcie obywateli  
i firm poprzez powiadamianie, zapobieganie incydentom, a także działania 
mające na celu ich rozwiązanie (patrz Rozdział „Reakcja na incydenty”). 
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Dyrektywa premiera z 2015 r. zapewniła dodatkowe wytyczne wszyst-
kim zainteresowanym stronom zaangażowanym we wdrażanie strategii  
z 2013 r., w tym w poprawę krajowej gotowości cybernetycznej, bezpieczeń-
stwa i elastyczności sieci oraz „zwiększenie zdolności narodowych w tym ob-
szarze do poziom standardów międzynarodowych”. Inne przepisy niniejszej 
dyrektywy zapisały zmiany w strukturze instytucjonalnej bezpieczeństwa cy-
bernetycznego, zwiększoną zdolność reagowania na incydenty oraz dalszy 
rozwój władz publicznych i prywatnych operatorów telekomunikacyjnych 
oraz operatorów infrastruktury krytycznej [Почепцов  2008]. 

Pomimo faktu, że w krajowej strategii cybernetycznej podkreślono 
znaczenie alokacji „odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych, technicz-
nych i logistycznych” do osiągnięcia wyznaczonych celów, w tekście nie wspo-
mniano o konkretnych źródłach finansowania. W strategii rozwoju cyfrowego 
z 2015 r. Włoski rząd zobowiązał się do 50 mln EUR (około 56 mln USD) na 
ochronę danych osobowych i korporacyjnych, a także bezpieczny dostęp do 
usług cyfrowych, w tym z urządzeń mobilnych. Ustawa o gwarantowaniu sta-
bilności na 2016 r. (Legge di Stabilitá), która zatwierdziła budżet na rok bu-
dżetowy 2016, przewidywała 150 mln EUR (około 166 mln USD) na sfinanso-
wanie krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, z czego 
15 mln EUR  (około 16,6 miliona USD) zostało przydzielone bezpośrednio 
włoskiej policji pocztowej i łączności oraz jej „Narodowemu Centrum Cyber-
ochrony infrastruktury krytycznej” (CNAIPIC), specjalnemu organowi odpo-
wiedzialnemu za zapobieganie, odstraszanie, zmniejszanie prawdopodobień-
stwa i dochodzenie w sprawie cyberprzestępczości i innych szkodliwych dzia-
łań cybernetycznych skierowanych przeciwko krytycznym elementom infra-
struktury. Wreszcie w ostatnim dekrecie premiera z września 2016 r. przy-
dzielono pozostałe 135 mln euro (około 149 mln USD) z budżetu na 2016 r., 
aby zapewnić krajowe bezpieczeństwo cybernetyczne w ramach pracy Depar-
tamentu Bezpieczeństwa Informacyjnego (DIS) w celu wzmocnienia zarówno 
tradycyjnych środków zapobiegawczych,  jak i środków ochrony przed zagro-
żeniami cybernetycznymi na poziomie narodowym oraz w celu prioryteto-
wego traktowania ochrony narodowej cyberprzestrzeni [Парахонський, 
Яворська, Резнікова 2013]. 
 

2. Francuska gotowość cybernetyczna 2.0: strategia krajowa 
 

W ciągu ostatnich kilku lat Francja całkowicie zreformowała swoje 
priorytety w zakresie obrony i bezpieczeństwa narodowego, biorąc pod uwagę 
rosnącą skalę, poziom, intensywność i złożoność krajowych zagrożeń cyber-
netycznych, w tym cyberprzestępczości, szpiegostwa politycznego i gospodar-
czego, ataków na infrastrukturę krytyczną oraz inne cybernaruszenia. „Biała 
księga obrony narodowej i bezpieczeństwa” z 2008 r. była pierwszym podsta-
wowym dokumentem poświęconym wyłącznie kwestii narodowych zagrożeń 
cybernetycznych jako poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego i su-
werenności. W niej zidentyfikowano nowe priorytety, takie jak zapobieganie 
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cyberatakom i reagowanie na cyberataki, oraz zmiany instytucjonalne nie-
zbędne do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.  

Zgodnie z zaleceniami „Białej księgi” z 2008 r. jeden z trzech organów 
bezpośrednio podległych premierowi, Sekretariat Generalny Obrony Narodo-
wej (Secrétariat Général de la Défense Nationale, SGDN) został przemiano-
wany na Sekretariat Generalny Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (Se-
crétariat Généraldela Défenseet de la Sécurité Nationale, SGDSN). Zmiany te 
doprowadziły do rozszerzenia uprawnień Sekretariatu – od zapewniania tra-
dycyjnej obrony za pomocą Sił Zbrojnych – do szerszej odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo społeczeństwa jako całości w przypadkach, które wykraczają 
poza potrzebę użycia jedynie sił wojskowych lub tradycyjnych agencji bezpie-
czeństwa. Te szersze uprawnienia odzwierciedlają potrzebę ochrony społe-
czeństwa w nowych, trudniejszych i niespokojnych czasach, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę rosnące prawdopodobieństwo cyberprzestępczości ze strony wro-
giego rządu lub niesystemowych przeciwników.  

W 2009 r. Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Komputerowego 
(DCSSI) została przekształcona w Krajową Agencję ds. Bezpieczeństwa Syste-
mów Informacyjnych (ANSSI) i obecnie jest organem odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo narodowych systemów informacyjnych. Koncentrując się na 
problemach zwiększania prawdopodobieństwa wystąpienia nowych cyberata-
ków na kraj, ANSSI pełni również rolę organu międzyagencyjnego pod bezpo-
średnim kierownictwem premiera, odpowiedzialnego za koordynację działań 
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w skali narodowej dla kluczo-
wych przedsiębiorstw i agencji rządowych, w tym sił zbrojnych. Od 2011 r. 
ANSSI jest również narodowym organem odpowiedzialnym za ochronę syste-
mów i sieci informatycyjnych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywat-
nym [Парахонський, Яворська, Резнікова 2013]. 

Po utworzeniu tego organu w 2011 r. we Francji opublikowano pierw-
szą krajową strategię cybernetyczną: „Obrona i bezpieczeństwo systemów in-
formacyjnych: strategia Francji”. Strategia ma cztery główne cele: zapewnie-
nie światowego przywództwa w dziedzinie cyberobrony, ochrona aparatu de-
cyzyjnego we Francji poprzez ochronę suwerennych informacji, zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego infrastruktury krytycznej oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. „Biała księga obrony narodo-
wej i bezpieczeństwa” z 2013 r. była zmienioną wersją tego dokumentu z 2008 
r. i kładła szczególny nacisk na zagrożenie cyberprzestępczością infrastruk-
tury krytycznej. W 2015 r. rząd francuski opublikował drugą krajową strategię 
bezpieczeństwa cybernetycznego – „Narodową strategię bezpieczeństwa cy-
frowego Francji” w odpowiedzi na rosnącą liczbę i nasilenie ataków cyberne-
tycznych w różnych obszarach. W oparciu o poprzednie dokumenty w dzie-
dzinie bezpieczeństwa, a także doświadczenie we wdrażaniu poprzedniej stra-
tegii cyfrowej, nowa strategia 2015 r. ogłasza zamiar przekształcenia Francji 
w „republikę cyfrową”, uznając, że ICT jest zarówno źródłem wzrostu gospo-
darczego i innowacji, jak i źródłem wzrostu ryzyk cybernetycznych. Nowa 
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strategia wzywa rząd do stworzenia narzędzi do ochrony podstawowych inte-
resów Francji w cyberprzestrzeni, ochrony krajowych systemów informatycz-
nych i infrastruktury krytycznej. Francuska strategia bezpieczeństwa cyber-
netycznego zawiera pięć kluczowych celów w zakresie stworzenia „republiki 
cyfrowej”, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i elastyczność systemów 
ICT. Te pięć strategicznych priorytetów obejmują: 1) ochronę podstawowych 
interesów Francji w cyberprzestrzeni, takich jak systemy informacji publicz-
nej i infrastruktura krytyczna; 2) zapewnienie wzajemnego zaufania, prywat-
ności i ochrony danych osobowych w sieci poprzez rozwój produktów dla bez-
pieczeństwa cybernetycznego, a także zapewnienie pomocy prawnej i tech-
nicznej w tym zakresie; 3) podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeń-
stwa cybernetycznego i budowania zdolności w tym obszarze w skali krajowej; 
4) rozwój sprzyjającej atmosfery dla rozwoju działalności przedsiębiorczej, in-
westycji w ICT i innowacyjnego biznesu; oraz 5) opracowanie planu działania 
na rzecz osiągnięcia europejskiej strategicznej autonomii cyfrowej [Медіа-
освіта …]. 

Francuska strategia bezpieczeństwa cybernetycznego z 2015 r. sta-
nowi kontynuację operacyjną strategii cyfrowej z 2011 r., a wiele środków bez-
pieczeństwa cybernetycznego wymienionych w tym dokumencie zostało po-
wtórzonych w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. Oba dokumenty za-
pewniają zatem zwiększenie poziomu wzajemnego zaufania do sieci, utrzyma-
nie wysokiego poziomu badań i rozwoju narzędzi bezpieczeństwa cyberne-
tycznego jako źródła wzrostu gospodarczego, a także zapewnienie bezpieczeń-
stwa danych osobowych. Co ważniejsze, oba dokumenty uznają, że ICT jest 
jednym z wiodących źródeł wzrostu gospodarczego we Francji, ale także, że 
systemy ICT muszą być niezawodne i bezpieczne, i tylko wtedy kraj może  
w pełni wykorzystać zalety wzrostu w oparciu o rozwój ICT. Pomimo faktu, że 
nie przeznaczono żadnych środków na wdrożenie tej drugiej strategii, środki 
w wysokości 1 miliarda euro wcześniej przeznaczono na cyberbezpieczeństwo. 
Fakt, że dokument został przedstawiony przez premiera Manuela Vallsa, sy-
gnalizuje, że francuski rząd przywiązuje dużą wagę do problemów cyberbez-
pieczeństwa. 
 

3. Systemy ochrony informacji w Niemczech 
 

Niemiecki pomysł wojny informacyjnej łączy ofensywne i defensywne 
elementy w jedną całość, aby osiągnąć interesy narodowe. Przy identyfikowa-
niu zagrożeń i możliwych działań odwetowych, obce państwa rozpatrywane 
są oddzielnie od organizacji pozarządowych (partie polityczne, organizacje 
międzynarodowe i media), społeczności przestępczych (zorganizowane grupy 
przestępcze, hakerzy itp.) oraz osób prywatnych (w tym religijni fanatycy 
itp.). Zarządzanie mediami jest cechą niemieckiego pojęcia wojny informacyj-
nej. Ponadto niemieccy eksperci oddzielnie wprowadzają koncepcję ekono-
micznej wojny informacyjnej. 
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Ze względu na rosnące zainteresowanie problemem wojny informacyj-
nej niemieccy eksperci uważają, że w nadchodzących latach wrażliwość infra-
struktury gospodarczej i politycznej krajów uprzemysłowionych prawdopo-
dobnie wzrośnie w wyniku zakłócenia systemów informatycznych pod wpły-
wem broni informacyjnej. Eksperci tłumaczą tę okoliczność obserwowaną 
tendencją do przechodzenia wiodących państw do nowego rodzaju organizacji 
społeczeństwa – społeczeństwa informacyjnego.  

Zakłada się, że w wyniku rozwoju technologii informatycznych nastąpi 
globalizacja nie tylko światowego rynku towarów, ale także usług produkcyj-
nych. Przedsiębiorstwa będą musiały przejść ze specjalizacji na rodzaj pro-
duktu na specjalizację w określonym procesie. Doprowadzi to do gwałtow-
nego zacieśnienia współpracy, a w konsekwencji do wrażliwości informacji 
stanowiących tajemnicę handlową w przypadku zakłócenia pracy zewnętrz-
nych sieci komunikacyjnych. W „społeczeństwie informacyjnym” nastąpi dal-
sza monopolizacja rynków, w tym usług informacyjnych i komunikacyjnych. 
Koncentracja w przedsiębiorstwach międzynarodowych, różnych elementów 
systemów informatycznych doprowadzi do zagrożenia utraty suwerenności 
państw i wrażliwości całej infrastruktury podejmowania decyzji politycznych 
i zarządzania. Dlatego monopolistyczne pozycje amerykańskich firm w syste-
mach globalnej komunikacji kosmicznej (projekt Iridium), globalnego sys-
temu nawigacji (GPS) w Internecie są już uważane przez niektórych eksper-
tów za zagrożenie dla suwerenności narodowej Niemiec [Крюков 2007]. We-
dług niemieckich ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji różne 
kwestie bezpieczeństwa informacyjnego w takich obszarach jak produkcja 
przemysłowa, bankowość, badania naukowe, medycyna są ważne i stanowią 
integralny warunek utrzymania wiodącej pozycji Niemiec.  

Koordynującym organem rządowym odpowiedzialnym za zapewnie-
nie bezpieczeństwa przepływów informacji jest Federalna Służba Bezpieczeń-
stwa Technologii Informacyjnych (BSI), utworzona w 1991 r. Ogólna koncep-
cja BSI przewiduje obecnie wykonywanie następujących funkcji w ścisłej 
współpracy z NATO i UE [Готун 2014]: 

• ocena ryzyka wdrożenia technologii informatycznych; 

• opracowanie kryteriów, metod i narzędzi testowych do oceny stopnia bez-
pieczeństwa narodowych systemów łączności; 

• sprawdzanie stopnia bezpieczeństwa systemów informacyjnych i wyda-
wanie odpowiednich certyfikatów; 

• wydawanie zezwoleń na wdrażanie systemów informatycznych w ważnych 
obiektach rządowych; 

• wdrożenie specjalnych środków bezpieczeństwa w celu wymiany informa-
cji w agencjach rządowych, policji itp.; 

• konsultacje z przedstawicielami przemysłu. 
Niemieccy eksperci nie wykluczają możliwości zintensyfikowania dzia-

łań służb specjalnych w celu korzystania z nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych w celu gromadzenia informacji i podejmowa-
nia aktywnych działań. Według ekspertów, w warunkach monopolizacji przez 
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amerykańskie firmy wielu rynków technologii informatycznych, niezawodną 
ochroną przed zagranicznymi interwencjami wywiadowczymi może być jedy-
nie tworzenie i rozwój własnych, niezależnych od amerykańskich sieci infor-
macyjnych wyposażonych w oprogramowanie krajowych producentów.  
Niemieccy specjaliści podjęli działania techniczne, aby połączyć niemiecki 
rząd z międzynarodową siecią komputerową Internet. Niemiecki Telecom, 
koncerny Bertelsmann i Axel Springer stały się współzałożycielami przedsię-
biorstwa America Online-Europe i zamierzają wpływać na działania Amery-
kanów w przestrzeni informacyjnej Europy.  

Tak więc, dzięki energicznym i konsekwentnym działaniom podjętym 
ostatnio przez Republikę Federalną Niemiec w celu opracowania nowej prze-
strzeni informacyjnej, Niemcy prawdopodobnie będą w stanie konkurować  
z Amerykanami na kontynencie europejskim. 
 

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii 

 
Głównym dokumentem bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii 

jest Strategia bezpieczeństwa narodowego (2010), zatytułowana „Silna Wielka 
Brytania w dobie niepewności”. 

W tym dokumencie programowym wyróżniono 16 najpoważniejszych 
zagrożeń. Zgodnie ze strategią bezpieczeństwa narodowego Zjednoczonego 
Królestwa obszary o najwyższym priorytecie to bezpieczeństwo informacyjne 
i działania antyterrorystyczne. Przypisuje się im „pierwszy poziom” znacze-
nia. Dokument mówi, że cyberataki przeprowadzane przez państwa, przestęp-
ców i grupy ekstremistyczne są jedną z najbardziej aktualnych kwestii. Cyber-
szpiegostwo ze strony innych rządów, ataki terrorystyczne na systemy elek-
tryczne, gazowe i wodne oraz przestępstwa popełnione w Internecie są obec-
nie postrzegane jako główne zagrożenia. Rząd przeznaczył dodatkowe fundu-
sze na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa cybernetycz-
nego, zwłaszcza infrastruktury i obiektów wojskowych. 

Doktryna bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii nie opiera się 
na starej koncepcji obrony cywilnej z czasów zimnej wojny, ale na nowym pro-
gramie, który łączy gotowość służb specjalnych na wypadek sytuacji kryzyso-
wych z udziałem zwykłych obywateli. Strategia przewiduje, że obywatele mu-
szą być w stanie równie skutecznie reagować na szereg potencjalnych zagro-
żeń, od klęsk żywiołowych po ataki terrorystyczne. 

Reformy zapoczątkowane przez poprzednią strategię (2008 r.) wpły-
nęły na parlamentarny Komitet Wywiadu i Bezpieczeństwa (ISC). Praca Ko-
mitetu stała się bardziej przejrzysta dla obywateli, niektóre jej posiedzenia 
odbywają się publicznie. Przed przyjęciem tego dokumentu działalność depu-
towanych i członków Izby Lordów będących członkami Komitetu nie była po-
dawana do wiadomości publicznej, a informacje otrzymane przez ten organ 
były poufne. Strategia jako całość przewiduje bardziej otwartą pracę agencji 
rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju [Сащук]. 
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Strategia została sformułowana przez Radę Bezpieczeństwa Narodo-
wego. Stała się ona podstawą Strategicznego Przeglądu Obrony i Bezpieczeń-
stwa, dokumentu opisującego wysiłki rządu w celu rozwiązania problemów 
określonych w „Silnej Wielkiej Brytanii w dobie niepewności”. W marcu 2011 
r. Rząd Wielkiej Brytanii opublikował strategię IT zaprojektowaną w celu ra-
dykalnego obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności krajowych systemów 
informatycznych. Strategia zawiera plan działania na następne dwa lata,  
z których większość ma zostać wdrożona w ciągu najbliższych sześciu mie-
sięcy.Dokument jest podzielony na cztery części: pierwsza zawiera środki ma-
jące na celu zmniejszenie nieproduktywnych kosztów IT, druga poświęcona 
jest stworzeniu jednej infrastruktury ICT, trzecia – środki związane z funk-
cjami społeczno-politycznymi publicznego ICT, a czwarta – stworzeniu nowej 
struktury zarządzania dla publicznych projektów IT.  

 Jak podano we wstępie do głównej części dokumentu, rząd Wielkiej 
Brytanii stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami [Коломієць 2012]: 
• skala projektów jest bardzo duża, a udział w nich jest możliwy tylko dla du-
żych firm, często międzynarodowych; 
• poziom ponownego wykorzystania systemów informatycznych jest bardzo 
niski, co prowadzi do wysokiego stopnia powielania kosztów; 
• interoperacyjność systemów jest niska; 
• infrastruktura jest niewystarczająco zintegrowana; 
• dostępne zasoby (głównie centra danych) są wydawane nieefektywnie; 
• niewystarczającą uwagę przywiązuje się do realizacji dużych projektów, me-
nedżerowie projektów zmieniają stanowiska, co negatywnie wpływa na jakość 
wyników. 

Zarówno oprogramowanie open source, jak i przetwarzanie w chmu-
rze odgrywają rolę dodatkową w nowej brytyjskiej strategii IT: w istocie są 
narzędziami do bardziej ogólnych zadań związanych z redukcją kosztów, two-
rzeniem wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów. 

Oprócz promowania oprogramowania typu open source i otwartych 
standardów, rząd Wielkiej Brytanii znacznie ułatwi dostęp małym i średnim 
firmom do udziału w rządowych IT-projektach. W tym samym celu plano-
wane jest rozbicie wszystkich dużych projektów na osobne moduły o budżecie 
do 100 milionów funtów. 

Duże zainteresowanie budzą również plany rządu brytyjskiego doty-
czące utworzenia jednego rejestru publicznych IT-systemów. Środki związane 
z przetwarzaniem w chmurze są ściśle powiązane z innymi działaniami mają-
cymi na celu konsolidację IT-infrastruktury państwa i standaryzację techno-
logii. 

Jest niezwykle ważne, aby nowa IT-strategia Zjednoczonego Króle-
stwa była nie tylko deklaracją, ale także planem konkretnych działań służą-
cych realizacji zadań. Na końcu pierwszych trzech rozdziałów strategii znaj-
dują się tabele z listą działań na następne dwa lata. 

Wśród tych środków należy wymienić [Блер 2000: 3-7]: 
• utworzenie pierwszej wersji krajowego rejestru IT-systemów, 
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• utworzenie urzędu ds. zakupów oprogramowania typu open source, 
• modernizacja procesu zamówień publicznych na IT, 
• utworzenie państwowego „sklepu z aplikacjami”, 
• opracowanie krajowej strategii chmurowej, 
• zatwierdzenie wykazu zharmonizowanych obowiązkowych do stosowania 
norm technicznych. 

Brytyjskie przywództwo uważa, że w sytuacjach krytycznych prak-
tyczne wdrożenie koncepcyjnych postanowień strategii bezpieczeństwa naro-
dowego, a także opracowanie mechanizmu decyzyjnego i algorytmu działania 
powinny odbywać się na szczeblu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy 
udziale głównych ministrów, dowództwa sił zbrojnych i służb specjalnych, co 
sprawi, że infrastruktura instytucji publicznych stanie się tak elastyczna i wy-
dajna, jak to możliwe w czasie kryzysu. Ponadto w przewidywanym planowa-
niu należy wziąć pod uwagę wyniki działań misji dyplomatycznych i służb wy-
wiadowczych, które mają zapewnić przywódcom kraju informacje niezbędne 
do podjęcia odpowiednich decyzji w celu zapobiegania realizacji zagrożeń.  
W dziedzinie bezpieczeństwa narodowego szczególne miejsce należy kwestii 
rozszerzenia sfery interakcji między rządem, sektorem prywatnym i społe-
czeństwem w celu zjednoczenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania i neutra-
lizacji skutków ewentualnych wyzwań i zagrożeń, które pomogą szybko uzu-
pełnić straty i sprawnie przywrócić wydajność infrastruktury państwa. Pogłę-
bianie współpracy między służbami wojskowymi i cywilnymi w celu ustabili-
zowania sytuacji w „konfliktach zbrojnych” uważa się za niezbędne, w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w Bośni, Kosowie, Sierra Leone, Iraku i Afganista-
nie. Brytyjskie przywództwo rozpatruje skuteczność strategii bezpieczeństwa 
narodowego w bezpośredniej zależności od stanu bezpieczeństwa ekonomicz-
nego państwa, co wpływa na formy i metody, skalę i treść środków antyterro-
rystycznych i antykryzysowych, a także poziom postępu naukowego i techno-
logicznego, która określa jakość i ilość broni w krajowych organach ścigania 
[Хелд, Гольдблатт, Макгрю, Перратон 2004: 255].  

Rada Bezpieczeństwa Narodowego stwierdza, że, aby osiągnąć cele 
określone w strategii, konieczne jest wykazanie siły militarnej państwa przy 
aktywnym udziale w działaniach międzynarodowych instytucji euroatlantyc-
kich. W związku z tym za ważne uważa się postanowienia dotyczące przyszło-
ści krajowych sił zbrojnych, zrównoważone podejście do finansowania kom-
pleksu obronnego, który zapewnia realizację planów ich rozwoju, uzbrojenia 
i szkolenia w zakresie operacji bojowych w nowoczesnych warunkach. Priory-
tetowo traktowane jest utrzymanie specjalnych stosunków ze Stanami Zjed-
noczonymi, aktywne uczestnictwo w wojskowo-politycznych działaniach 
NATO i Unii Europejskiej, a także stała obecność w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę wzmocnienia zdolności eks-
pedycyjnych sił zbrojnych, które pozwolą skutecznie działać na terytoriach za-
morskich samodzielnie lub w operacjach grup koalicyjnych i wraz z sojuszni-
kami, aby zapewnić strategiczną obecność na obszarach kryzysowych w do-
wolnym miejscu na świecie [Хаттон 2004: 124].  
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Ogólnie rzecz biorąc, działania w ramach postanowień koncepcyjnych 
strategii bezpieczeństwa narodowego pozwalają brytyjskim przywódcom, 
uwzględniając zadania w dziedzinie budownictwa wojskowego i planowania 
długoterminowego, określić główne wektory krajowych sił zbrojnych do 2020 
r., które zapewnią skuteczność ich działań w pełnym zakresie możliwych ope-
racji w celu ochrony kluczowych interesów kraju na całym świecie. 
 
Podsumowanie 
 

Wraz z rozwojem globalnych technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych pod koniec ubiegłego wieku zagrożenia bezpieczeństwa informacyj-
nego znacznie wzrosły, dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania nowych 
międzynarodowych kryteriów bezpieczeństwa informacyjnego. W oparciu  
o ogólnie przyjętą definicję bezpieczeństwa informacyjnego państwa jako 
stanu ochrony żywotnych interesów jednostki, społeczeństwa i państwa, cho-
dzi o możliwości zapobiegania szkodom dla ludności poprzez: wykorzystanie 
niepełnych, nieterminowych i nierzetelnych informacji; negatywny wpływ na 
informację; negatywne konsekwencje technologii informacyjnych; nieupraw-
nione użycie, rozpowszechnianie naruszeń integralności, poufności i dostęp-
ności informacji. Wybór celów i metod przeciwdziałania określonym zagroże-
niom i niebezpieczeństwom w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego  
w krajach UE jest ważnym problemem i integralną częścią działań mających 
na celu wdrożenie głównych kierunków polityki bezpieczeństwa informacyj-
nego państwa. W ramach rozwiązania tego problemu identyfikowane są moż-
liwe formy istotnej działalności władz publicznych, co wymaga szczegółowej 
analizy ekonomicznych, społecznych, politycznych i innych stanów społe-
czeństwa, państwa i osoby, możliwych konsekwencji wyboru niektórych opcji 
dla tej działalności.  
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OBRAZ LWOWA CZASU ZAGŁADY.  
OPTYKA GLOTTODYDAKTYCZNA 

 
Andrzej Borkowski 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Wydział Nauk Humanistycznych 
andrzej.borkowski@uph.edu.pl  

Polska 
 

Abstrakt. Prezentowana praca jest scenariuszem zajęć z języka polskiego dla obco-
krajowców. Tematem ćwiczeń jest miasto Lwów oraz jego kultura i dzieje. Celem zajęć jest nie 
tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale także pogłębianie historycznej i literackiej 
wrażliwości studentów.  

Słowa kluczowe: glottodydaktyka, Lwów, literatura, historia  

 
IMAGE OF LVIV DURING THE HOLOCAUST TIME. 

GLOTTODIDACTICS PERSPECTIVE 
 

Andrzej Borkowski 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities 

andrzej.borkowski@uph.edu.pl  
Poland 

 

Abstract. The presented work is a scenario of Polish lessons for foreigners. The 
theme of the exercises is the city of Lviv, its culture and history. The material is designed to 
educate not only language skills, but also historical and literary sensitivity of students. 

Keywords: glottodidactics, Lviv, literature, history  
 

 
Scenariusz zajęć  

Poziom językowy (średniozaawansowany)  
 

Temat: BOHATEROWIE LWOWA CZASU HOLOKAUSTU 
 
A/ Na zajęciach uczniowie powinni:  
 
- orientować się w historii II Rzeczpospolitej i wyraźnej obecności Żydów  

w kulturze i historii Polski  
- omówić sytuację ludności żydowskiej w Europie w czasie II wojny światowej  
- objaśnić stosunek ludności polskiej i ukraińskiej do Żydów  
- umieć przeanalizować fragmenty dzieła literackiego i filmowego 
- dokonać interpretacji zachowań i postaw bohaterów filmowych  
- umieć rozpoznać i omówić walory estetyczne dzieła filmowego  
- zrozumieć przesłanie książki i filmu  
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B/ Metoda:  
Analiza i interpretacja tekstów kultury (film, tekst literacki), elementy 

wykładu, drama, debata, dyskusja. 
 
C/ Pojęcia i terminy:  

Holocaust, getto, obóz koncentracyjny 
Holocaust (holokaust) – „1. książk. „zagłada, całkowite zniszczenie, zwłasz-

cza prześladowanie i zagłada Żydów europejskich przez hitlerowców w cza-
sie II wojny światowej”. 2. rel. „w starożytności: składanie ofiary całopalnej, 
zwłaszcza przez Żydów” (USJP).  

Getto – „1. książk. a) część miasta obrana lub przymusowo wyznaczona jako 
miejsce zamieszkania dla mniejszości narodowej lub religijnej”. 2. histor. 
„zamknięta dzielnica dla Żydów wydzielana przez Niemców w latach II 
wojny światowej w miastach okupowanej Europy”. „Powstanie w getcie war-
szawskim” (USJP).  

Obóz koncentracyjny – „miejsce przymusowej izolacji jeńców wojennych, 
osób skazanych na roboty przymusowe, więźniów”. „Obóz koncentracyjny, 
obóz zagłady […] miejsce więzienia, niewolniczej pracy i masowej zagłady 
całych grup ludności przeznaczonych na śmierć (np. zakładane przez władze 
hitlerowskie w czasie II wojny światowej)” (USJP).   

 
D/ Środki dydaktyczne:  

K. Chiger, Dziewczynka w zielonym sweterku (fragmenty); W ciemno-
ści (film Agnieszki Holland); mapy polityczne Europy: a/ mapa z granicami 
państw w roku 1939, b/ mapa współczesna; albumy i zdjęcia pokazujące lud-
ność i architekturę Lwowa w okresie międzywojnia oraz II wojny światowej; 
materiały internetowe.  
 
E/ Przygotowanie nauczyciela / lektora do zajęć:  
 
1/ Na zajęciach poprzedzających omawianie tego tematu nauczyciel prosi 

uczniów o zapoznania się z dziełem filmowym (obejrzenie całości). Wybrane 
fragmenty wspomnień uczniowie czytają na zajęciach.  

2/ Nauczyciel przygotowuje środki dydaktyczne (fragmenty filmu i fragmenty 
tekstu literackiego). 

3/ Opracowuje scenariusz lekcji.  
 
F/ Tok zajęć: 
1/ Nauczyciel zapowiada, że zajęcia (2 x 45) będą składały się z czterech części:  
a/ omówienie sytuacji społeczno-politycznej na progu II wojny światowej oraz 

roli i miejsca ludności żydowskiej w pejzażu społeczno-gospodarczym II 
Rzeczpospolitej 

b/ analiza fragmentów tekstu literackiego i dzieła filmowego (ćwiczenia języ-
kowe) 

c/ drama  
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d/ dyskusja i debata 
Ad a/ Celem ćwiczenia jest uzmysłowienie uczniom obrazu politycznego Eu-
ropy na progu II wojny światowej. Nauczyciel w formie pogadanki wprowadza 
uczniów w realia konfliktu, pokazując zwłaszcza sytuację geopolityczną Polski 
oraz jej zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe w tym czasie. Uczniowie lokali-
zują na mapie miejsce wydarzeń literackich i filmowych. Pokazują też ważniej-
sze miejsca zagłady (obozy koncentracyjne) Żydów w Europie. Wyjaśnienie po-
jęć i terminów – uczniowie wykorzystują dostępne słowniki.  

 
Lwów 

Kalendarium 
 
- ok. 1250 r. Lwów zakłada Daniel I Halicki (władca Rusi Halickiej)  
- 1356 uzyskanie prawa magdeburskiego  
- 1349-1370 w składzie Królestwa Polskiego  
- 1370-1387 w obrębie Królestwa Węgier 
- 1387-1772 w granicach Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Naro-

dów  
- 1550 we Lwowie mieszkało 352 Żydów  
- 1772-1918 w składzie Austro-Węgier  
- 1910 we Lwowie żyło 57 tysięcy Żydów (28% mieszkańców)  
- 1921 Lwów zamieszkiwało 76 854 Żydów (35% ludności miasta) 
- 1918-1920 przedmiot walk zbrojnych Polaków i Ukraińców  
- 1920-1939 w granicach II Rzeczpospolitej   
- 1939-1941 pod okupacją sowiecką  
- 1941 we Lwowie mieszkało ok. 160 tys. Żydów 
- 1941-1944 pod okupacją niemiecką (masowe deportacje i zabójstwa Żydów) 
- VIII 1942 zgładzenie około 50 tys. Żydów  
- 27 VII 1945-1991 w obrębie ZSRR (Ukraińska Socjalistyczna Republika Ra-

dziecka) 
- XI 1991 do dziś – w granicach niepodległej Ukrainy  
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_Lwowa) 
 
Ad b/ W kręgu tekstów kultury.  
 

Słownictwo do tekstu podstawowego 
 
Lwów – „miasto na Ukrainie; historycznie miasto wojewódzkie w dawnej 

Rzeczypospolitej, będące ważnym ośrodkiem kulturalnym i handlowym” 
(USJP). „[II wojna światowa] Po wkroczeniu Niemców Lwów zamieszki-
wała ok. 160 tys. Żydów, w tym 40 tys. uciekinierów z Polki i Czechosłowa-
cji, których poddano różnym formom represji” (Żydzi w Polsce. Leksy-
kon).  

Okupacja – 1. „czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej  
i ustanowienie faktycznie tam faktycznej władzy”. „Okupacja hitlerowska 
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[niemiecka], sowiecka [rosyjska]. Okupacja kraju. Kraj pod okupacją. Okres 
okupacji” (USJP).  

Renesans – (odrodzenie). 1. filoz. lit. szt. „okres w historii kultury europej-
skiej (XIV-XVI w.), charakteryzujący się rozwojem myśli racjonalistycznej, 
przyrodoznawstwa i techniki, rozkwitem sztuki nawiązującej do dziedzic-
twa antycznego, nasileniem się tendencji humanistycznych; odrodzenie”. 
„Epoka, okres renesansu (Renesans). Fasada charakterystyczna dla rene-
sansu. 2. książk. przen. „odrodzenie się, odnowienie, rozkwit czegoś”. „Re-
nesans muzyki organowej. Renesans życia religijnego. Renesans zaintere-
sowania powieścią” (USJP).  

Jidysz – „Język Żydów europejskich powstały w X – XII w. z dialektów za-
chodnio-środkowo-niemieckich, z dodatkiem elementów romańskich, he-
brajskich i słowiańskich” (USJP).  

 
Tekst podstawowy 

- Uczniowie czytają początek dzieła Krystyny Chiger Dziewczynka w zielo-
nym sweterku. 

 
 „Wspomnienia wracają w języku polskim. Myślę po polsku, śnię po polsku, pa-
miętam po polsku. Wszystko przenika potem przez hebrajski i na końcu pojawia się po 
angielsku. Sama nie wiem, jak to się dzieje, ale tak właśnie jest. Czasami, by pomóc mi 
w zrozumieniu wspomnień, na tej drodze pojawia się język niemiecki i jidysz. Te wszyst-
kie myśli, wspomnienia, wszystkie obrazy, dźwięki i zapachy, te wszystkie porozbijane 
cząstki walczą o moją uwagę, wołając, bym je pozbierała w całość i nadała im sens. Pa-
mięć walki o przetrwanie mojej rodziny podczas II wojny światowej jest pamięcią 
dziecka, podtrzymywaną przez całe życie. Najpierw pojawiały się moje własne wspo-
mnienia, ale wolałam oddać pierwszeństwo pamięci ojca, matki, nawet mojego małego 
braciszka. Do nich wszystkich dodałam refleksje pozostałych osób, które dzieliły nasze 
przeżycia, na równi z historiami, które przeczytałam. Owszem, byłam tylko dzieckiem, 
ale wszystko, co widziałam, co słyszałam, co przeżyłam, rozważałam wiele, wiele razy.  
I to właśnie jest zbiór wspomnień, który we mnie przetrwał. 
 […] Mawiało się o Lwowie, że to „mały Wiedeń”. To było miasto pełne krętych, 
brukowanych ulic, które sięgały majestatycznych kościołów i przestronnych dziedziń-
ców, wypełnionych barwnymi kwiatami i ślicznymi fontannami. Miasto było polskie, 
zamieszkiwane przez dużą liczbę Żydów oraz Ukraińców. To było miejsce mojego dora-
stania, mojego dzieciństwa z jego wszystkimi dobrodziejstwami i nadziejami, które zo-
stały gwałtownie przekreślone przez ignorancję i nietolerancję. Tam życie zmieniało się 
niezależnie od nas: najpierw pod sowiecką okupacją, która zagroziła naszej wolności, 
potem pod niemiecką okupacją, która zagroziła naszemu życiu. To tam właśnie szczę-
ście i jasność zmieniły się desperację i ciemność.  

[…] Dorastałam jak księżniczka, niczym postać z bajkowej opowieści – przy-
najmniej przez jakiś czas. Urodziłam się 28 października 1935 roku we Lwowie, kiedy 
było to jedno z najbardziej pełnych życia miejsc w Polsce. Było magicznym miastem 
renesansu, tyle tylko, że nie najlepszym dla Żydów. Lwów liczył wówczas ponad 600 
tysięcy mieszkańców, z czego 25 procent stanowili Żydzi”.  

(Dziewczynka w zielonym sweterku, s. 12-14)  
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Sprawdź czy rozumiesz  
- ignorancja, nietolerancja  
- walczyć o uwagę 
- „mały Wiedeń”, magiczne miasto renesansu 
 
Ćwiczenia na rozumienie tekstu  
 
I/ Wybierz właściwą odpowiedź  
 
1/ Lwów nazywano „małym Wiedniem”, ponieważ 
a/ znajduje się niedaleko Wiednia 
b/ posiada architekturę i zabudowę podobną do Wiednia 
c/ Lwów zamieszkiwali wiedeńczycy  
 
2/ Jaki język jest najważniejszy dla autorki? 
a/ język angielski 
b/ język jidysz 
c/ język polski  
 
3/ Ilu mieszkańców liczył przedwojenny Lwów? 
a/ 600 tys. mieszkańców 
b/ więcej niż 600 tys. mieszkańców  
c/ mniej niż 600 tys. mieszkańców 
 
4/ Jaką liczbę spośród mieszkańców Lwowa stanowili Żydzi? 
- połowę mieszkańców miasta 
- czwartą część ludności miasta 
- znikomy procent mieszkańców  
 
II/ Podkreślone wyrazy zastąp ich synonimami: Lwów, renesans, ma-
jestatyczny, kręty, przestronny, zasiedlony, bajkowy 
 
1/ Lwów był dla Krystyny Chiger magicznym miastem odrodzenia. 
2/ Miasto było pełne labiryntowych ulic, które sięgały monumentalnych ko-

ściołów oraz szerokich dziedzińców.  
3/ „Mały Wiedeń” był dla autorki Dziewczynki w zielonym sweterku miej-

scem dorastania i dzieciństwa.  
4/ Krystyna Chiger czuła się we Lwowie niczym postać z bajecznego opowia-

dania. 
5/ Miasto było polskie, zamieszkiwane przez ludność żydowską i ukraińską.  
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III/ Jakie emocje wywołują u Krystyny Chiger wspomnienia o Lwo-
wie z okresu sprzed II wojny światowej? Podkreśl właściwe wyrazy 
i uzasadnij swój wybór.  
* smutek, radość, nostalgia, wesołość, żal, uśmiech, zdziwienie, zdenerwowa-
nie, irytacja.   
 
Ćwiczenia utrwalające  
 
I/ Który z podanych wyrazów nie pasuje do innych i dlaczego (wy-
jaśnij):  
1/ miasto, gród, wieś, metropolia 
2/ wesoły, niepocieszony, radosny, szczęśliwy 
3/ karłowaty, majestatyczny, olbrzymi, monumentalny 
4/ kościół, świątynia, bożnica, ratusz  
 
II/ Wstaw do podanych zdań wyrazy z podanej listy: niemiecki, prze-
trwanie, polski, radość, barwne. 
 
1/ Dla Krystyny Chiger najważniejszy jest język………………. 
2/ Podczas II wojny światowej rodzina Chigerów walczyła o…………….. 
3/ Życie pod.......................okupacją zagrażało życiu Żydów.  
4/ Miasto było wypełnione………………… kwiatami.  
5/ We Lwowie szczęście i …………….. zmieniły się w desperację.  
 
III/ Połącz wyrazy (wyrazy z pierwszej kolumny z drugą) 
 
1/ obóz…………………               1/ brukować 
2/ język………………...               2/ koncentracyjny  
3/ zagrożenie………..…               3/ polski 
4/ ulice ……………..…                4/ majestatyczny 
5/ kościół……………..                 5/ życie 
 
IV/ Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie.  
 
1/ Krystyna Chiger po latach myśli w………………. (język polski), śni i pamięta 

po………..…(polski).  
2/ Lwów przed II wojną światową był ………. (miasto) polskim, w którym 

………(mieszkać) również Żydzi i Ukraińcy. 
3/ We wspomnieniach…………….(dziecko) zjawiały się najpierw osobiste 

wspomnienia, ale też wspomnienia ojca, matki i ………… (braciszek).  
4/ Bohaterka wspomnień Dziewczynka w zielonym sweterku …………… (do-

rastać) jak księżniczka.  
5/ Przed………… (wojna) Lwów liczył ponad 600 tysięcy mieszkańców. 
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Teksty uzupełniające 
Tylko we Lwowie  
 
Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, 
Do Wiednia, Paryża, Londynu, 
A ja się ze Lwowa nie ruszym za próg! 
Za skarby, ta skarz mnie Bóg! 
 
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? 
Tylko we Lwowie! 
Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu? 
Tylko we Lwowie! 
 
I bogacz i dziad to są za "pan brat" 
I każdy ma uśmiech na twarzy! 
A panny to ma, słodziutkie, ten gród, 
Jak sok, czekolada i miód! 
 
Więc gdybym się kiedyś urodzić miał znów 
Tylko we Lwowie! 
I szkoda gadania bo co chcesz, to mów 
Ni ma jak Lwów! 
 
Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, 
Lecz Lwów to jest jeden na świecie! 
I z niego wyjechać, ta gdzież ja bym mógł! 
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg! 
 
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? 
Tylko we Lwowie! 
Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu? 
Tylko we Lwowie! 
 
I bogacz i dziad jest tam za "pan brat" 
I każdy ma uśmiech na twarzy! 
A panny to ma, słodziutkie, ten gród, 
Jak sok, czekolada i miód! 
 
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów 
Tylko we Lwowie! 
I szkoda gadania bo co chcesz, to mów 
Ni ma jak Lwów! 

(http://www.tekstowo.pl/piosenka) 
(https://www.polskieradio.pl/8/2384/Artykul/1258212,Tylko-we-Lwowie-Ema-

nuel-Schlechter-i-jego-miasto) 
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Roman Kołakowski: Pocztówka z Wrocławia (fragmenty)  
 
Lwów to dla mnie zagranica, 
Śpiewny język, stare kino… 
Lwów to dla mnie tajemnica – 
Niezaznana nigdy miłość. 
Lwów to czas, co się oddala, 
Przedwojenny elementarz, 
To Wesoła Lwowska Fala… 
No i Łyczkowski Cmentarz. 

(http://www.tekstowo.pl/piosenka,roman_kolakowski,a_lwow_to_dla_mnie_za-
granica.html) 

 
- Uczniowie wraz z nauczycielem oglądają fragmenty filmu W ciemności 

Agnieszki Holland (sceny: kiedy Leopold Socha zgadza się zaopiekować 
grupą Żydów oraz kiedy zmuszony jest wybrać spośród nich grupkę, którą 
może ocalić; b/ kiedy bohater zabiera Krysię Chiger do włazu, pokazując 
jej świat na zewnątrz, by uchronić ją przed depresją; scenę finałową filmu 
– uwolnienie Żydów). Wyrażają indywidualnie swe opinie na temat walo-
rów estetycznych dzieła filmowego. 

 
Ad c/ Na podstawie obejrzanych fragmentów dzieła filmowego uczniowie od-
grywają scenę pomocy człowiekowi opuszczonemu i prześladowanemu. Ucz-
niowie dzielą się na dwie grupy. Każda z grup przygotowuje krótkie przedsta-
wienie i odgrywa je.  
 
Ad d/ Dyskusja na temat, w jaki sposób należy dziś pomagać innym? 
Uczniowie w kilku grupach przygotowują krótkie wypowiedzi pisemne z uza-
sadnieniem swej opinii. Następnie liderzy grup odczytują głośno przygoto-
wane teksty. Organizowana jest debata na temat, w jaki sposób i dlaczego po-
winniśmy pomagać uchodźcom i ludziom prześladowanym.  
 
G/ Podsumowanie   

Rozpoznanie holocaustu jako szczególnej zbrodni w dziejach Europy  
i świata, która doprowadziła do niemal całkowitego wyniszczenia ludności ży-
dowskiej na Starym Kontynencie. Zagłada przekreśliła życie setek tysięcy ro-
dzin, próbując wyniszczyć ogólnoludzkie więzi i przywiązanie do wartości 
ogólnoludzkich. W tym kontekście na uwagę i pochwałę zasługuje postawa 
moralna Leopolda Sochy. Jest to postać początkowo niejednoznaczna, która 
poprzez niesienie pomocy bliźnim przechodzi wewnętrzną metamorfozę. Zo-
stał on wraz z żoną uhonorowany przez Instytut Jad Waszem w Jerozolimie 
odznaczeniem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Postawa Leopolda So-
chy zasługuje na uznanie i szacunek, gdyż w czasie okrucieństwa holocaustu, 
odczłowieczenia jednostki i społeczeństw, podjął niezwykłą próbę obrony 
wartości najwyższych, stając odważnie w obronie najsłabszych i wykluczo-
nych.  



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 165 – 173; DOI 10.32017/ip2020.2.13 
 

 

 
173 

Uczniowie ćwiczą podczas zajęć wypowiedzi ustne i pisemne, starając 
się dokonać samodzielnych ocen postaw bohaterów. Jednocześnie podnoszą 
swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, poszerzając słownik i utrwala-
jąc struktury gramatyczne.  
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Abstrakt. Książka Ojczyzna w potrzebie… Polonia amerykańska wobec Polski  
w obu wojnach światowych prezentuje udział Polonii amerykańskiej na rzecz Polski w obu 
wojnach światowych. Panujący wśród Polaków na obczyźnie duch niepodległościowy i patrio-
tyczny miał swoje konkretne przełożenie. Zryw niepodległościowy, którego najbardziej widocz-
nym znakiem byli polscy ochotnicy rekrutujący się do Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, po-
kazał, że będąc daleko od Polski, nadal można Ją kochać i mieć w sercu miłość do swojej historii 
i swojego dziedzictwa. 

Słowa kluczowe: Andrzej Wawryniuk, Józef Haller, Polonia Amerykańska, Stany 
Zjednoczone, emigracja, patriotyzm 
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Abstract. The book Homeland in Need... American Polonia for Poland in both 
World Wars presents the participation of American Polonia for Poland in both World Wars. 
The spirit of independence and patriotism prevailing among Poles in the foreign country had 
its specific meaning. The independence rush, the most visible sign of which were Polish volun-
teers recruited to General Józef Haller's Blue Army, showed that being far away from Poland, 
you can still love her and have love for your history and your heritage in your heart. 

Keywords: Andrzej Wawryniuk, Józef Haller, American Polonia, the United States, 
emigration, patriotism 

14 sierpnia 1998 r. w Warszawie miało miejsce uroczyste odsłonięcie 
Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej upamiętniającego zaanga-
żowanie Polaków mieszkających na obczyźnie, głównie w Stanach Zjedno- 
czonych, w walkę o odzyskanie niepodległości Polski. Informuje o tym napis  
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widniejący na cokole pomnika: Na chwałę Czynu Zbrojnego Polonii Amery-
kańskiej w okresie I wojny światowej i jej wkład w dzieło odzyskania nie-
podległości Polski po 123 latach niewoli pomnik ten ofiaruje narodowi pol-
skiemu Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Polonia 
Amerykańska. Przytoczone słowa przywołują na myśl nie tylko wydarzenia 
Wielkiej Wojny (1914-1918) i walk o ustalenie ostatecznego kształtu granic II 
Rzeczypospolitej, ale także wkład Polonii amerykańskiej w kolejne istotne dla 
historii Polski wydarzenia. Wystarczy wspomnieć niezwykle ważną w tym 
kontekście publikację Władysława Zachariasiewicza pt. Etos niepodległo-
ściowy Polonii amerykańskiej (Zachariasiewicz 2005), czy zorganizowaną  
w 2011 r. na polecenie Kancelarii Senatu RP wystawę pt. Przyjaciele Solidar-
ności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej 
w Polsce stanu wojennego. Wspomniane inicjatywy i działania pokazują, jak 
ważna była Ojczyzna dla tych, którzy z różnych przyczyn udali się na emigracje 
za Ocean. Pomimo znaczącej odległości nie zapomnieli o tych, którzy zostali  
w domu, dając osobistym przykładem wymowne świadectwo patriotyzmu. 

Przedstawiając książkę Ojczyzna w potrzebie… jej Autor prof. Andrzej 
Wawryniuk dołączył do grona znamienitych historyków, których polem ba-
dawczym jest emigracja i historia Polonii w Stanach Zjednoczonych. Wystar-
czy wspomnieć takie nazwiska, jak chociażby: Thomas Linsday Baker (1979, 
1981, 1984: s. 66-109), ks. Wacław Kruszka (1905), Jolanta Bagińska-Mleczak 
(1992), Longin Pastusiak (1992), Joseph Anthony Wytrwal (Wytrwał) (1961, 
1969), Adam Walaszek (1988, 1994), Marcin Borys (2011a, 2011b), Zbigniew 
B. Kumoś i Jacek Praga (2000), ks. Józef Szymański (2018: s. 395-414) czy 
Tomasz Radzik (1997: s. 143-184).  

Szeroko rozumiane zagadnienie funkcjonowania Polonii w Stanach 
Zjednoczonych jest także tematem działalności wydawniczej i naukowej In-
stytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kwestie funkcjonowania Polonii  
w świecie podejmuje również Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” 
przy współpracy Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, wydając półrocznik naukowy „Przegląd Polsko-Polonijny”. 
Znalezienie się w tak szacownym gronie siłą rzeczy implikuje pytanie, co za-
tem nowego wnosi prof. Andrzej Wawryniuk do prezentowanej tematyki? 

Książka Ojczyzna w potrzebie… składa się ze wstępu, czterech rozdzia-
łów, zakończenia, streszczenia w języku angielskim, bibliografii, aneksu,  
a także indeksu nazwisk i indeksu geograficznego. We wstępie (s. 12) Autor 
stwierdza, że „praca z założenia jest publikacją sygnalizującą potrzebę podję-
cia badań w tym zakresie”. Nie ma najmniejszej wątpliwości, aby zgodzić się 
z tymi słowami, bo przecież nie można w jednej publikacji o tak szeroko za-
krojonej tematyce zamieścić wszystkich wątków omawianej problematyki. 
Przed piszącym siłą rzeczy pojawiła się konieczność syntezy, dzięki czemu pu-
blikacja jest łatwa w odbiorze, a jednocześnie kieruje nasze myśli w stronę 
głębszej eksploracji tej tematyki. 
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Inspiracją do dalszych badań jest bardzo bogata podstawa źródłowa 
będąca niezaprzeczalnym walorem książki. Nawiasem mówiąc lektura innych 
pozycji książkowych prof. Andrzeja Wawryniuka (2015, 2017) wskazuje, że 
jest to typowa predylekcja Autora, który w każdym swoim opracowaniu wy-
korzystuje imponujący zasób dokumentów archiwalnych, co czyni Jego publi-
kacje nowatorskimi i niezwykle ciekawymi. Podobna sytuacja zachodzi  
w przypadku książki Ojczyzna w potrzebie…, gdzie Autor wykorzystał mate-
riały źródłowe dostępne w: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum 
Instytutu Hoovera, Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Państwo-
wym w Lublinie. Oddział w Chełmie, Archiwum Państwowym w Rzeszowie, 
Archiwum Państwowym w Warszawie. Oddział w Łowiczu, Centralnej Biblio-
tece Wojskowej w Warszawie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie  
i w Nowym Jorku, Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon-
dynie, Bibliotece Kongresu USA, Muzeum Narodowym w Warszawie, Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Na-
rodowej, Polish Museum of America w Chicago, czy też Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze. Zatem już sam fakt tak szeroko zakrojonej kwerendy za-
chęca do tego, aby sięgnąć do książki, tym bardziej, że sposób wykorzystania 
i skomentowania tych źródeł jest wzorcowy, a całość wykładu spójna i lo-
giczna. Dodatkowym, niezwykle ważnym atutem jest prezentacja skanów naj-
ważniejszych, unikatowych dokumentów. To także jedna z metod pracy Au-
tora, dzięki czemu każdy tekst wychodzący spod Jego pióra jest łatwiejszy  
w odbiorze, a równocześnie wzbudza wśród czytelników większe zaintereso-
wanie prezentowaną tematyką. W moim przekonaniu jest to bardzo ważna 
zaleta, gdyż trudno jest pisać o tematach trudnych, skomplikowanych spra-
wach w taki sposób, aby nie zniechęcić czytelnika, ale przeciwnie zainspiro-
wać go do wspólnej podróży do czasów przeszłych. 

Treść książki Ojczyzna w potrzebie… odpowiada tematyce nakreślo-
nej w tytule opracowania. W rozdziale pierwszym, mającym w moim odczuciu 
charakter rozdziału wprowadzającego, Autor opisuje historię emigracji pol-
skiej do Stanów Zjednoczonych, nawiązując jednocześnie do pionierów osad-
nictwa oraz licznych organizacji polonijnych, dzięki którym wzrosła rola śro-
dowiska polonijnego w życiu Stanów Zjednoczonych. Sukcesywnie w roz-
dziale drugim zostały nakreślone przyczyny emigracji ludności polskiej, aby 
następnie w rozdziale trzecim i czwartym dokonać prezentacji aktywności Po-
lonii amerykańskiej na rzecz sprawy polskiej w czasie obu wojen światowych.  

Jest czymś oczywistym, że przeprowadzone przez prof. Andrzeja 
Wawryniuka badania, z racji syntetycznego charakteru pracy, pokazują 
pewne fragmenty działalności niepodległościowej Polonii amerykańskiej, jed-
nak czynią to w sposób dogłębny, dzięki czemu możemy poznać historię wielu 
polskich patriotów, począwszy od miejsc, gdzie przyszli na świat. Takie bo-
wiem informacje zostały uwidocznione chociażby w ankietach żołnierzy 
ochotników, dzięki czemu czytelnik może poczuć się zachęcony do tego, aby 
samemu spróbować poprowadzić dalszą kwerendę zmierzającą do ustalenia, 
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ilu było ochotników pochodzących z konkretnie określonych stron ziem pol-
skich. Nie ukrywam, tak było i w moim przypadku. Zainspirowany recenzo-
waną publikacją sięgnąłem do zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
aby sprawdzić, czy zostały zachowane dane ochotników pochodzących z re-
jonu Tarnowa. Zostałem bardzo przyjemnie zaskoczony, odkrywając me-
tryczki ankiet ochotników z Pasieki Otfinowskiej, Maszkienic, Nowej Ja-
strząbki, Dąbrowy Tarnowskiej, Szczucina, czy też Tarnowa i okolic.  

To wszystko sprawia, że opracowanie prof. Andrzeja Wawryniuka jest 
niezwykle cennym nie tylko w kontekście historycznym, ale również i wycho-
wawczym, pokazując szlachetne przykłady miłości do Ojczyzny nawet wtedy, 
gdy jesteśmy daleko, na obcej ziemi. Przyjęty przez prof. Andrzeja Wawry-
niuka sposób narracji zachęca więc nie tylko do pogłębionej analizy poszcze-
gólnych faktów i zdarzeń, ale także do wyciągnięcia wniosków natury wycho-
wawczej i postawienie sobie trudnego pytania, czy dziś Polacy zachowaliby się 
podobnie? 
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Abstract. The presented review is devoted to the multi-author monograph "Dog in 

literature, culture, language and media". The publication shows the title character in various 
artistic scenes and various methodological perspectives. 

Keywords: dog, culture, literature, language  

 
 

Monografia wieloautorska „Pies w literaturze, kulturze, języku i me-
diach” to drugi tom z serii „Animals/Studies/Plants” Wydawnictwa Nauko-
wego Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpiń-
skiego1. W roku 2019 tematem przewodnim niniejszej publikacji był właśnie 
ten czworonożny przyjaciel człowieka2. Warto dodać, że pierwszy tom, który zo-
stał wydany w 2018 roku, poświęcony został kotu. Niemniej jednak wydaw-nic-
two nadal nie zwalnia tempa i już teraz pracuje nad trzecim projektem, który 
ma być poświęcony ptakom. Kwestie poruszane w tomie były przedyskutowane 
na sesji naukowej „...jak pies...” O psie w literaturze, kulturze i języku. W tym 
spotkaniu naukowym wzięli udział badacze z ośrodków badawczych z Polski  
i zagranicy. Zdołano wówczas poruszyć wiele aspektów obecności psa w prze-
strzeni kulturowej: literatura, język, sztuka, media itp. 

W tomie z niezwykłą precyzją poszczególni autorzy omawiają i analizują 
motyw psa na wybranych płaszczyznach: literatura, kultura oraz język i media. 
Całość inicjuje wizerunek zwierzęcego bohatera w starożytności (z uwzględnie-
niem zdjęć terakotowych figurek), zaprezentowania zmian, jakie zachodziły  
w jego wyglądzie na przestrzeni lat oraz przeanalizowania roli i funkcji psa  
w wybranych kręgach kulturowych. Następnie na podstawie wybranych dzieł 
literackich została przeprowadzona bardzo szczegółowa analiza czworonoga. 

 
1 Zob. też A. Borkowski, E. Borkowska, O psie w literaturze, kulturze i języku, „Humanistyka  

i Przyrodoznawstwo” 2018 (24), s. 654-658. 
2 Z innych prac poświęconych temu zwierzęciu w naukach humanistycznych por. tom Pies w 

kulturach świata, red. E. Skorupska, J. Rutkowska, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów 
Wielkopolski 2012 oraz Pies. Język i tekst, red. B. Stelingowska, A. Urban-Madziar, Siedlce 
2018.  
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Poruszono aspekty językowe, gdzie skupiono się między innymi na związkach 
frazeologicznych czy komunikacji internetowej. 

Książka zawiera obszerną i rozbudowaną bibliografię zbiorczą, a także 
dwa indeksy: osób i psów. Język, styl, słownictwo czy tematyka tomu sprawiają, 
że jest to pozycja przeznaczona głównie dla osób ze środowiska akademickiego, 
ale też i innych czytelników, którzy cenią sobie precyzję oraz wiarygodność pu-
blikowanych treści. Niemniej jednak laicy, kynolodzy, hodowcy, a także miło-
śnicy tych zwierząt zainteresowani tematem również będą w stanie znaleźć dla 
siebie wiele niezwykle interesujących treści.  

„Pies w literaturze, kulturze, języku i mediach” z pewnością pozwoli czy-
telnikom znacznie rozszerzyć wiedzę na temat bohatera-psa i spojrzeć na jego 
wizerunek z zupełnie innej perspektywy, np. kulturowej czy językowej. Co wię-
cej, mogą uznać tę książkę za swoiste kompendium wiedzy w tym temacie. 
Ogólnie rzecz biorąc wszystkie aspekty teoretyczne są wyjaśnione w sposób 
przejrzysty i nieskomplikowany. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, dodano zdję-
cia oraz ilustracje, co dodatkowo wzbogaca aspekty wizualne oraz stanowi 
trafne dopełnienie poruszanej tematyki.  

Spośród wszystkich artykułów moją szczególną uwagę przykuł „Obraz 
pisarza i człowieka w autobiograficznym opowiadaniu Thomasa Manna Pan  
i pies (1919)” autorstwa Wieńczysława Niemirowskiego z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To opowiadanie jest szczegółowym opisem re-
lacji pomiędzy psem (Bauschanem), a jego właścicielem (Thomasem Man-
nem). Utwór powstał po powrocie Manna z wojny, natomiast jego przyjaciel 
pies jest dla niego swego rodzaju terapeutą, ponieważ pisarz ma zniekształcony 
obraz nowej rzeczywistości i nie potrafi się w niej dobrze odnaleźć. Niemirowski 
podkreśla również niezwykłą rolę przyrody w opowiadaniach Manna, który 
specjalnie na potrzeby tego dzieła zdecydował się na liczne spotkania i kon- 
sultacje z botanikiem, co nie pozostało bez wpływu na jego pracę. Opisy są bar-
dzo dokładne, przejrzyste i szczegółowe. Ta niezwykle ludzka i pełna empatii 
interpretacja pozwala czytelnikowi nabrać dystansu do otaczającego go świata 
i skłania do refleksji dotyczących życia oraz wartości, jakimi się w nim kieru-
jemy.  

Dla anglojęzycznych czytelników tom oferuje artykuły autorstwa Da-
wida Borowki z Uniwersytetu Gdańskiego „The Iconography of the Cretan Ho-
und (Kρητικός Λαγωνικός) in Minoan Glyptic Art” oraz Stephena Dews-
bury’ego z Uniwersytetu Opolskiego „There’s Nothing Bulldog about Britain 
Anymore: The Rise and Fall of the Bulldog Spirit”.  

Podsumowując, „Pies w literaturze, kulturze, języku i mediach” to nie-
zwykle ciekawa i dopracowana pod każdym względem pozycja, która z całą 
pewnością zainteresuje nie tylko badaczy tego kulturowego fenomenu, jakim 
jest pies, ale również jego wielbicieli czy hodowców. To nowatorskie ujęcie spra-
wia, że ‘na pozór niepozorne’ zwierzę zaczyna być nagle doceniane na gruncie 
kulturowym oraz społecznym. Pies okazuje się nie tylko dobrym towarzyszem 
człowieka, ale również bohaterem literackim, filmowym, jak i głównym obiek-
tem zainteresowania w malarstwie czy sztuce. Również na gruncie językowym 
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można dostrzec liczne związki frazeologiczne oraz przysłowia z nim związane. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne publikacje Wydawnictwa Naukowego 
Instytutu i Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpiń-
skiego, tym razem – jak zapowiadają wydawcy – poświęcone ptakom  
i owadom3. 
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Karolina Byszewska 

 
TENEBROSE 

  

To, co swego czasu było Milanem Uglenem, teraz poruszało się powoli 
przed siebie. Ciągnęło nogą ze złamaną kością udową po popękanym asfalcie, 
a zakrwawionymi rękami machało wzdłuż wygiętego na bok ciała, wraz z każ-
dym pokonywanym centymetrem – ni to człowiek, ni potwór. 
 W oceanie fragmentów popękanych zderzaków i stłuczonych szyb lu-
dzie wykrzykiwali do siebie niepochlebne hasła. Oskarżali się. W amoku krzy-
czeli nawet na zwierzęta, które podkulały ogon, uciekały i chowały się w po-
płochu pomiędzy gałęzie akantów i bzu czarnego. Liście mieniły się różnymi 
kolorami czerwieni i złota, a wiatr targał nimi i na lewo, i na prawo. Toczył 
ciągłą walkę z tym, co pozostało z zasadzonej przed latami jabłoni, ale zwy-
cięzca zawsze był inny; zima przyniesie wiosnę, a lato – jeszcze jedną jesień. 
 Prawa. 
 Prawa. 
 Lewa prawa, prawa. 
 Coś pomiędzy wykręconymi palcami trzymało otwartą paczkę soli. 
Krystaliczny, błyszczący w jesiennym słońcu ślad zaznaczał się nierównym 
szlakiem, ale umykał ludzkiemu wzrokowi, kiedy spoczywająca nisko na ho-
ryzoncie tarcza schowała się za szarą chmurą dymu. Okolica spowiła się cału-
nem szarości. Atmosfera ciężka od spalin wyciskała z oczu łzy, a na gardle za-
ciskała szpony i wyduszała napady suchego kaszlu z płuc starszych i z młod-
szych. 
 Pisk dziewczynki na widok sztywnego kota. 
 Krzyk na widok Cosia. 
 Krzyk. 
 Na pozornie łatwej drodze w lipowej alei, gdzieniegdzie przeciętej 
przez jabłoń, konar z hukiem opadł na asfalt. Coś się potknęło o gałązkę bez 
kolorowych liści, a kość udowa przecięła skórę; Coś mocniej zacisnęło palce 
na bliżej niezidentyfikowanym, gąbczastym przedmiocie. 
 – Ej! 
 Krzyk i wskazujący palec przy śpiewie ropuchy.  
 Mięśnie drżały, ręce się trzęsły. Ciało odmawiało posłuszeństwa, a po-
goda jakby sobie kpiła z zebranych dookoła ludzi. Od razu przyszli. Zostawili 
wszystko – i serial, i stygnący obiad – aby zobaczyć co się stało.  
 I co zobaczyli? 
 Ludzi oddających ostatnie tchnienie obok spalonego ciała, łzy i po-
szturchiwania, głuchą śmierć. Słuchali szeptów i mówili o tym, co swego czasu 
było istotą ludzką, a teraz zaznaczało za sobą drogę kroplami krwi i kryszta-
łami soli. 
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 Przez ruchliwą ulicę i chodnikiem, pomiędzy ludźmi i drzewami, Coś 
szło w jedną stronę. Maszerowało na cmentarz, próbowało dostać się do roz-
kopanego przez kapłana grobu, tam, gdzie było jego miejsce. Wciąż utykało 
na nogę, starało się, aby cały ciężar opierać na drugiej. 
 Ale wykonywało jeszcze ten jeden krok w istnym pandemonium. 
 Jeszcze jeden krok wprost do pandemonium. 
 
 
Dane kontaktowe / Contact details:  
Karolina Byszewska  
kb83887@stud.uph.edu.pl 
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Julita Kisielińska 

 
TO NIE MOJA WINA  

  
Jestem nieszczególnie zainteresowana tym, co dzieje się na świecie, 

dopóki nie przydarzy się coś, co dotknie mnie osobiście lub jakieś nieszczęście 
spadnie na kogoś, kto na to zasługuje. Tym razem skomplikował się los czło-
wieka, który wiódł żywot niczym z bajki. Sytuacja w kraju sprawiła, że jego 
praca na stanowisku stewarda przynosiła coraz mniejszy dochód, gdyż ludzie 
z obawy przed wirusem boją się latać. A on musiał dostosować się do okolicz-
ności, więc zaczął jadać w tanich restauracjach i wyprzedawać dobra techno-
logiczne zalegające w domu, bo już tak dobrze nie zarabiał. Może powinnam 
mu współczuć, ale tego nie czuję. Bo myślę, że dobrze mu tak. Za te wszystkie 
przechwałki, brak poszanowania pieniądza za wszechobecny lans; „Patrzcie 
ludzie, stać mnie na to, na co wy będziecie harować miesiącami, latami.” Nie 
jestem zazdrosna, nie jestem materialistką, jednak uważam, iż jest to patolo-
gia obecnych czasów. Liczą się tylko metka i cena, im wyższa, tym lepsza, bo 
jest się czym pochwalić. To zastępuje wszystkie inne wartości.  

 
†Stąd ZAWIŚĆ† 

 
Tak łatwo jest splunąć drugiemu człowiekowi w twarz, pokazać, że jest 

się kimś ważniejszym. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie! Więc po-
litycy nagminnie łamią prawo, a jak zostają przyłapani, to nikt im nic z tego 
powodu nie robi. Jeden cwaniak jest w stanie załatwić sobie papier-usprawie-
dliwienie. Ten świstek zawiera informację o niepopełnieniu przez niego prze-
stępstwa i ręczy za to jakiś szanowany urzędas. A jak coś się nadal nie klei, to 
niektórzy zawsze mogą przeforsować ustawę, by nagiąć przepisy i pozostać 
bezkarnymi. Nie stosują się do zasad, które sami wymyślili, często nawet się  
z tym nie kryją. Mój kraj taki piękny, ale obrzydliwe jest państwo.  

 
††Stąd WZGARDA†† 

 
Siedzę w samotności, słucham pogańskiej muzyki i myślę o tym, jak 

kolejnego dnia znowu będę musiała udawać. Jestem aktorką własnego życia. 
Codziennie wkładam maskę, udaje się na scenę i odgrywam swoją rolę. Nudzi 
ci się i chcesz rozrywki? Bardzo proszę, jestem w stanie wcielić się w błazna. 
Prywatny Stańczyk. Właśnie nałożyłam makijaż, nawet Joker by się go nie po-
wstydził. Wczuwam się w twoje oczekiwania. Sprawię, że twoją marną egzy-
stencję choć na chwilę rozpromieni blask mojego żartu. Wiem, że i tak nie 
obchodzi cię to, co kryje się pod podkładem, cieniem i szminką. Najważniejszy 
jest dla ciebie spektakl. A w nagrodę za mój performance obdarzysz mnie 
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swoim fałszywym uśmiechem i niezdarnie ukazaną wdzięcznością, uznaniem. 
Ty chyba nie myślisz, że ja nie potrafię cię przejrzeć?! 

 
†††Stąd NIENAWIŚĆ††† 

 
Ach, co za piękny dzień! Ale zaraz, wieczór się zbliża, więc nadchodzi 

kres, coś może się nie udać! Zawsze musisz to wziąć pod uwagę, również jeśli 
chodzi o twoje marzenia i możliwości. Jak śmiesz mieć pragnienia odbiega-
jące od tych powszechnie akceptowanych? Jak ty w ogóle możesz marzyć? 
Myślisz, że ci się uda? Proszę cię, lepiej zamknij się i schowaj w swojej le-
piance! Nie pytaj mnie o to, co sądzę o twoich planach, bo i tak ta odpowiedź 
ci się nie spodoba. Nie masz szans. Lepiej odpuść sobie, bo z tego i tak nic nie 
wyjdzie. Czy ty jesteś ślepa? A może jesteś głupia? A może jedno i drugie? Na-
iwna dziewczynko, otwórz oczy i wycisz umysł. Nie masz prawa oczekiwać, że 
dasz sobie radę. Sam rachunek prawdopodobieństwa wyklucza jakikolwiek 
sukces.  

 
††††Stąd PESYMIZM†††† 

 
Poza bujaniem w obłokach charakteryzuje cię jeszcze jedna cecha. Wy-

daje ci się, że możesz być oryginalna. To ty sama dokonujesz wyboru, co sobą 
reprezentujesz. Twój strój mówi za ciebie. On krzyczy, że jesteś inna. Cała pre-
zencja tak bardzo odróżnia się od otoczenia. Do tego dochodzą wartości tak 
bardzo odmienne, kontrowersyjne. To nie odwaga, to prędzej głęboko zako-
rzenione lewactwo lub jakieś plugawe przekonanie podyktowane przez diabła. 
Tymczasem spójrz na nas, patrz i podziwiaj! Jesteśmy tacy sami. Te same fry-
zury, podobne ubrania, nawet wierzenia identyczne! Nie mamy własnego zda-
nia, więc powtarzamy przeczytane w sieci frazesy, kopiujemy zasłyszane po-
glądy. I wiesz co? Nie potrafimy powiedzieć dlaczego. Chyba lepiej jest robić to, 
co wszyscy. Bo skoro każdy tak postępuje, to oznacza, że tak należy. Na pewno 
jest bezpieczniej. Oto wzór, schemat. Podporządkuj się mu i go powielaj.  

 
†††††Stąd NIJAKOŚĆ††††† 

 
Ja mam rację, ty jej nie masz. A dlaczego? Bo ja mam dowody i to na-

ukowe. Co ty bredzisz?! Nauka na serio jest w stanie sprawić, że teza staje się 
faktem. Ty masz tylko przeczucie, którego słuszności nie jesteś w stanie udo-
wodnić. Masz tak i tyle, to wymysł. Nie widzę tego, nie w moim świecie logiki. 
Odpuść sobie, bo i tak nie masz racji.  

Ci wszyscy pseudouczeni biorą kasę za głoszenie bredni i ogłupianie 
społeczeństwa. Oni nawet potrafią nagiąć historię, wszystko po to, aby ich 
przekonanie uznano za prawdę. Więc nie mów mi, że ja się mylę, bo sam nie 
jesteś w stanie sprawdzić, czy ktoś cię nie oszukał. Nie jesteś badaczem, mu-
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sisz uwierzyć na słowo. Słowo profesora jest święte, tak? Poręczysz za nie dło-
nią? Za to ja potrafię wyczuć, czy ktoś mnie okłamuje. Istnieją rzeczy, których 
nie zobaczysz gołym okiem i nie obejmiesz rozumem. Musisz mieć ufność.  
Dobra, nie wiem już co wybrać, za dużo jest znaków zapytania.  
 

††††††Stąd DEZINFORMACJA†††††† 
 

Mam wiele do zaoferowania, jednak to nie oznacza, że na serio jestem 
w stanie się czymkolwiek z kimś podzielić. Moje zasoby to moja sprawa, ale 
jeśli nadarzy się okazja, by je powiększyć, to chętnie skorzystam. Będę mieć 
więcej, chce mieć więcej! Doszłam do takiego momentu, iż nie mam skrupu-
łów, aby odebrać, co moje. Albo zabrać, by ktoś inny się nie nachapał. Każdy 
orze, jak może. A skoro mam się zabrać do pracy, to przynajmniej za pomocą 
nowoczesnego sprzętu, gdy ty z mojej winy będziesz zmuszony użyć konia albo 
własnych rąk. I nie powtarzaj w kółko tego banału, że nie zabiorę swojego bo-
gactwa do grobu. Ja chcę żyć w luksusie do ostatniego tchnienia. I nic tobie 
do tego! Będę sobie tłumaczyć, że może po śmierci te wszystkie pieniądze  
w jakiś cudowny sposób trafią z powrotem do mnie.  

 
†††††††Stąd CHCIWOŚĆ ††††††† 

 
Oto siedem zachowań wzbudzających we mnie odrazę. Jak siedem 

grzechów głównych. Moich? Nie. Otoczenia. To właśnie one sprawiły, że czuje 
się jak gówno. Moje problemy nie są spowodowane przeze mnie. One istnieją 
tylko dzięki temu, że jestem na każdym kroku wrzucana do worka zwanego 
społeczeństwem. I to właśnie tam dokonują się porównania z pozostałymi. 
Uwypuklają się liczne słabości, a przede wszystkim odmienność. Reprezen-
tuję sobą coś dziwnego, czego nie da się od tak zaakceptować. Wytykają mnie 
palcami, bo ubieram się jak chcę. Jednego dnia wyglądam jak piękna nimfa, 
drugiego stroję się niczym seksbomba, a trzeciego nie różnie się niczym od 
menela lub bezdomnego. Mówię, to, co myślę, wprost. Niektórych to boli, bo 
nie chcą słuchać obelg. Uważają się za nieskazitelnych, dlatego prawda w oczy 
kole. Chadzam własnymi drogami, za nikim nie podążam. Sama decyduje  
o tym, w co wierzę, więc duchowy nonsens na każdym kroku przeplatają fakty 
ze świata nauki. Czasami się w tym gubię ale staram się nie być zamkniętą na 
obie opcje. Nie dam się zaszufladkować. Kasa? Raz jest, raz jej nie ma. Zawsze 
jakoś da się przeżyć, choć nie opływam w luksusy. Ważne aby przetrwać. Nie-
ważne, że nie stać mnie na lans. Nikomu nie muszę nic udowadniać, tym bar-
dziej szukać aprobaty i poklasku. Nie obchodzi mnie stan posiadania innych  
i rzadko kiedy przepełnia mnie zazdrość. Nie znoszę wywyższania się i hierar-
chii, dlatego krew mnie zalewa, gdy ktoś uważa się za lepszego. Wtedy szukam 
sprawiedliwości lub manipuluję ludźmi tak, że ktoś wymierza ją za mnie. Ale 
zawsze patrzę z nadzieją w przyszłość. Tutaj powinnam użyć czasownika  
w formie przeszłej. Patrzyłam… 
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Od kilku miesięcy sobie nie radzę. Chodzi mi o sferę psychiczną. Każdy 
poranek jest coraz cięższy. Muszę wstać, ogarnąć się i udawać normalność.  
A oznacza to wyjście na uczelnię, spotkania z istotami ludzkimi, rozmowy, wy-
kłady, chwile spędzone poza ciepłą pościelą, konfrontacje. To wszystko napę-
dza obserwacje, przemyślenia i wnioski. Ja naprawdę nie umiem być człowie-
kiem. Czasami afirmuję sobie w wyobraźni, że mogę rozporządzać swoim ży-
wotem i zdecydować jak długo chcę istnieć. Bazuje to na przekonaniu, iż każdy 
z nas ma określoną ilość wiosen do przeżycia daną nam przez Boga. A więc, 
jeśli dostałam ich siedemdziesiąt, decyduję o śmierci w wieku obecnym, czyli 
dwudziestu czterech lat, po czym pozostały czas, czyli czterdzieści sześć lat, 
oddaje komuś w potrzebie. Komuś, kto zrobi z tych chwil pożytek, na przykład 
osobie przedwcześnie umierającej na ciężką chorobę. On na pewno nie zmar-
nuje nawet sekundy, a wręcz będzie żyć przepełniony wdzięcznością za każdy 
dodatkowy moment. W szczęściu. W błogości. A nie tak jak ja, w smutku.  

Jedynym miejscem, do którego udaje się z radością, jest cmentarz. Lu-
dzie są najfajniejsi, gdy są martwi. W końcu mogę odsapnąć, nikt mnie już do 
nikogo nie przyrówna, nie będę czuła się gorsza. Wszędzie panuje grobowa 
cisza, nikt nic nie gada, moje uszy przestają wyłapywać odgłosy miasta. To jest 
ten stan, kiedy mogę zająć umysł kontemplacją na temat losów leżących wokół 
zwłok, próbą odgadnięcia ich dziejów poprzez samą analizę fotografii. To 
wszystko ma miejsce przy jednoczesnym braku samosądu mojej własnej 
osoby. A dlaczego? Bo nie ma nikogo, kto byłby w stanie zatruć mi mózg  
i zaburzyć perspektywę. Najchętniej zamieszkałabym w którejś z kapliczek. To 
właśnie tutaj odnajduję spokój. Jednak wiem, że to nierealne. Zaprawdę by-
łabym szczęśliwa, gdyby Ziemię dotknął kataklizm i tylko ja bym go prze-
trwała. Ja i zwierzęta. W każdym razie, nikomu źle nie życzę.  

Toczę taką walkę przez większość swojej młodości. Nieraz łapię się na 
tym, że powracam do świata ‘żywych’ po to, by po raz kolejny upewnić się  
o jego zepsuciu, następnie ponownie zamykam się w swojej norze i wegetuję. 
Co mam na myśli? Ucieczkę. Najłatwiejszym sposobem jest sen, toteż prak-
tycznie nie wychodzę z łóżka, dopóki nie rozboli mnie głowa. Wtedy szukam 
innego pomysłu na ulotnienie się z rzeczywistości. Nie stać mnie na narkotyki. 
Jestem biedna. Stypendium ledwo starcza na przeżycie. Rodzice coraz mniej 
mi pomagają. Nie mam ochoty pracować, bo nie wytrzymam długo pośród lu-
dzi. Dlatego sięgam po tanie leki odurzające, na przykład takie na bazie ko-
deiny, jak tabletki od kaszlu. Spora ich ilość jest w stanie zapewnić mi całkiem 
przyjemny odlot, do tego kosztują one grosze i są ogólnodostępne, sprzeda-
wane bez recepty. Opiaty uzależniają, ale jest to wydatek znośny dla mojej 
kieszeni. Poza tym, bywają dni, że piję mnóstwo taniego alkoholu. Staram się 
to robić coraz rzadziej, bo kolejnego dnia kac jest nie do wytrzymania. Przez 
jakiś czas brałam także psychotropy ale zauważyłam, że strasznie po nich za-
mulam i nie jestem sobą. Do tego mają mnóstwo skutków ubocznych, musi je 
przepisać lekarz, więc wiąże się to z częstymi sesjami u psychiatry i wychodze-
niem z domu.  
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Ostatnimi czasy moja ręka błądzi tylko pomiędzy poduszkami, butel-
kami i lekarstwami. Od ponad dwóch tygodni nie pojawiłam się na uczelni. 
Przyszedł listopad, a ja wykorzystałam wszelkie dozwolone nieobecności. Nie 
jestem w stanie ich wytłumaczyć, tak, aby oddano mi prawo do ponownego 
opuszczenia zajęć bez powodu. Wychodzę na zewnątrz tylko po zakupy, które 
i tak zazwyczaj składają się z tanich win, tabletek do ćpania, pieczywa i na-
biału. Nie mam ochoty jeść, tylko wmuszam w siebie jakieś jogurty i bułki, 
często zapijając je alkoholem. Jedyna logiczna część mojej doby, to chwile, 
gdy nie łączę procentów z kodeiną, bo może się to zakończyć niepotrzebnym 
cierpieniem. A jednak potrafię jeszcze podjąć jakąś racjonalną decyzję. Wiem, 
że jest jeszcze jedna ważna kwestia do przemyślenia. Jak zakończyć moje pro-
blemy? Jak posprzątać ten cały bałagan? W głowie pojawia się jakaś odpo-
wiedź, jednak czy dam radę to zrobić? 

Podchodzę do lustra wiszącego na korytarzu. Szkło nie jest tak bardzo 
brudne, chociaż nie myłam go tygodniami. Przecieram je rękawem znoszonej, 
wyblakłej bluzy. I patrzę. Nadal jestem ładna. Wyniszczający tryb życia nie 
odebrał mi tego blasku. Może jeszcze miałabym szansę na poznanie kogoś, 
nawiązanie romansu, ustatkowanie się. Wciąż jestem młoda. Ta twarz, mimo 
że zmęczona, jest w stanie zafascynować, a to zgrabne ciało może dokonać 
rzeczy niemożliwych. Mogę zawojować świat. Ale nie mam na to ochoty, nie 
w tym momencie, nie teraz. Moje czarne, duże oczy rzucają mi hipnotyzujące 
spojrzenie. Sięgam dłonią do ciemnobrązowych włosów spiętych w kucyk  
i rozpuszczam je, tak, że ramiona momentalnie otula burza gęstych loków. 
Gdybym włożyła tę piękną, czerwoną, obcisłą kieckę – prezent od byłego – na 
pewno zrobiłabym wrażenie na niejednym mężczyźnie. A jeśli dorzuciłabym 
szpilki, to mogłabym wszystko. Kroczyłabym niczym bogini, a otoczenie po-
padałoby w zachwyty. Wykaraskałabym się z kłopotów. Tyle, że mi się nie 
chce. Bo to jest rozwiązanie tylko na chwilę. W tym przypadku potrzeba rady-
kalnych środków. I wiem jedno, tylko ja sama jestem w stanie wydostać się  
z tych tarapatów. I nie pomoże mi w tym obcisła szmata, bo sedno sprawy nie 
jest ukryte w materii. 

Mija kolejna noc, a ja mam plan. W końcu coś wymyśliłam. Sen nadej-
dzie o blasku słońca, toteż zrealizuje go po południu. Muszę odpocząć, by być 
w pełni sił, decydujący dzień nadchodzi. 

 
***** 

 
 Chyba powinnam przysłonić okno roletą, bo za cholerę nie widzę, czy 
dobrze rysuję kreskę na powiece. Tak, postanowiłam się umalować. Chcę być 
piękna, szczególnie dziś. Jeszcze tylko wytuszować rzęsy i nałożyć szminkę. 
Może użyję koloru ciemnej purpury. Zawsze bałam się takich odcieni, bo zda-
wały się uwypuklać żółtość moich zębów. Ale skoro nie zamierzam się śmiać, 
taka barwa na wargach na pewno doda mi uroku. Rozpuściłam już włosy, wy-
modelowałam je na szczotce, utrwaliłam lakierem. Na łóżku leżą przygotowane  
 



Inskrypcje. Półrocznik 

R. VIII 2020, z. 2 (15) 
 

 

 
196 

wcześniej ubrania, dokładnie wyprasowane. Włożę burgundową sukienkę 
wiązaną w talii niedużym ciemnym paskiem. Na szczęście ma długi rękaw, 
więc nie będę marznąć. Chociaż narzucę jeszcze na siebie płaszcz. I tak naj-
ważniejsze są buty, muszą być wygodne. Rezygnuję z wysokich obcasów. Nie-
duży słupek szarych kozaków wydaje się być idealny. Idealny na wymagający 
spacer po nierównym terenie. 
 

***** 
 

 Mam wrażenie, że ludzie mają wgląd w mój umysł i starają się rozgryźć 
mój plan. Zapewne zastanawiają się dlaczego tak się odstroiłam. A co jeśli ja 
po prostu lubię ładnie wyglądać? Żaden z was na to nie wpadnie, co? No  
i dobrze, bo to nie jest powód, którym się kierowałam. Idę powoli, w jednej 
dłoni trzymam plastikową reklamówkę, a w drugiej kefir – to moje śniadanie, 
a może raczej obiad. Byłam w sklepie i kupiłam drogą whisky, chipsy i jakieś 
czekoladki. Tak, zamierzam to pochłonąć i to sama. Właśnie kieruje się  
w stronę obwodnicy, gdyż znajduje się tam niewielki lasek, gdzie będę mogła 
to wszystko w siebie wrzucić. Na łonie natury. Tylko ja, żarcie, alkohol i przy-
roda. Perfekcyjne połączenie. 
 

***** 
  

Rozsiadłam się na niedużym pniu. Ściółka jest mokra, dlatego daruje 
sobie biwakowanie na ziemi. Gdyby nie bombonierka, picie Jacka Danielsa 
przychodziłoby mi trudniej. A tak mieszam smaki, co jakiś czas przegryzając 
paprykowe Lays’y. Moje podniebienie szaleje, przy okazji jest mi naprawdę 
ciepło. Ach, te procenty. Wokół nie ma żywej duszy. Słyszę tylko pędzące jezd-
nią samochody, na pewno drogie. Tą drogą często podążają biznesmeni, bo 
jakieś dwa kilometry stąd umiejscowiona jest przemysłowa część miasta, ta  
z biurami i fabrykami. No ale ja nadal znajduje się pośród drzew. Jestem  
w strefie czystszego powietrza. I oddycham pełną piersią. Bez żadnej duszącej 
mnie maseczki na twarzy. Nikt także nie wlepi mi mandatu za nieprzestrzega-
nie rozporządzenia niezgodnego z prawem. Od dawna nie czułam się tak swo-
bodnie poza ścianami mojego mieszkania i murami cmentarza, myśli nie są 
już tak natrętne. Nadchodzi czas uwolnienia. 
 

***** 
 

 Ktoś powinien zainteresować się nierówno wyłożonym chodnikiem. 
Przed chwilą potknęłam się i o mało nie wybiłam zębów. Nie chcę być szczer-
bata. Żywię nadzieję, że moja buzia pozostanie w nienaruszonym stanie, tak 
jak głowa. Nie po to spędziłam tyle czasu przed lustrem. Ubrań mi w sumie 
nie szkoda, one są tylko ozdobą. Pod koniec i tak mnie przebiorą w to, co wy-
bierze matka. Nie zostawiłam żadnej wiadomości. Lepiej, by nikt konkretny 
nie obwiniał się o to, co mnie spotka. Winni są wszyscy, jednak nie pojedyncze 
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osoby. Zawiedliście mnie jako społeczeństwo. Potraficie pomagać tylko, gdy 
ktoś jest to w stanie nagrać i zamieścić w internecie. Nie zamierzam już użalać 
się nad sobą, prędzej mogę wam współczuć. Oto ofiara wyciąga rękę do swo-
jego kata. Zakończę wasze cierpienie wywołane moim istnieniem. 
  Wzmaga się lekki wiatr, więc fale przysłaniają mi pole widzenia. Co 
raz przejeżdża jakieś dobre auto, a ja jednak szukam takiego w kolorze czer-
wonym. Nie wiem dlaczego uparłam się na taką barwę. Chyba wewnętrznie 
jestem przekonana o tym, że efekt końcowy będzie mniej makabryczny. Krew 
stopi się z farbą. Może właściciel nie będzie musiał ponownie kłaść lakieru? 
Liczę, że w środku będzie siedzieć tylko jeden podróżny. Szczerze mówiąc roz-
ważałam także pociąg, jednak wiem, że wtedy zepsułabym popołudnie kilku-
dziesięciu ludziom. A tak kierowca, ze trzech policjantów, dwóch techników, 
trzech ratowników, lekarz, prokurator i może jacyś grabarze. Nawet gapiów 
będzie niewielu. Do ostatniej chwili nie potrafię wyzbyć się manii kalkulacji  
i kontroli. Taka już jestem. 
 I nadjeżdża on, mknie jak burza. Przepiękny, czerwony SUV, chyba 
marki Hyundai. Jest za daleko, abym mogła dokładnie się mu przyjrzeć. Robię 
dwa kroki w bok, lecz nadal stoję prostopadle do jezdni. Wykręcę się w ostat-
nim momencie, tak, aby ktoś za kierownicą nie zdążył wyhamować. Pojazd 
nieustannie się zbliża, serce mi wali jakbym miała stan przedzawałowy. Poja-
wia się myśl, że jeszcze mogę się wycofać. Brakuje mi tchu, niewidzialna pętla 
zaciska się na szyi, próbuje przełamać kręgosłup, abym nie mogła się ruszyć. 
I skoczyć. Kilkanaście metrów. Teraz albo nigdy! Zrób to do cholery! Wbie-
gam na jezdnię. Rzucam się na maskę… 
 
Dane kontaktowe / Contact details: 

 
Julita Kisielińska  
jk72161@stud.uph.edu.pl 
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Bartłomiej Skrzyszewski 
 

Z ODDALI PADŁY KOLEJNE STRZAŁY… 
 

 

 Słyszysz? Wando, czy ty mnie słyszysz? 

 Słyszę. 

 Wandeczko, powiedz mi, czy my wszyscy dobrze robimy? Przecież to 

co się teraz dzieje w naszym mieście nie obejdzie się bez konsekwencji. Ani 

my, ani nasza rodzina, ani nasi bliscy przyjaciele nie przejdą przez to bez ja-

kiekolwiek straty. Wandeczko, mam mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo 

mnie ucieszyła wiadomość, że dowódcy wreszcie dali zgodę na rozpoczęcie od 

dawna zapowiedzianego zrywu walki o wolność, ale z drugiej nie zdawałem 

sobie sprawy, że to krwią i śmiercią ludzi przyjdzie nam zapłacić za próbę od-

zyskania niepodległości.  

 Zbyszku, ja też się mocno zderzyłam z rzeczywistością. Stoję teraz na 

placu, a wokół mnie zamęt, gruzy zbombardowanych kamienic i innych bu-

dowli, które wkrótce mogą odejść w zapomnienie. Widzę zniszczone i pobru-

dzone kurzem meble, obrazy, albumy i książki. Widzę kolorowe strzępy sukie-

nek, potłuczone filiżanki i cudem ocalały gramofon. W oddali słychać dźwięki 

toczących się walk. Wreszcie zauważam ledwie żyjącego, rudego psa, nienatu-

ralnie leżącego na kamieniach i skomlącego cicho, prawie niesłyszalnie. Przy-

pomina mi on o mojej Białej Damie, którą zostawiłam w ogródku ciotki. Nie 

chcę płakać, więc odwracam się od niego i idę przez siebie, za innymi. Na ra-

mieniu dźwigam ciężką torbę ze znakiem czerwonego krzyża. Wycieram pot  

z twarzy wymieszany z brudem i łzami. Staram się nie oddychać powietrzem, 

pełnym kurzu i zapachu krwi. Rozglądam się dookoła, szukając rannych. Na-

gle pomyślałam o Ance i Hance. Martwi mnie to, czy dadzą radę przeżyć, 

zwłaszcza drobniutka Hanka. Potem pomyślałam o moim bracie, niegrzecz-

nym Janku. Czy jego spryt i lenistwo wystarczą by przetrwał ten czas? A teraz 

myślę o Tobie, mój Zbyszku. Pytałam o ciebie ludzi i pytałam, lecz nikt nie 

wiedział, gdzie jesteś. Zaczęłam się martwić, że może umarłeś, ale teraz już 

wiem, że żyjesz i to mnie uspokaja.  

 Stoimy, Wando, we czworo i czujnie patrzymy przed siebie, mocno 

trzymając ciężkie, metalowe karabiny. Ilekroć patrzę na nie, przeraźliwie drżę. 

Uświadamiam sobie po raz kolejny co małe kule potrafią zrobić z ciałem czło-

wieka. Jak szybko mkną, przebijając wszystko co napotykają na swej drodze. 

Są nie do powstrzymania. Stoimy, Wando, we czworo. Heniek, Jacek, Ignacy 

i ja. Czekamy w milczeniu na odpowiedź wrogów, czyhających po drugiej stro-

nie barykady. Tak samo jak my są w gotowości i mocno trzymają swoją broń. 

Czekając na ich jakikolwiek ruch, moje myśli popłynęły ku Tobie. Myślałem 
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o mojej Wandeczce, co z dumą nosi na prawym ramieniu biało czerwoną opa-

skę z krzyżem. 

 Z ogromnym wstydem przyznam się, że wraz z upływem czasu coraz 

mniej o Tobie myślę. Biegnę, pomagam, schylam się i znowu biegnę, schylam 

się, biegnę, pomagam. I tak w kółko, to tracąc, to zyskując siłę. Sama nie do 

końca wiem, co robię. Tymczasem w mojej głowie utkwiła kobieta z nagimi 

piersiami i długą spódnicą. Stała wśród gruzów, mając na sobie grubą warstwę 

szarego kurzu. Przez to wyglądała jak marmurowa rzeźba, świeżo zaprezento-

wana przez artystę. Nie poruszyła się na nasz widok, wciąż patrząc pustymi 

oczami przed siebie. Prawą ręką trzymała dłoń maleńkiego, martwego 

dziecka. Z daleka przypominało ono wiszącą lalkę, a kiedy podeszłam bliżej 

zobaczyłam otwarte oczy i usta chłopca. Nie potrafiłam się od niego odwrócić. 

Stałam i patrzyłam na to dziecko, dopóki jeden z chłopaków nie odciągnął 

mnie od nich z siłą. Nawet nie wiem, czy ktoś tej kobiecie pomógł, a jej 

dziecko… godnie pochował. 

 Strzelili, Wando. I my strzelaliśmy. W powietrzu zaś leciały ogłusza-

jące pociski, wybuchały granaty i rozchodziły się krzyki rozpaczy i przeraże-

nia. Ale ja miałem wrażenie, że jest bardzo cicho. Było… w moim sercu. Ono 

jakby przestało pracować. Czyżbyś, Wandeczko, umarła w ruinach naszego 

miasta? 

 Żyję, Zbyszku, żyję. Wszędzie widzę dużo krwi. Na ścianach, w gru-

zach, na ulicach, w ocalałych oknach, a przede wszystkim na naszych ubra-

niach. Wszędzie. Co kawałek mijamy ludzkie i zwierzęce trupy. Całe albo…  

w kawałkach. Często też widzimy jakąś część ciała pod stertą gruzów. Zbyszku, 

przerażają mnie płomienie ognia bestialsko pożerające swoje ofiary. Niektó-

rzy są tak zmasakrowani, że ledwo udaje mi się zobaczyć w nich ludzkie rysy. 

Dookoła cały czas słyszę płacze i jęki ludzi, świadomych, że odchodzą. Z tej 

ulicy, z tego miasta, z tego kraju i z tego świata. Umarli, wydając ostatnie 

tchnienie w ruinach ukochanego czy też nienawidzonego miejsca. Powiedz 

mi, Zbyszku, czy oni do nieba czy do piekła odeszli? 

 Wando, Heniek padł. Stał tuż obok mnie. Upadając, z resztkami sił zła-

pał mnie za ramię i pociągnął do siebie. Nie mogłem uwierzyć, że taki chu-

dziutki chłopiec z okularami i z pasją do czytania wierszy, może być aż tak 

silny. A może tu tylko zadziałała słynna przedśmiertna siła? Płacząc, prosił, 

bym przekazał Ance, że ją bardzo, ale to bardzo mocno kocha. I odszedł. Ja 

też tak bardzo mocno cię kocham, Wando. 

 Ankę spotkałam tylko raz, gdy przyniosła wiadomość do naszego ba-

talionu. Nie wymieniłyśmy się słowami, ale uśmiechnęłyśmy się do siebie 

smutno, świadome tego co widziałyśmy i co jeszcze zobaczymy. I to było nasze 

ostatnie spotkanie. Mówią, że padła tuż pod swoim domem, którym tak bar-

dzo gardziła i nienawidziła z powodu ojczyma. Och, ty losie, czemuż tak okrut-

nie drwiłeś z tej dobrej dziewczyny do końca jej krótkiego życia? A ty, pani 
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śmierci, nie mogłaś pozbawić Ani ostatniego tchu w innym miejscu? Zbyszku, 

mówią, że ona dostała w serce. Nie zdążyłeś, Zbyszku, przekazać jej słów 

Heńka. Nie zdążyłeś. Może Bóg pozwoli im się spotykać w raju i Heniek sam 

powie Ance co czuł, gdy umierał. 

 Może, Wandeczko, może. Walczymy jak możemy. Mobilizujemy siebie 

wzajemnie jak tylko potrafimy. Krzyczymy, że walczymy dla matki, ojca, 

babci, dziadka, dla ukochanych i dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków! 

Walczymy, Wando, o wolną Polskę i o wolność naszych bliskich! 

My też tak mówimy, Zbyszku. To, póki co działa, ale jak na długo… 

Dzisiaj wydarzyła się piękna chwila. Spotkaliśmy po drodze Antka. 

Szczupłego, brudnego, ale rozpromienionego na widok Ignacego. Płakałem, 

Wandeczko, patrząc jak stęsknieni i przerażeni bracia obejmują się i wykrzy-

kują niezrozumiałe słowa. W moim sercu i w głowie pojawiła się zazdrość. Tak 

bardzo mi tęskno za tobą i za babcią. Oj, tak mi tęskno za wami. 

 Zazdrość to nic złego, Zbyszku. Są na świecie gorsze uczucia i myśli.  

I mi też tęskno za tobą. Za mamą, za tatą, za Aliną, za Jankiem i za Białą 

Damą. Pamiętasz, co mówiła twoja mama? Że wiara, nadzieja i miłość to do-

datki do większej i nadludzkiej siły. Bez nich jesteśmy tacy słabi. 

 Pamiętam. Dobrze, że umarła nim zobaczyła Warszawę w ruinie. Serce 

by jej pękło. Wciąż miała w pamięci ostatnią wojnę. 

Zbyszku, czuję się tak bardzo zmęczona, a przecież to dopiero począ-

tek. Co ja mówię, powstanie miało być krótkie, a ono wciąż trwa. Ja wiem, że 

to dobra wiadomość. Że to pokazuje, jak bardzo nam na tym zależy, ale ogar-

nęła mnie, Zbyszku, znieczulica. Jeszcze niedawno płakałam nad umierają-

cymi, a teraz patrzę na nich tak obojętnie. Czy to dobrze, Zbyszku? 

 Wandeczko, czy to źle? Walcz, póki możesz. Walcz, póki żyjesz. Później 

nie będziesz mogła, jeśli choć jedna mała kula utkwi w twym ciele. Niczym nas 

nie wesprzesz, martwa wśród gruz i pustych ciał. Walcz, Wandeczko. Nie zo-

stawiaj mnie samego. 

 Nie umrę. Za dużo jest do zrobienia. Zbyt wielu rannych pragnie mojej 

pomocy. 

 Pamiętasz, Wando, to drzewo pod twoim oknem, po którym wspina-

łem się, by wejść pod osłoną nocy, księżyca i gwiazd, do twojego pokoju i cię 

pocałować na dobranoc? Albo tylko przytulić i zapamiętać twój zapach, roz-

koszując się nim w drodze powrotnej? Nawet zwykła rozmowa przy oknie, 

była dla mnie wielką nagrodą za trud. Nie doceniałem tamtych chwil. Teraz, 

gdy cię nie ma przy mnie, wspominam to wszystko w najmniej oczekiwanym 

momencie. 

 Pamiętam, Zbyszku. Wszystko pamiętam. Każdą noc i każdą chwilę. 

Każdą rozmowę i każdy pocałunek. Wczoraj właśnie mijaliśmy mój dom. Nic 

już tam nie ma. Ani okna, ani drzewa. Nie mam już domu, Zbyszku. Została 



Inskrypcje. Półrocznik 

R. VIII 2020, z. 2 (15) 
 

 

 
202 

po nim tylko piwnica, gruzy i wspomnienia.  Nigdy więcej nie będzie mógł się 

wspinać by mnie pocałować pod ciemną nocą z mnóstwem gwiazd. 

 Szkoda. Wielka szkoda. Ale obiecuję Ci, Wandeczko, że posadzę takie 

drzewo koło naszego domu i będę wspinał się co wieczór, by cię pocałować, 

przytulić i wyszeptać do twojego ucha, najszczersze na świecie, kocham cię. 

 Obiecaj mi, że przeżyjesz! 

 Obiecałem. Obiecuje. I będę obiecywał. Jeśli mam umrzeć, to tylko 

przy tobie i w twoich objęciach. I niech miły Bóg, pozwoli mi dotrzymać da-

nego słowa. 

 Cierpię, Zbyszku! Płaczę i krzyczę rozpaczliwie, upadając na ziemię. 

Ujrzałam wśród gruzów kilkoro martwych ciał. Jedno z nich należało do 

Janka. Leżał rozdarty pod niewielką ścianą. Patrzył przed siebie martwymi 

oczami, jak niedawno widziana kobieta-rzeźba z nieżywym dzieckiem. Tyle że 

ona jeszcze wtedy żyła. W ręku mocno trzymał ulubioną czapkę, a jego głowa 

leżała pochylona w lewą stronę. Był taki zimny i siny. To okrągłe dziury po-

wiedziały mi co się z nim stało. Trafiono go w brzuch, w szyję i w czoło. Jego 

piękna twarz po ojcu i ubrania, które sama mu naszykowałam, były brudne  

i zaschnięte ciemnoczerwoną krwią. Kamienie też były zabarwione tym sa-

mym kolorem. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to martwe ciało należy do mojego 

niegrzecznego, młodszego brata. On już nie żyje! Nie ma go wśród nas! 

 Żal mi cię, Wandeczko i żal mi Janka. I żal mi Jacka. Kula trafiła go  

w prawe oko. Ja, w odpowiedzi odruchowo strzeliłem tamtemu w czoło. Obaj 

padli równocześnie, martwi. Jest nas coraz mniej, Wando. Jesteśmy słabi  

i zmęczeni. Prawie martwi. Co noc słyszę jęki i płacze chłopaków, tęsknią za 

kimś. Powoli brakuje nam woli do walki. Uda nam się przeżyć, Wandeczko? 

 Jacku… Żegnajcie krajobrazy na kartkach z papieru. Żegnajcie niedo-

szłe budowle, mające wyjść spod jego ręki. Żegnajcie żarty. Żegnaj czysty, nie-

wymuszony śmiechu. Żegnaj, Jacku. 

 Żegnaj, Jacku, mój przyjacielu.  

 Zbyszku, żyjesz? 

 Żyję. A ty? 

 Żyję i tęsknię. 

 Ja też tęsknię. 

 Zbyszku, nie denerwuj się. Postrzelili mnie w ramię. Wyciągnięto mnie 

spod serii ostrzałów i uratowano. Uratował mnie stary profesor-chirurg. Ura-

tował, Zbyszku, z objęcia śmierci. Powiedział, że to Bóg przez jego ręce nie 

pozwolił na to, abym umarła. 

 Wandeczko, najdroższa. Uważaj na siebie, bo naprawdę nie wiem, czy 

ja bym potrafił żyć w tym świecie bez ciebie. Jeszcze trochę, Wandeczko, jesz-

cze trochę. Nie wiem, ile jeszcze, ale wytrzymaj. Walcz. Zrób to dla mnie, 

Wandeczko. 
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 Opowiedz mi o naszym domu, bym miała nadzieję i siłę do przetrwania. 

 O naszym domu? 

 Tak. Ten dom, który jest cały czas wpatrzony w stację kolejową i drgnie, 

gdy tylko w oddali usłyszy pociąg. On nie może się doczekać, aż go wypełnimy 

naszą obecnością. 

 Biały, mały, kwadratowy domek z poddaszem o dużych oknach i z wiel-

kimi drzwiami. Za domem stoi obora i stodoła, obok duży sad. Babcia z po-

mocą sąsiadów już dosadziła młode jabłonie, gruszki, śliwki, czereśnie, wiśnie 

i porzeczki. Ja jeszcze posadzę obiecane dla ciebie drzewo. To będzie dąb albo 

klon. Uśmiecham się szeroko, wyobrażając sobie, jak babcia siedzi pod do-

mem na ławeczce i czeka na nas z różańcem w ręku. 

 Uciekniemy stąd, Zbyszku? 

 Uciekniemy. Wando, widziałem dzisiaj małego ptaka na ulicy. Wydaje 

mi się, że to była jaskółka. Ignacy myśli, że oszalałem, bo według niego ptaki 

już dawno uciekły z miasta, ale ja jestem przekonany, że widziałem tę ja-

skółkę. Patrzyła na nas zaciekawiona, a jednocześnie przerażona. Może bała 

się tych czarnych metalowych zabójców w naszych rękach. Och, Wandeczko, 

gdybyś ty mnie teraz ujrzała, to już byś mnie pewnie nie chciała. 

 Zbyszku… Moje ciemne blond włosy są brudne od kurzu i krwi. Nie-

bieskie oczy zimne i puste od nadmiaru przeżyć. Usta są szorstkie i popękane. 

A dłonie dawno przestały być delikatne i czyste. Ciało wydaje mi się być puste 

jak dzban. Chyba tylko serce jest czyste, wciąż bijące i żywe z tęsknoty za tobą. 

 Moje brązowe włosy są takie jak twoje, Wando. Zakurzone pyłem gru-

zów. Usta i oczy też. Dłonie nigdy nie były ładne. Ciało się porusza, kiedy 

trzeba. A serce… Tak, ono jest jak twoje.  

 Mówią, że wkrótce połączymy się z twoim batalionem. Nareszcie cię 

zobaczę, Zbyszku! 

 Płaczę, Wandeczko. Wczoraj zastrzelili Antka. Dziś Ignacy z rozpaczy 

pobiegł w stronę wrogów i pozwolił się zastrzelić. Dobrze, że tego nie widzia-

łaś, Wando. Tych kul, bestialsko szarpiących młode ciało. Kiedy to się skoń-

czyło, chciałem się z nim pożegnać. Żałuję, że to zrobiłem, bo teraz, Wando, 

nie pamiętam Ignacego tak jak powinienem był go zapamiętać. Myśląc o nim, 

mam przed oczami jego rozstrzelone i rozszarpane ciało. Płaczę, Wandeczko, 

bo chcę cię wreszcie zobaczyć i przytulić. Odżyć. Uwolnić się od zła, które wi-

dzę co dzień. 

 Cierpliwie czekaj. 

 Cierpliwie czekam, Wandeczko. 

 

***** 

 

 Niecierpliwiony Zbyszek stał przy murku, gdy batalion Wandy szedł  

w ich stronę. Jego serce zaczęło mocniej bić, gdy ujrzał swoją dziewczynę  
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z biało-czerwoną opaską z krzyżem. Rozpoznał ją pomimo brudu i krwi na 

twarzy, cenną wskazówką był również bandaż na ramieniu. Rozpromieniana 

biegła do niego, a on do niej. Objęli się mocno, całując się po twarzy, w usta 

czy po włosach. 

 Po pierwszym nasyceniu się tak długo wyczekiwaną bliskością, odsu-

nęli się od siebie. Zbyszek czule gładził kciukiem policzek swojej Wandeczki  

i z uwielbieniem patrzył w jej oczy. 

– Mój dzielny, chłopaku – mówiła szczęśliwa sanitariuszka. – Mój ty po-

wstańcu. 

 Przyjrzała mu się. Z bliska zauważyła, że jest blady i zmęczony. Oczy, 

choć ucieszone jej widokiem, nie były już tymi samymi, które zapamiętała że-

gnając się z nim. Widziała małe blizny na twarzy i sińce na odkrytych ramio-

nach. We wnętrzu dłoni wyczuwała twarde odciski. Nic mu nie powiedziała, 

bo inni zawołali ich do siebie. 

Batalion Wandy nie bez powodu miał przyłączyć się do batalionu 

Zbyszka. Rozkazem dowódców było, aby wspólnie bronili Starego Miasta. 

Dziewczyna, pomimo bólu, stale biegła dookoła, pomagając rannym, a chło-

pak przyłapywał się na tym, że zamiast być skupiony i obserwować otoczenie, 

ubezpiecza ją. Bał się, że skoro wreszcie się spotkali, to Wandeczka już więcej 

nie wróci do niego żywa. 

Przez kilka dni było spokojnie, dopóki Wanda nie pobiegła do rannego 

mężczyzny, by owinąć mu bandażem zastrzelone ramię. Kiedy szła do kolej-

nego, usłyszała strzał, a po chwili poczuła lekkie ukłucie na brzuchu. Odru-

chowo dotknęła zaatakowane miejsce ręką. Czuła, jak ból rozchodzi się po ca-

łym ciele. Przerażona uklękła na ziemię i spojrzała na dłoń, pełną krwi. Prze-

rażona, zamknęła rozpaczliwie oczy.  

Zbyszek, słuchając swojego wewnętrznego głosu, szukał wzrokiem 

ukochanej. Znalazł ją i zastygł. Klękała na środku placu odwrócona tyłem do 

niego i nie ruszała się. Instynktownie czuł, że coś jej zagraża. Zostawił zniena-

widzoną broń i pobiegł do swojej Wandeczki. 

 Sanitariuszka dopiero jak usłyszała jego głos, odważyła się otworzyć 

oczy. Przerażona kręciła głową, gdy stanął przed nią z otwartymi ustami,  

a potem uklęknął, przyglądając się czerwonej plamie na jej ubraniach. Roz-

paczliwie ją objął. Próbowała go odepchnąć, ale nie mogła. Była słabsza od 

niego, ale tak naprawdę nie chciała zostać sama. Bała się, świadoma, że jest  

o wiele bliżej śmierci, niż była, gdy ją postrzelili. 

Ukochani patrzyli sobie w oczy. 

– Zrobimy to razem – powiedział z lekkim uśmiechem na ustach, Zbyszek, 

czule dotykając dłońmi jej policzków. – Nie będę potrafił żyć bez ciebie, Wan-

deczko. 

 Wanda chciała mu odmówić. Kazać walczyć za nią. Ale wiedziała, że 

chłopak tego nie zrobi. Gdyby którejś z nich zginęło, drugie poddałoby się przy 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), ISSN 2300-3243 

pp. 185– 187; DOI 10.32017/ip2020.2.15 
 

 

 
205 

pierwszej okazji. Stałoby się z nimi to samo, co stało się z Ignacym, po śmierci 

jego brata. Rzuciliby się w objęciach mroku i czekali na śmierć, tylko po to by 

być bliżej ukochanej osoby. 

– Kocham cię – rzekł Zbyszek. 

Sanitariuszka płakała, nie mogąc mu odpowiedzieć, ponieważ z dwóch 

kącików jej ust spływała czerwona krew. Zbyszek zbliżył twarz do twarzy 

dziewczyny i płakał razem z nią. Dla nich to był koniec. Koniec walki. Koniec 

powstania. Koniec miłości. Koniec marzeń. Koniec przyszłości. Koniec Wandy 

i Zbyszka. 

Z oddali padły kolejne strzały… 

 
 

Dane kontaktowe / Contact details: 

 

Bartłomiej Skrzyszewski  

bs83895@stud.uph.edu.pl 
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Violetta Machnicka 
 

WIERSZE 
 
 
 
1. PPP: Pozorne Polaków Perory   
Jak gęś z prosięciem 
 
O, jakże trudno dogadać się z ludem! 
To wieża Babel – wspólny język cudem. 
 
Rzadko z Polakiem po polsku rozmowa 
Ma sens, logikę – mimo znane słowa. 
 
Każdy sam z sobą tylko peroruje 
I nie chce słuchać, gdy drugi prostuje. 
 
Każdy do rozmów pozornie gotowy, 
Choć w gruncie rzeczy nie zna polskiej mowy. 
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2. Gryzipiórek na etacie  
Pandemiczne lenia postanowienia 
 
Jutro zajrzę do pracy – 
Przynajmniej stworzę pozory. 
Niechaj zauważą rodacy, 
Żem gotów, zwarty, nie chory. 
 
Odkurzę maskotkę z biurka –  
I powiem: też się zmachałem! 
A że mój ptak miniaturka… 
Wszak nad nim popracowałem! 
 
Nie prześpię życia całego, 
Przybędę w samo południe! 
I bardziej od Coopra znanego 
Z kuprem usadzę się cudnie. 
 
Zamierzam dzielnie pracować! 
I… dotrwać emerytury. 
Nie ze mną im konkurować. 
No – niech podskoczy mi który?! 
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3. Podaj łapę… 
Do Mrauczusi 
 
Podaj kocią łapę – puszystą prawicę. 
Niechaj ją uścisnę, niech się nią zachwycę! 
I poczuję w dłoni moc ukrytą w puchu, 
Pozornie bezbronną, doskonałą w ruchu. 
 
A kiedy znów zaśniesz i odpłyniesz w locie, 
Mrucząc, zachwycona, odnajdź szczęście kocie. 
Może gdzieś istnieje Wyspa Polowania 
Z mysimi stadami i wiecznością spania? 
 
Gdy już tam dopłyniesz, przetrzyj dla mnie szlaki, 
Przygotuj mi miejsce, wskaż nasenne maki. 
I podaj mi łapę – puszystą prawicę. 
Ścisnę ją z ufnością. Raz jeszcze zachwycę… 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe / Contact details: 
 
Dr hab. Violetta Machnicka, STN Siedlce 
viola.machnicka@wp.pl 
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