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Wstęp 

 

Ryba jest niewątpliwie jednym z ważniejszych symboli w kulturze europej-

skiej. Występuje jako bohater w rozlicznych tekstach kultury, począwszy od sztuk 

wizualnych, mitów i legend, aż po baśnie i powieści. Ryby, jak można przeczytać  

w popularnych słownikach i leksykonach, od dawna wiązano ze światem zmarłych, 

ale też z witalnością i płodnością. W religii chrześcijańskiej to stworzenie kojarzone 

jest z Mesjaszem1. W Biblii motyw ryby, rybaka czy rybołówstwa pojawia się wielo-

krotnie i związany jest np. ze św. Piotrem, a także chrztem2. Drapieżne ryby odna-

leźć można w Ikonologii Cesarego Ripy. Hasło Rozejm ukazuje kobietę, która znajdu-

je się na małej wyspie na spokojnym morzu: „[…] pierś ma opancerzoną jak Bellona, 

na prawym kolanie trzyma przyłbicę, na niej zaś wsparła pięść zaciśniętą na pręcie, 

wokół którego owinęły się, złączone, głowacz i ryba wilk”3. Stworzenia te kojarzone 

są również z Siłą Miłości: „Nagi dzieciak ze skrzydłami na ramionach, w prawej 

trzymający rybę, w lewej bukiet kwiatów […]”4. Przegląd herbów miast pokazuje, iż 

ryby zajmują ważne miejsce w zbiorowej wyobraźni symbolicznej. W Polsce ryby 

odnaleźć można, m.in. w heraldycznych przedstawieniach miast, np.: Rybnik (szczu-

pak), Gdynia (dwie złote ryby), Mikołajki (ryba z koroną), Krasnystaw (dwa złote 

karpie), Giżycko (trzy srebrne leszcze), Puck (łosoś)5.  

 Prezentowany tom monograficzny grupuje teksty z obrębu różnych dyscy-

plin i obszarów współczesnej humanistyki: od literatury i języka aż po malarstwo, 

obyczajowość czy współczesne media. Ryba w świetle tych tekstów jawi się z jednej 

strony jako bohater tajemniczy, posiadający nadnaturalną moc, z drugiej natomiast 

bywa synonimem słabości czy bojaźni.    

Niniejszy tom powstał w ramach projektu naukowego „Mała Humanistyka” 

(kierownik naukowy dr hab. Andrzej Borkowski, numer projektu N/012/2022 IKRiBL)  

i jest kontynuacją interdyscyplinarnego namysłu badawczego nad funkcją i symboliką 

 
1  Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, oprac. W. Zakrzewska, P. Pachcia-

rek, R. Turzyński, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 298-299. Por. też W. Kopaliński, Słownik symboli, 
Warszawa 2001, s. 365-367.  

2  L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, wyd. 3, Słownik symboliki biblijnej, Warszawa 2003,  
s. 881. 

3  C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, wyd. 2, Kraków 2002, s. 358-359. 
4  Tamże, s. 163.  
5  Por. też D. Sztych, Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne, s. 982 https://www.vetpol.org. 

pl/dmdocuments/ZW%202011_12%20%2007.pdf (dostęp 30.12.2022). 
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bohaterów zwierzęcych, począwszy od konia, kota, psa, aż po ptaki i owady6. Prezento-

wane dociekania skupiają się na kwestii fauny w kontekście rozpoznania roli, a tak-

że określenia miejsca i znaczenia wybranych zwierząt w wybranych tekstach kultu-

ry. Publikacja została opracowana przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Lite-

rackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie (IKRiBL) we współpracy z In-

stytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH. 

 

Andrzej Borkowski, w grudniu 2022  

 

 
6  Por. tomy w serii SAP (w roku 2023 planowany jest tom Gady, a następnie monografia „Sus 

domestica…”).  
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Julia Czapla   

Instytut Historii Sztuki i Kultury  

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 

 

Targi rybne w malarstwie antwerpskim  

XVI i pierwszej połowy XVII w.  

Kilka słów o znaczeniu symbolicznym przedstawień ryb 

 

 
Przedstawiane od końca XV w. z bez mała fotograficznym realizmem rośliny, 

produkty spożywcze, przedmioty zbytkowne i codziennego użytku zdają się być jednym 

z wyróżników nowożytnego malarstwa w szeroko rozumianych Niderlandach1. Martwe 

natury początkowo stanowiły oprawę dla storii (przedstawień wydarzeń biblijnych, 

mitycznych i historycznych) oraz portretów. Wkrótce stały się też niezbywalnym 

elementem scen rodzajowych – wnętrz kuchni, spiżarni czy widoków targowisk.  

W końcu stulecia gatunek uniezależnił się2. Pojawiły się samodzielne martwe natury 

przedstawiające kwiaty, książki, kosztowności i różne produkty spożywcze.  

W Niderlandach XVI i XVII w. malarstwo służyło przede wszystkim dekoracji 

wnętrz zamożnych domów. Bogaci i dobrze wykształceni mieszczanie nie chcieli żyć 

wśród gołych ścian. Dlatego w salonach i gabinetach wieszano pejzaże, portrety bli-

skich, przedstawienia wazonów z kwiatami czy elegancko wyeksponowane drogie 

naczynia bądź książki. Jadalnie zdobiły natomiast przedstawienia żywności. Jakość  

i obfitość ukazanych przedmiotów i produktów miała świadczyć z jednej strony o bo-

gactwie Niderlandów, a z drugiej była krytyką konsumpcjonizmu i zbytniego zaintere-

sowania materialną stroną życia. Na pograniczu pełnych ukrytych znaczeń martwych 

natur i scen rodzajowych należy uplasować przedstawienia kramów i targowisk.  

W tym artykule zaprezentuję kilka przykładów antwerpskich scen ze straganami ryb-

nymi z XVI i XVII w. oraz postaram się przeanalizować ich znaczenie symboliczne. 

 
1  Mimo że sceny targowe są jednym z charakterystycznych motywów malarstwa flamandz-

kiego, powstawały też w Holandii, Rzeszy Niemieckiej i Włoszech. Zob. np. D.R. Barnes i P.G. 
Rose, Matters of Taste: Food and Drink in Seventeenth-century Dutch Art and Life, Albany 
2002 oraz S. McTighe, Foods and the Body in Italian Genre Paintings, about 1580: Campi, 
Passarotti, Carracci, „The Art Bulletin”, 2004, t. 86, nr 2, s. 301–323. 

2  O początkach malarstwa świeckiego w Niderlandach, zob. np. klasyczny tekst Keitha Mox-
eya Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer and the Rise of Secular Painting in the Context of the 
Reformation, New York 1977. 
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Sceny targowe, które pokazują obfite plony, dary lasów i mórz pojawiają się 

w drugiej tercji XVI w. Jednym z pierwszych twórców, którzy malują storie tylko jako 

pretekst dla monumentalnej martwej natury bądź sceny rodzajowej na pierwszym 

planie był Pieter Aertsen (1508-1575)3. Urodzony i wykształcony w Amsterdamie 

malarz w 1535 r. osiedlił się w Antwerpii, gdzie w 1542 r. poślubił Kathalijn Beucke-

laer i uzyskał obywatelstwo miasta. Prowadził tam sporą pracownię, w której kształci-

li się jego synowie, bratanek Kathalijn – Joachim Beuckelaer oraz sztycharz Jan van 

der Straet. Aertsen tworzył zarówno monumentalne obrazy ołtarzowe, jak i świeckie 

sceny rodzajowe oraz martwe natury. Chętnie malował targowiska, pojedyncze 

stragany czy wnętrza kuchni. To realistyczne przedstawienia ludzi przy ich codzien-

nych zajęciach. Wokół nich z niezwykłą precyzją ukazywał rozmaite produkty spo-

żywcze4.  

Wydaje się, że koncepcja tego nowego gatunku malarskiego powstała dzięki 

antwerpskim humanistom. Z lektury łacińskich klasyków wyprowadzili pomysł na 

obrazy, na których artyści przedstawialiby otaczający świat takim, jakim jest wi-

dziany5. Zainspirowani opisami realistycznego (by nie powiedzieć iluzjonistyczne-

go) malarstwa rzymskiego, które znalazły się w Historii naturalnej Pliniusza6, zaczęli 

poszukiwać obrazów ukazujących tematy przyziemne, których była nieskończona 

ilość7.  

Pod wpływem lektury tekstów rzymskich stoików niderlandzcy humaniści 

posługiwali się satyrą, by podejmować tematy moralizatorskie w bardziej przystęp-

 
3  RKD Artists, poz. 605 [online, 21.02.2023], https://rkd.nl/explore/artists/605. Prowadzo-

na przez Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis RKD Artists stanowi największą bazę 
podstawowych informacji biograficznych o artystach Niderlandów w ich historycznych 
granicach. Przy wszystkich hasłach znajdują się także odsyłacze bibliograficzne. 

4  E.M. Kavaler, Pieter Aertsen’s Meat Stall. Divers aspects of the market piece, „Nederlands Kunst-
historisch Jaarboek”, 1989, t. 40, s. 67–92, M.A. Sullivan, Aertsen’s Kitchen and Market Sce-
nes: Audience and Innovation in Northern Art, „The Art Bulletin”, 1999, t. 81, nr 2, s. 236–266. 

5  Genezę scen targowych w malarstwie antwerpskim XVI w. omawia np. M.A. Sullivan, Aertsen’s 
Kitchen..., tam też podstawowe interpretacje tego tematu; zob. także L. Silver, Kitchens and 
markets, w: Peasant scenes and landscapes. The rise of pictorial genres in the Antwerp art 
market, Philadelphia 2006, s. 87–102. 

6  „Albowiem słuszną jest rzeczą przytoczyć tu sławnych malarzy pędzlem w mniejszych ob-
razach, z których był Pyreicus, w sztuce nie wielu ustępujący; ale nie wiem, czy sobie sam 
przedsięwzięciem swojem nie zaszkodził; albowiem podłe tylko przedmioty malował, w 
oddawaniu przecież tych podłych rzeczy najwyższą osiągnął sławę. Malował golarnie, jatki 
szewski, osły, jarzyny i tym podobne; z tej przyczyny nazwany został Rhyparographus 
[malarzem nędznych przedmiotów – przyp. J.C.]; w rzeczach tych był doskonały. Albo-
wiem płacono za nie więcej, niż za największe obrazy wielu”. Tłumaczenie za: K. Pliniusza 
Starszego Historyi naturalnej ksiąg XXXVIII, tłum. J. Łukaszewicz, t. 10, Poznań 1845, ks. 
35, r. 37 [s. 208-209]. 

7  K.P.F. Moxey, Pieter Aertsen..., p. 28. 
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ny sposób. Krytyka łakomstwa, rozwiązłości8 czy drastycznych różnic społecznych 

w rzymskich satyrach zwykle odbywała się pod pretekstem opisu scen targowych9. 

Biorąc pod uwagę bliskie i częste relacje między intelektualistami antwerpskimi  

a członkami miejscowej Gildii Św. Łukasza, trudno się dziwić, że ich teksty były in-

spiracją dla malarzy. W tej interpretacji, sceny targowe należy rozpatrywać jako 

krytykę nadmiernego skoncentrowania się na dobrach materialnych. Nie jest to jed-

nak jedyne możliwe odczytanie tego tematu. 

Obfitość przedstawionych produktów miała pokazywać dostatek. Paradok-

salnie jednak nie był to rzeczywisty dobrobyt. Tak zwana Mała Epoka Lodowcowa, 

której apogeum datuje się na XVI i XVII w., ograniczyła produkcję rolną. Większość 

Europy co roku mroziły długie i ostre zimy, lata były albo niezwykle mokre, albo 

niezwykle suche. Ruchy lodowców wstrzymywały komunikację, niektóre miejsca 

wręcz odcinając od świata. Do tego, gwałtownie postępująca urbanizacja Niderlan-

dów sprawiła, że zmieniła się też struktura zawodowa kraju. W rezultacie, popyt na 

produkty żywnościowe znacznie przewyższał podaż, a rolnicy swobodnie podnosili 

ceny. W takim rozumieniu, XVI-wieczne przedstawienia kramów i targowisk miały 

pokazywać idealną, mityczną krainę obfitości.  

W twórczości Aertsena niewiele jeszcze było przedstawień darów morza. 

Malarz koncentrował się raczej na produktach rolniczych – warzywach, owocach, 

drobiu czy mięsie. Jednakże, na jego jednej niedatowanej scenie targowej (obecnie 

znajdującej się w zbiorach kolońskiego Wallraf-Richarts Museum) [il. 1] to właśnie 

pokazane na pierwszym planie ryby morskie mają przyciągać spojrzenie. To reali-

stycznie przedstawione, ewidentnie martwe i odłowione zwierzęta z naciętymi 

skrzelami, zasuszone, wypatroszone, wiszące, leżące w wiadrach i na tacach. Nie 

ulega wątpliwości, że Aertsen uważnie obserwował otaczający go świat.  

 
8  Ryby i owoce morza miały konotacje seksualne tak w tekstach autorów rzymskich, jak i chrze-

ścijańskich, zob. np. M.M. Henry, The Edible Woman. Athenaeus’s Concept of the Pornographic, 
w: The Pornography and representation in Greece and Rome, red. A. Richlin, New York, Oxford 
1992, s. 250–268, zwłaszcza s. 256-257; R.J. Lawrence i R.J.J. Lawrence, The Fish: A Lost Symbol 
of Sexual Liberation?, „Journal of Religion and Health”, 1991, t. 30, nr 4, s. 311–319. 

9  M.A. Sullivan, Aertsen’s Kitchen..., s. 248. 
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Il. 1. 

 

Nie był w tym zresztą w XVI-wiecznej Europie odosobniony. Powszechną 

praktyką artystyczną było zbieranie w szkicownikach rysunków wzornikowych. 

Spacerując po mieście i jego okolicach, niderlandzcy malarze dokumentowali pejza-

że, architekturę, ciekawe typy ludzkie, zabawne scenki, rośliny, zwierzęta, nieco-

dzienne wytwory natury, zjawiska atmosferyczne, piękne przedmioty itd. Te moty-

wy później pojawiały się – w różnych konfiguracjach – na obrazach malowanych  

w pracowniach. Tego rodzaju przedstawienia – kolaże z zaobserwowanych i naszki-

cowanych elementów rzeczywistego świata – generalnie traktowano jako opraco-

wane naer het leven, czy też, używając lepiej znanego, łacińskiego odpowiednika, ad 

vivum10. Termin dosłownie można przetłumaczyć jako „z życia”, co sugerowałoby – 

przynajmniej z naszej, XXI-wiecznej, perspektywy – że malarz dokładnie widział  

i malował scenę „w terenie”: na targu, pod miastem, w konkretnym domu czy go-

spodzie. W kontekście nowożytnego realizmu, ad vivum należy jednak interpretować 

tylko i wyłącznie jako przedstawienie rzeczywiście istniejących i zaobserwowanych 

– niekoniecznie przez artystę – widoków, osób lub eksponatów, a nie czegoś wymy-

ślonego, co narodziło się w głowie malarza. 

 
10  Różne aspekty ad vivum w sztuce nowożytnej, zob. T. Balfe, J. Woodall i C. Zittel (red.), Ad 

vivum? Visual Materials and the Vocabulary of Life-Likeness in Europe before 1800, Leiden 
2019, F. Egmond, The ad vivum Conundrum. Eyewitnessing and the Artful Representation of 
Naturalia in Sixteenth-Century Natural Science, w: Zeigen – Überzeugen – Beweisen. Metho-
den der Wissensproduktion in Kunstliteratur, Kennerschaft und Sammlungspraxis der Frühen 
Neuzeit, ad picturam, red. E. Oy-Marra i I. Schmiedel, Merzhausen 2020, s. 33–62. 
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Aertsen wrócił w 1556 r. do Amsterdamu, ale pozostawił w Antwerpii wielu 

uczniów. W różnorodnych scenach targowych wyspecjalizował się jego bratanek – 

Joachim Beuckelaer (1533-1575)11. Wpisany do Gildii św. Łukasza w 1560 r. jako wijn-

meester (syn mistrzowski)12 wyspecjalizował się – podobnie jak Aertsen – w martwych 

naturach towarzyszących storiom. Obrazy Beuckelaera to jednak już nie tylko wyraz 

tęsknoty za dobrobytem końca XV w., ale też za spokojnym, bezpiecznym życiem. 

Druga połowa XVI w. to wszak czas, kiedy głód i bieda w Niderlandach były wyni-

kiem tak zmian klimatycznych, jak i wyniszczających te tereny konfliktów religij-

nych i późniejszych walk niepodległościowych. Zarówno Południowe Niderlandy, 

jak i Republika Zjednoczonych Prowincji zaczną odbudowywać swoją potęgę eko-

nomiczną dopiero w końcu XVI w. Tymczasem, jedyną gałęzią gospodarki, która 

dobrze się rozwijała w Antwerpii, były malarstwo i grafika. Obrazy olejne i ryciny 

cieszyły się nieustannym popytem tak w kraju, jak i poza jego granicami. Jednym  

z najbardziej popularnych gatunków były właśnie sceny targowe i kuchenne, na 

których pokazywano obfite plony i stragany. 

W twórczości Beuckelaera sceny rodzajowe zazwyczaj miały przekazywać 

jeszcze dodatkowe treści religijne czy alegoryczne. Produkty spożywcze były moty-

wem często wykorzystywanym przez niego do ukazania pór roku albo żywiołów. 

Obrazy te mają jednak niekiedy dodatkowe, bardziej złożone znaczenia. Datowany 

na 1570 r. Kram z rybami z cyklu Żywiołów z londyńskiej National Gallery jest wła-

śnie przykładem dzieła, które można odczytywać na wielu poziomach13. Na najbar-

dziej dosłownym to scena z targu rybnego w Antwerpii. Na pierwszym planie troje 

handlarzy oferuje dwanaście gatunków ryb. To wszystko gatunki powszechnie wy-

stępujące w Morzu Północnym, które niewątpliwie były w mieście łatwo dostępne. 

Ich obserwacja nie stwarzała zatem żadnych trudności. To stworzenia, które wielo-

krotnie pojawiają się na różnych obrazach Beuckelaera. Niektóre leżą niezależnie od 

siebie, inne są tak ułożone, że stanowią jeden zbiór ułożony w koszu, misie czy na 

tacy. Beuckelaer zapewne kopiował je na obrazy z rysunków wykonanych ad vivum 

– ryb szkicowanych na targu, kupionych i przyniesionych do pracowni albo po pro-

stu wziętych na chwilę z kuchni. Na obrazie te ryby kupują trzy służące, czwarta 

odchodzi już od straganu. Na dalszym planie po lewej biegnie szeroka ulica wiodąca 

do bramy miejskiej. W tle po prawej ukazany został podmiejski krajobraz. Przez 

arkadę w centrum dalekiego planu widać scenę z rybakami na jeziorze. Cała scena 

 
11  RKD Artists, poz. 7836 [online, 21.02.2023], https://rkd.nl/explore/artists/7836. 
12  Pod nazwiskiem „Joachim Buckeleer”, por. P.F. Rombouts i T. van Lerius, De liggeren en 

andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde, Antwerpen 1864, t. 1, s. 220. 
13  Joachim Beuckelaer, Four elements: water. 1570. Londyn, National Gallery, NG6586 [onli-

ne, 21.02.2023], https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joachim-beuckelaer-the-
four-elements-water.  
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stanowi alegorię wody wpisującą się w cykl Czterech żywiołów ukazujących kojarzo-

ne z nimi produkty spożywcze. Obraz ten można także odczytać w bardziej złożony 

sposób.  

Na XVI-wiecznych scenach z targów rybnych wśród straganów krążą kobiety 

o różnym statusie społecznym: bogate mieszczki, żony rzemieślników, służące i pro-

stytutki. Z jednej strony dokonują sprawunków, zapewniając pożywienie dla do-

mowników, nabywają postny pokarm o ewidentnych konotacjach chrystologicz-

nych, z drugiej zaś kuszą mężczyzn, bowiem ryby w mitologii rzymskiej wiązano  

z kultem Wenus14. Co więcej, w ówczesnych Niderlandach targi były miejscem pracy 

prostytutek, które spacerując wśród kramów przyciągały uwagę klientów. Zatem – 

tak ten, jak i inne obrazy Beuckelaera – można jednocześnie interpretować na dwa, 

zdawałoby się przeciwstawne sposoby. Z jednej strony jest to bezsporna krytyka 

rozwiązłości (i wiązanego z nią łakomstwa), z drugiej zaś pochwała cnotliwego ży-

cia, które pozwala na korzystanie z obfitych darów natury. Za taką właśnie moraliza-

torską interpretacją scen targowych dodatkowo przemawia widoczna w tle ilustra-

cja drugiego cudownego połowu ryb. Opisywany w Ewangelii św. Jana cud miał 

miejsce już po zmartwychwstaniu. Chrystus ukazał się uczniom nad Jeziorem Tybe-

riadzkim, gdy po nieudanym nocnym połowie wracali zdeprymowaniu na brzeg. 

Jezus podpowiedział im, gdzie mają zarzucić sieci. Posłuchali go i w pustych sieciach 

pojawiły się ryby15. Obraz, który powstał w okresie, kiedy w Antwerpii toczyły się 

walki o to, które wyznanie będzie panujące, można interpretować, że zawierzenie 

Chrystusowi zapewni pokój i dostatek. 

Także inne sceny targowe Beuckelaera można odczytywać wielorako. Stra-

gan z rybami z Królewskiego Muzeum Sztuki w Antwerpii datowany na 1574 r. [il. 2] 

koncentruje się na kupujących ryby kobietach. Gospodynie domowe i ich służące 

oglądają ofertę kramów z rybami morskimi i słodkowodnymi. W odróżnieniu od 

obrazu z Londynu tu sprzedawcy oferują nie tylko całe ryby, ale też pojedyncze 

dzwonka. Obie sceny różni także lokalizacja targu, na obrazie londyńskim znajdują-

cego się na obrzeżach ewidentnie północnoeuropejskiego miasta, a na antwerpskim 

pod miastem, wśród fikcyjnej architektury, bowiem arkadę z przylegającą do niej 

połową rzymskiego portyku trudno nazwać budowlą typową dla XVI-wiecznych 

Niderlandów. Jednakże, podobieństwa między tymi przedstawieniami są zdecydo-

wanie ważniejsze. Tak, jak w przypadku poprzedniego obrazu, także tu Beuckelaer 

korzystał z gotowych motywów, niekiedy nawet tych samych co na innych dziełach 

– raja w prawym dolnym rogu jest identyczna z tą z obrazu z National Gallery. Obraz 

antwerpski można interpretować podobnie jak londyński. To scena targowa, która 

 
14  R.J. Lawrence i R.J.J. Lawrence, The Fish..., s. 312–313. 
15  J 21, 1-14. 
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jednocześnie jest alegorią wody, krytyką rozwiązłości i wezwaniem do cnotliwego 

życia oraz ilustracją cudownego połowu ryb. Widoczna w tle scena oprawiania ryb 

to najprawdopodobniej odwołanie do Ewangelii św. Łukasza i opisywanego w niej 

powołania apostołów16. Podobnie jak oni, także oglądający obraz powinni zawierzyć 

Chrystusowi i pójść Jego drogą.  

 

 
Il. 2. 

 

Poza takimi rozbudowanymi scenami targowymi w tym okresie tworzono 

także skromniejsze przedstawienia pojedynczych straganów, które zresztą z czasem 

zdominują gatunek. Wcześniejszy od tych dwóch scen targowych jest datowany na 

1568 r. Kram rybny Beuckelaera z Muzeum Sztuk Pięknych w Strasburgu [il. 3].  

 

 
Il. 3. 

 
16  Łk 5, 4-11. 
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Para handlarzy prezentuje swój towar. Kobieta przygląda się leżącym na tacy 

rybom, natomiast mężczyzna spogląda z ukosa na widzów, pokazując świeżo wycię-

te dzwonko łososia. Za ich plecami przechodzą dwie niosące koszyki kobiety, możli-

we że prostytutki, czy może raczej prostytutka z rajfurką, bowiem młodsza z nich 

odwraca głowę i spogląda na kogoś poza obrazem. W tle, poprzez arkadę, widać 

scenę rozładunku łodzi. Obfity połów sugeruje, że to ponownie ilustracja Ewangelii 

św. Łukasza.  

Warto jeszcze wspomnieć o jednej scenie z kramem rybnym Beuckelaera. 

Datowany na 1568 r. obraz znajduje się w zbiorach muzeum zamkowego w Dieppe 

[il. 4]17. W przeciwieństwie do poprzednich, ta ma wymiar wyraźnie moralizatorski. 

Przy przedstawionym na pierwszym planie straganie rybnym stoi prostytutka. Od 

tyłu obejmuje ją mężczyzna – jedną rękę trzyma na jej piersi, a drugą na łonie. Stoją-

ca tyłem do straganu kramarka spogląda na widza przez prawe ramię. W przeci-

wieństwie do poprzednich obrazów, tutaj mamy raczej do czynienia przede wszyst-

kim z krytyką grzesznego zachowania, a nie zachętą do życia zgodnego z Ewangelią.  

 

 
Il. 4. 

 

Przykłady takich scen, zwykle o podobnej interpretacji, można by mnożyć, 

chociaż w początkach XVII w. zaczną dominować sceny rodzajowe pozbawione tak 

złożonych treści. Niemniej, obrazy łączące martwą naturę i storię czy też taką quasi-

scenę rodzajową nadal będą się pojawiały. Tak zwany Złoty wiek malarstwa fla-

 
17  Château-Musée Dieppe, inw. 982.3.1 [online, 21.02.2023] https://www.pop.culture.gouv 

fr/notice/joconde/07120000120. 
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mandzkiego to czas gigantycznej produkcji artystycznej. Aby nadążyć za popytem, 

malarze nie mogli korzystać tylko z własnych rysunków wspieranych okazjonalnymi 

obserwacjami natury. Z pomocą przyszły im wzorniki graficzne. Z nich czerpali cie-

kawe pozy, drogie i często niedostępne przedmioty, rośliny i zwierzęta. Najsłynniej-

sze cykle ilustracji zoologicznych opracowywał Adriaen Collaert (1555/65-1618)18. 

Był członkiem rodziny sztycharskiej, dodatkowo ożenionym z córką Philipsa Galle-

go, jednego z najważniejszych wydawców grafiki przełomu XVI i XVII w. Adriaen 

został wpisany w poczet członków Gildii św. Łukasza w 1580 r.19 Przez następnych 

czterdzieści lat głównie zajmował się opracowywaniem miedziorytów według ry-

sunków profesjonalnych projektantów rycin, przede wszystkim Martena de Vosa  

i Jana van der Straet. Znane są jednak też jego autorskie prace. Wśród nich wyróż-

niają się przede wszystkim trzy serie Icones20. To cykle przedstawień ptaków, ryb  

i zwierząt czworonożnych. Wszystkie kilkakrotnie wydawał własnym kosztem, nie-

rzadko uzupełniając kolejne edycje o nowe ryciny. Równocześnie, ukazywały się ich 

pirackie – zwykle lustrzane i mniej dokładne – kopie. Ponadto, w połowie XVII w. 

amsterdamski wydawca Nicolaes VIsscher kupił od spadkobierców Collaerta płyty, 

które ponownie odbił.  

Pierwsza edycja Piscium vivae icones datowana jest na lata 1598-161821. To 

dwadzieścia pięć numerowanych rycin opatrzonych kartą tytułową. Na wszystkich 

ilustracjach na pierwszym planie pokazał muszle i kilka leżących na piasku zwierząt. 

To głównie ryby Morza Północnego oraz zachodnioeuropejskie ryby słodkowodne, 

ale na innych rycinach przedstawione są kraby, żółwie, foki, mors i zminiaturyzo-

wany wieloryb. Od tego ostro odcina się pejzaż w tle. To widok otwartego morza 

bądź nadbrzeża, niekiedy też kanałów i delt rzek. Na brzegach widoczne są miasta, 

wioski i samotne młyny. Wśród tego krajobrazu pojawiają się są pojedyncze posta-

cie rolników, podróżników, żeglarzy i rybaków. Poszczególne zwierzęta przedsta-

wione są dość rzetelnie, ale to, jak ukazane są relacje między nimi pozostawia wiele 

do życzenia. Ryby słodkowodne niekiedy są ukazywane na tle morza, a nie jeziora 

czy rzeki (acz karpie zostały przedstawione nad stawem [il. 5]).  

 

 
18  RKD Artists, poz. 17686 [online, 16.01.2023], https://rkd.nl/explore/artists/17686. 
19  P.F. Rombouts i T. van Lerius, De liggeren..., s. 273. 
20  Zob. np. serię w Rijksmuseum, z której tu pokazywane są trzy ryciny.  
21  A. Diels, A. Balis, i M. Leesberg, The Collaert dynasty, Rotterdam, Amsterdam 2005 (The new 

Hollstein: Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700), poz. 1436-
1461; cykl szczegółowo omawia też Michel Wiedemann (Un recueil de gravures de poissons 
d’Adrien Collaert: “Piscium vivoe icones in aes incisae et editae ab Adriano Collardo”, w: 
L’Animal au XVII° siècle, red. C. Mazouer, Gunter Narr, Tübingen 2003, s. 119–157). Zob. np. 
egzemplarz z Rijksmuseum, inw. RP-P-OB-31.533-558. 
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Il. 6. 

 

Collaert nie przykładał także zbyt dużej wagi do wielkości zwierząt. Propor-

cje między poszczególnymi okazami są zaburzone – niektóre ryby są za duże lub za 

małe względem innych. Wieloryb przedstawiony obok foki jest niewiele od niej 

większy [il. 6].  

 

 
Il. 7. 
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Jest to o tyle zaskakujące, że Flamandowie rzeczywiste rozmiary wielorybów 

znali dość dobrze. W XVI w. powszechnie polowano na nie w Morzu Północnym, 

osiadały też często na plażach. Takie wyrzucone na brzeg zwierzęta znamy z licz-

nych, współczesnych Collaertowi, rycin. Zatem, chociaż na przełomie XVI i XVII w. 

doskonale wiedziano, jak zachowują się i wyglądają walenie, rytownik postanowił 

dostosować jego rozmiar do innych zwierząt ukazanych na rycinie. Zwierzęta przed-

stawione przez Collaerta to generalnie – poza może morsem – ryby, morskie ssaki  

i skorupiaki doskonale znane w Europie [il. 7].  

 

 
Il. 8. 

 

Łatwo można było kupić je na antwerpskim targu. Collaert jednakże miał 

ambicję przedstawienia zwierząt tak, jak oczekiwali nie tylko malarze, ale i badacze 

przyrody – odłowione z wody, zwykle pokazane leżące na brzuchu, widoczne z boku. 

Taka metoda pokazywania ryb pozwoliła mu na wzbogacenie swoich własnych ob-

serwacji – niektóre ryby ewidentnie są z rysunków ad vivum – o ilustracje skopio-

wane ze współczesnych mu traktatów ichtiologicznych.  

W pierwszej połowie XVII w. malarskie przedstawienia targów, a częściej 

straganów rybnych cieszyły się niesłabnącą popularnością. Przestały one jednak być 

domeną martwej natury, a wyspecjalizowali się w nich raczej animaliści. Przedsta-

wienia kramów z rybami zajmują niebagatelne miejsce w twórczości jednego z naj-

słynniejszych artystów Antwerpii tego okresu – Fransa Snijdersa (1579-1657)22. Był 

uczniem malarza martwych natur kwiatowych Pietera Brueghela Mł. i jego brata 

 
22  RKD Artists, poz. 73723 [online, 21.02.2023], https://rkd.nl/explore/artists/73723. 
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Jana. Do Gildii św. Łukasza został przyjęty w 1602 r., wprowadzony przez Jana Brue-

ghela23. Praktycznie od razu zaczął cieszyć się uznaniem jako twórca przedstawień 

zwierząt. W początkowym okresie były to głównie martwe natury ze złowioną bądź 

upolowaną zwierzyną. Później w jego twórczości pojawią się także sceny polowań. 

Jego talent do realistycznego przedstawiania tak żywych, jak i martwych zwierząt, 

będzie wykorzystywany przez innych członków gildii. Zgodnie z częstym wśród an-

twerpskich malarzy zwyczajem przy wielkich zleceniach zatrudniali oni kolegów, 

którzy specjalizowali się w jakimś gatunku, przedstawianiu roślin, zwierząt bądź 

pejzażu. Takie kolaboracje mistrzów znamy chociażby z warsztatów Rubensa, Jor-

daensa, czy Cornelisa de Vosa. Snijders współpracował ze wszystkimi ówczesnymi 

twórcami antwerpskimi.  

Przedstawienia straganów z rybami pojawiają się w jego twórczości wielo-

krotnie. Oczywiście, przy ich komponowaniu korzystał z własnych obserwacji uwiecz-

nianych na rysunkach w szkicownikach, ale czerpał też inspirację z opublikowanych 

rycin, m.in. właśnie Collaerta. Co więcej, nierzadko kopiował całe układy kompozycyj-

ne, zmieniając tylko drobne szczegóły24. Generalnie, większość scen zbudowana jest 

według jednego schematu [il. 8-12].  

 

 
Il. 9. 

 
23  P.F. Rombouts i T. van Lerius, De liggeren..., s.417. 
24  Np. obrazy z Muzeum Królewskiego w Antwerpii, petersburskiego Ermitażu i lizbońskie-

go Palácio Foz różni postać sprzedawcy i pewne elementy tła, natomiast kompozycja na 
stole jest identyczna. 



 TARGI RYBNE W MALARSTWIE ANTWERPSKIM    

 

23 
 

 
Il. 10. 

 

 
Il. 11. 
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Il. 12. 

 

 
Il. 13. 

 

Po lewej (lub w centrum) obrazu znajduje się gigantyczny stół, na którym 

piętrzą się wielkie okazy morskich ryb, i skorupiaków. Pod stołem stoją misy pełne 

nieco mniejszych okazów ryb oraz muszli i głowonogów. Zazwyczaj wśród tej masy 

darów morza znajdują się też małe morświny i foki. Bardzo często spod stołu wyzie-

ra kot, który usiłuje zdobyć kawałek ryby. Stragany na obrazach Snijdersa nie są 

opuszczone. Zwykle po jednej stronie stołu stoi kramarz wyrzucający ryby z wiadra 

do ustawionej na kozłach płaskiej misy o niskich brzegach. Niekiedy przedstawiony 

jest też drugi sprzedawca, ćwiartujący ryby bądź prezentujący je przechodzącym 

klientom. W tle zazwyczaj widoczny jest też widok portu. To proste sceny rodzajo-
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we, którym trudno przypisywać bardziej złożone znaczenia symboliczne. Oczywi-

ście, można je odczytywać jako – najbardziej oczywiste – alegorie wody bądź zimy25 

czy też postu26. Niemniej jest to tylko bardzo sztampowa interpretacja. 

Kilka obrazów Snijdersa wyłamuje się jednak z tego wzorca. Targ rybny ze 

zbiorów księcia Buckingham (obecnie w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum) [il. 

13] namalowany we współpracy z Antonem van Dyckiem to w rzeczywistości storia 

biblijna.  

 

 
Il. 14. 

 

Chociaż dominantą kompozycyjną jest ustawiony na pierwszym planie stół 

zawalony rybami i owocami morza, to sens obrazu tłumaczy wielofiguralna kompo-

zycja na drugim planie. Trzymający w ręku tacę z rybą starszy, biednie ubrany męż-

czyzna podaje drugiemu, odzianemu w różową togę złotą monetę. To kolejny przy-

padek, gdzie przedstawienie ryb połączone jest z historią zaczerpniętą z Ewangelii27. 

Święty Piotr, zgodnie z poleceniem Chrystusa, płaci za ich obu podatek na świątynię 

monetą wyjętą z wyłowionej ryby. Chociaż ten fragment Ewangelii św. Mateusza jest 

różnie interpretowany, można go rozumieć jako polecenie Chrystusa, by jego wy-

znawcy przestrzegali obowiązków wynikających z istniejących praw. Wymowa ta 

 
25  Symbolikę ryb jako zimowego jedzenia (postnego, jedzonego w czasie, gdy nie ma wegeta-

cji) można przeciwstawić targom warzywnym i owocowym, które (podobnie jak rogi obfi-
tości) kojarzono z jesienią. Za odczytaniem XVII-wiecznych targów rybnych jako alegorii 
zimy przemawia także, iż na wielu scenach tego rodzaju postacie są w futrach i płaszczach. 

26  W tej interpretacji ryby są pożywieniem postnym, podczas gdy mięso spożywano w kar-
nawale [por. E.M. Kavaler, Pieter Aertsen’s Meat Stall…, s. 70-76. 

27  Mt 17, 24-27. 
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jest szczególnie wyraźna w kraju, który był domeną królów hiszpańskich, zarządza-

nym przez namiestników i zaledwie pokolenie wcześniej był miejscem krwawych 

walk o niepodległość i swobodę wyznania. W czasie, kiedy działał Snijders, miesz-

kańcy Antwerpii zdawali się być pogodzeni z koniecznością posłuszeństwa wobec 

władz bądź co bądź okupacyjnych.  

Zupełnie wyjątkowy – nie tylko na tle innych obrazów Snijdersa, ale general-

nie scen przedstawiających sprzedawców ryb – jest obraz z moskiewskiego Muzeum 

Puszkina datowany na lata 1612-1614 [il. 14].  

 

 
Il. 15. 

 

Najprawdopodobniej powstał we współpracy ze szwagrem Snijdersa, Corne-

lisem de Vos. W przeciwieństwie do innych ujęć tego tematu, tutaj przedstawione 

zostało wnętrze niewielkiego sklepu rybnego. Za stołem, na którym leżą ryby i owo-

ce morza stoi młoda kobieta w ciemnej sukni z białym kołnierzem (nota bene, to 

Margriet de Vos, żona Snijdersa). Odwraca się od lady w stronę małego chłopca, któ-

ry zwraca się do niej z jakimś pytaniem. Stojący za jego plecami kosz, do którego 

przywiązane są czerwone buciki, jest wypełniony słodkimi ciastkami i rózgami. To 

tradycyjne prezenty na Sinterklaas – hucznie obchodzony w Hiszpańskich Niderlan-

dach dzień św. Mikołaja. Za oknem widoczna jest scena miejska, zapewne też zwią-

zana z obchodami Sinterklaas. Mężczyzna widoczny w oknie na piętrze kamienicy 

wydaje się opowiadać jakąś historię, której słuchać zbiegają się dzieci. W tej, ewi-

dentnie rodzajowej, scenie ryby też mają znaczenie symboliczne. W odróżnieniu od 

wcześniejszych przykładów, gdzie są one elementem alegorii wody, tutaj stanowią 

przede wszystkim alegorię zimy, kiedy stanowiły podstawę wyżywienia mieszkań-

ców Niderlandów. 
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Snijders nie był jedynym autorem przedstawień straganów z rybami w An-

twerpii pierwszej połowy XVII w. Adriaen van Utrecht (1599-1652)28, uczeń Herma-

na de Rit pojawia się w księgach Gildii św. Łukasza stosunkowo wcześnie, bo jako 

piętnastoletni czeladnik29. Tytuł mistrzowski uzyskał jednak dopiero w 1625 r., już 

po powrocie z podróży do Francji i Włoch30. Wyspecjalizował się w różnego rodzaju 

martwych naturach z przedstawieniami żywności. Wśród nich istotne miejsce zaj-

mowały sceny targowe z rybami. W przeciwieństwie do większości obrazów Snij-

dersa, dzieła van Utrechta mają znacznie bardziej złożone znaczenia. Przede wszyst-

kim wrócił do popularnych w poprzednim stuleciu treści moralizujących, czy może 

raczej przestrzegających przed niemoralnym zachowaniem. Przedstawiający za-

możną damę kupującą ryby, datowany na lata trzydzieste XVII w.  obraz z Rubens-

huis dawniej atrybuowany był Snijdersowi [il. 15].  

 

 
Il. 16. 

 

Obecnie uznawany jest on za wspólne dzieło Adriaena van Utrecht i Martina 

Pepijna, któremu przypisuje się autorstwo postaci. Dominantę tej kompozycji – po-

dobnie zresztą jak u Snijdersa – stanowi ustawiony prostopadle do płaszczyzny  

obrazu stół z rybami. Przed nim stoi zamożnie ubrana kobieta, której towarzyszy 

okryty czerwonym płaszczem kawaler i dwóch służących. Wybiera ryby spośród 

podawanych przez kramarkę okazów. W tle widoczne jest portowe nabrzeże. Ponow-

nie, scena jest alegorią zimy, o czym świadczy m.in. podbity futrem płaszcz kobiety  

 
28  RKD Artists, poz. 78854 [online, 21.02.2023], https://rkd.nl/explore/artists/78854. 
29  P.F. Rombouts i T. van Lerius, De liggeren..., s. 506.  
30  Tamże, s. 611. 
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i trzymana przez nią mufka. Zarazem to dość wyraźna krytyka rozwiązłości. Kobietę 

adoruje zamożnie ubrany mężczyzna. Swoboda ich relacji ma sugerować, że to spo-

tkanie prostytutki z klientem odbywające się pod pretekstem zakupów. Erotyczne 

podteksty sygnalizują nie tylko ryby, czy leżące na brzegu niższej ławy mule, ale też 

kosz jabłek stojący przed kobietą31. 

Podobna scena Adriaena van Utrecht znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych 

w Gandawie [il. 16]. Także tutaj bogato ubrana kobieta kupująca ryby to prostytutka, 

o czym świadczą np. tradycyjne, czerwone pończochy. Rozmawia z handlarzem, któ-

ry gotuje się do odcięcia dla niej dzwonka z leżącej na desce tuszki. Przed nim,  

w dalszej części stołu, pod nim i wokół niego leży masa mniejszych i większych ryb 

oraz skorupiaków. Dodatkowo symbolizują one – poprzez swoje konotacje seksual-

ne – rozwiązłość kobiety. Za jej plecami mały złodziejaszek ucina nożyczkami zwie-

szającą się z jej paska sakiewkę. Zdemoralizowana kobieta jest tak skoncentrowana 

na swoich sprawach, że nie zauważa zła, które jest dookoła niej nawet, kiedy jej sa-

mej dotyczy. Po raz kolejny zatem powtarza się motyw krytyki niemoralnego za-

chowania, które tutaj dodatkowo jest motorem dla kolejnych grzechów. 

 

 
Il. 17. 

 

 
31  Nie tylko rybom, ale też różnym owocom i niektórym warzywom przypisywano znacze-

nia symboliczne związane z aktami seksualnymi i rozwiązłością. Ten aspekt scen targo-
wych omawia np. M.A. Sullivan, Aertsen’s Kitchen..., passim.  
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Już tych kilka wybranych do analizy przykładów pokazuje, że przedstawienia 

straganów rybnych w malarstwie antwerpskim XVI i pierwszej połowy XVII w. miały 

rozliczne znaczenia. Stanowiły dokumentację widoków miejskiego targu oraz ryb 

Morza Północnego. Powszechnie były rozumiane jako alegorie wody. Niekiedy sta-

nowiły alegorię zimy bądź postu. Wiązano je także z historiami nowotestamento-

wymi i symboliką chrystologiczną. Pokazywane na targach rybnych efekty obfitych 

połowów, które zapewniały Antwerpii względny spokój gospodarczy, można inter-

pretować jako symbol bogactwa i potęgi miasta. Przede wszystkim jednak ryby mia-

ły silne konotacje seksualne i już od czasów rzymskich stanowiły symbol rozwiązło-

ści i lubieżności. Dlatego też większość z tych obrazów miała wymiar moralizatorski. 

Sceny targowe były pretekstem do krytyki niemoralnego zachowania, ale też – po-

przez umieszczanie na jednej scenie także elementów religijnych – do propagowania 

właściwych postaw. Należy bowiem pamiętać, że niderlandzkie malarstwo rzadko 

nie miało ukrytych znaczeń. Sceny na pozór rodzajowe można odczytywać na wiele 

sposobów. Zamożni i świetnie obeznani z humanistyczną literaturą nabywcy chętnie 

bawili się w odkrywanie tych tajemnych treści. Wykształceni w tym samym duchu 

malarze dawnej Antwerpii dbali o to, by zapewniać im tę rozrywkę, a zarazem skła-

niać ich do refleksji nad znaczeniem ukazywanych scen. 
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Streszcznie  

Tematem artykułu są antwerpskie przedstawienia targów i straganów ryb-

nych. Popularny od połowy XVI w. gatunek łączył monumentalną martwą naturę ze 

sceną rodzajową, ale też nadawał im złożone znaczenia symboliczne. Obrazy Pietera 

Aertsena, Joachima Beuckelaera, Fransa Snijdersa i in. Są wielorako interpretowane. 
To przede wszystkim alegorie wody i zimy, ale też krytyka konsumpcjonizmu, a za-

razem sposób na pokazanie bogactwa Antwerpii. Jednocześnie sceny targowe miały 

głębszy wymiar moralizatorski i piętnowały rozwiązłość (targi były miejscem pracy 

prostytutek, a rybom przypisywano konotacje seksualne. Nie można też bagatelizo-

wać złożonych odwołań religijnych – ryby jako symbol chrześcijaństwa wykorzy-

stywano dla pokazania zalet cnotliwego, religijnego życia. Ta, charakterystyczna dla 

malarstwa flamandzkiego XVI i XVII w., różnorodność ukrytych znaczeń przyczyniła 

się do popularności motywu wśród nabywców chętnie bawiących się w odczytywa-

nie ukrytych znaczeń 

Słowa kluczowe 

 Targi rybne w malarstwie, animalistyka, malarstwo antwerpskie XVI i XVII w., 

ryby w malarstwie flamandzkim, Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, Frans Snijders, 

Adriaen van Utrecht 
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Fish markets in Antwerpian paintings of the 16th and first half of the 17th century: 
Notes on the symbolic representations of fish. 

Summary  

The article draws on Antwerpian representations of fish markets and stalls. 
Popular since the mid- 16th century, such art forms not only combined monumental 
still-life with a genre scene but also endowed them   with complex symbolical mean-
ing. The paintings of Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, Frans Snijders and others 

have been interpreted in a variety of ways. First and foremost, these are allegories of 
water and winter, but also critiques of consumerism as well as a means   to convey 
Antwerp’s wealth.  At the same time, the market scenes had a deeper moralising 
dimension and stigmatised promiscuity (markets were the workplaces of prosti-
tutes, and fish were possessed of sexual connotations). Complex religious references 
should not be ignored – fish, a symbol of Chritianity, were used to demonstrate the 
advantages of a virtuous and religious life. This variety of concealed messages,  
a characteristic feature of 16th and 17th century Flamish painting, contributed to 
the popularity of the motif among buyers who readily enjoyed deciphering the hid-
den symbolic meanings. 

Keywords 

Fish markets in painting, animal art, 16 and 17th Antwerpian painting, fish in 
Flemish painting, Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, Frans Snijders, Adriaen van 
Utrecht 
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Śledź żydowski i śledź chrześcijański,  

śledź gminny i śledź wytworny  

– śledź jako symbol położenia społecznego w II RP 

 

 

Śledź był jedną z najbardziej popularnych i najczęściej jadanych w Polsce 

ryb, a co chyba ważniejsze – znanych i jadanych od co najmniej średniowiecza1. Jest 

to ryba, która nie tylko daje się przyrządzić na wiele sposobów, ale także nadaje się 

do długiego przechowywania (po zasoleniu, czy zamarynowaniu) i co za tym idzie 

do transportu. Mogła być zatem spożywana nie tylko nad morzem, ale w całym kra-

ju. „Kurjer Warszawski” z 1925 roku nazywa go „towarem najpospolitszym”2. Jedzo-

no go praktycznie we wszystkich warstwach społecznych, jedli go zarówno Polacy, 

jak i Żydzi, Kaszubi i Górale, magnateria i chłopi. W okresie II Rzeczypospolitej śle-

dzie stanowiły popularne danie na stołach osób wszystkich wyznań i klas społecz-

nych. Były też traktowane jako artykuł pierwszej potrzeby, w takim znaczeniu,  

w jakim zazwyczaj przywoływano chleb. W branżowym czasopiśmie, w artykule 

wzywającym do stworzenia szkoły dla spółdzielców, autor stwierdza, że powinna 

być ona utrzymywana przez Związki Spółdzielców: „Związki powinny zabezpieczyć 

spółdzielniom nie tylko śledzie, cukier i narzędzia rolnicze w dobrym gatunku, lecz  

i dobrych pracowników.3” 

Zatem oprócz prostej pozycji w menu śledzie stały się także rodzajem symbo-

lu. Może tylko dziwić, że tak bardzo wieloznacznym, inaczej odczytywanym w kontek-

ście chrześcijan i wyznawców judaizmu, osób zamożnych i biednych, czasem depre-

cjonujących jedzącego śledzie, czasem zaś przeciwnie, pokazujących go jako osobę 

dobrze postawioną.  

Chciałabym pokazać, jak słowo „śledź” używane było w II Rzeczypospolitej 

(czasem także nieco wcześniej) w różnych kontekstach i w jakim stopniu służyło do 

charakterystyki postaci. Warto tu przywołać bardzo ciekawy artykuł na temat języ-

kowo-kulturowego pojęcia „raka”, który ukazał się w 2017 roku, z tym, że jego autor, 

 
1  Wspomina o tym m.in. Henryk Samsonowicz w wywiadzie My po świeże przychodzimy,  

w oceanie pluskające, w: H. Krall, Smutek ryb, Warszawa 2020, s. 41-44. 
2  Jan Cz., Sklepy warszawskie (nieco uwag), Kurjer Warszawski 4 III 1925, nr 63, s. 8. 
3  J. Karon, O szkołę spółdzielczą, Pracownik Spółdzielczy, I-III 1926, nr 1, s. 9. 
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Maciej Rak, oparł się w znacznie większym stopniu na materiale czysto językowym.4 

Ten tekst nie analizuje wszystkich znaczeń i kontekstów pojawiania się słowa 

„śledź”, ale tylko tam, gdzie występuje w formie symbolu, ma opisać jakieś zjawisko 

społeczne albo postać. Nie zostały uwzględnione wzmianki czy informacje, w któ-

rych „śledź” występuje wyłącznie w sensie dosłownym. W artykule wykorzystałam 

kilka rodzajów źródeł – prasę, książki różnego rodzaju – publicystykę społeczna  

i polityczną, a przede wszystkim utwory literackie. Problem pojawia się w wypadku 

tekstów, zamieszczanych na łamach gazet. Łatwo jest odrzucić informację, że nie-

miecki tłum bezrobotnych napotkał na ulicy transport śledzi i powyrzucał zawartość 

beczek na ulicę, bo jest to po prostu opis wydarzenia5. W innych wypadkach jednak 

trudno jednoznacznie orzec, czy dziennikarz opisuje rzeczywiste wypadki, czy na 

przykład śledzie pojawiające się w jadłospisie jakiejś ochronki, wojska, więźniów 

miały być symbolem nędzy, głodu tam panującego, czy faktycznie były często poda-

wane, co oczywiście stanowiło problem, ale nie wpisuje się w tematykę tego tekstu. 

Podobnie bywa z książkami, które zajmują się tematyką społeczną. Natomiast bar-

dzo wdzięcznym źródłem są wszelakiego rodzaju powieści, opowiadania, nowele, co 

do których ma się pewność, że nie odwzorowują dokładnie rzeczywistości. Dobrym 

źródłem bywa też prasa satyryczna. Choć nie najwyższych lotów, nie ma żadnych 

wątpliwości, że śledź, pojawiający się w felietonach, dowcipach, skeczach czy prze-

śmiewczych wierszykach powiela znane stereotypy.  

Na wstępie zastanowić się można nad śledziem „bezideowym”, czyli takim, 

który pojawiał się w charakterystykach postaci czy w powiedzonkach. W opisach 

postaci pojawiają się określenia takie jak „do bardzo mocno zasuszonego śledzia 

podobny pan”6. Nie musiały koniecznie łączyć się z biedą, ale wskazywały na czyjś 

zły wygląd, wychudzenie: Wyglądasz jak śledź, moja panno. Oczy podbite, nos czer-

wony...jakaś ty chuda.7” , albo brzydotę, prymitywizm. „Tłuste baby w bluzach noc-

nych, z rzadkiemi włosami (…), z oczyma marynowanych śledzi, porządkowały wi-

tryny, wystawiając piersi, podobne także do pierzyn.8” Porównanie do śledzia na 

pewno nie było komplementem. Gdy jeden z powieściowych bohaterów narzeka na 

podróż, marudzi: „Nie morze, a kałuża, A to ma być statek? Łupina zapluskwiona!  

A kapitan? Śledź marynowany.9” Ostatnie dwa cytaty pochodzą z powieści tłoma-

 
4  M. Rak, Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie. Etnolingwi-

styka 2017, nr 29, s. 149-169. 
5  Demonstracja bezrobotnych w Dreźnie, Iskra 11 IX 1920, nr 287, s. 3. 
6  J. Żuławski, Powrót, Warszawa 1922, s. 50. 
7  A. Drewnowska, Dwie pokusy, Warszawa 1934, s. 71. 
8  K. Lemmonier, Gdy byłam mężczyzną. Pamiętnik kobiety, Warszawa [1930], s. 46. 
9  A. Nowikow-Priboj, Niesamowity rejs, Warszawa [1934], s. 21. 
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czonych z francuskiego i rosyjskiego, trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy 

„śledź” był międzynarodowym wyzwiskiem czy wymysłem tłumaczy. Tak czy ina-

czej musiał być zrozumiałym epitetem dla polskiego czytelnika.  

Ówcześnie bardzo popularne, a zapomniane już powiedzenie „Bądź zdrów, 

holenderski śledziu”, można znaleźć zarówno w prasie, jak i w powieściach. Ozna-

czało koniec marzeń, znikniecie kogoś czy czegoś. Pochodziło prawdopodobnie  

z XVIII wieku, a jego genezę podaje Julian Krzyżanowski10. Pójść „na śledzika” ozna-

czało po prostu wyjście na wódkę, jak w wierszyku z „Trubadura Warszawy” z 1934 

r. „Po wódce śledź i znów sznapsa bierzesz / Bo przecież śledź to morskie zwierzę 

(…) / Po wódce śledź, a śledź jest słony,/ Więc wóda znów… i gość zmartwiony, / Bo 

przecież śledź po wódce musi być./ A jeśli śledź – to znów trzeba pić11”. Czy scena 

odgrywać się będzie w lokalu drogim i znanym, czy w pobliskiej mordowni zależało 

od zamożności i pozycji społecznej, przy czym „na śledzika” wyskakiwali wyłącznie 

mężczyźni, często z kolegami z pracy albo z grupą znajomych. Do znanej w Warsza-

wie restauracji Wróbla chodzili pisarze i poeci z Ziemiańskiej. „Tadeusz Boy-

Żeleński rozstał się już dawno z pitym ekscesywnie alkoholem, lecz o śledziach od 

Wróbla wyrażał się z zachwytem, znajdując tylko jedną wadę: „są tanie”12.  

Jednak rzadko śledź był tak demokratyczny. Zazwyczaj jego symbolika dzieli-

ła społeczeństwo na część chrześcijańską i żydowską, biedną i zamożną, wytworną  

i prostacką. „Śledzik” po pracy, w dobrym lokalu, był jak najbardziej akceptowany, 

ale postać w powieści czy reportażu jedząca dzwonko śledzia pod kieliszek wódki, to 

osoba prymitywna, nie ciesząca się szacunkiem. 

 

Chrześcijanie 

 

W przypadku chrześcijan „śledzik” odgrywa swoją rolę symboliczną wielo-

krotnie. Po raz pierwszy przed świętami, gdy mężczyźni, niepotrzebni w domu przy 

gotowaniu i sprzątaniu, albo uciekający z domu, aby nie zostać włączeni do pracy, idą 

właśnie na „śledzika”. „Śledziki” potrafiły trwać nie jeden, a nawet kilka dni, bo jak 

oficjalnie tłumaczono, chodziło przede wszystkim o to, aby nie przeszkadzać paniom 

domu w przygotowaniach do świąt.13” Oczywiście takie wyprawy do restauracji nie 

 
10  J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 3, Warszawa 1975 , s. 118-119. 
11  W. Steff, Po wódce śledź, Trubadur Warszawy 31 VIII 1934, nr 31, s. 1. 
12  J. Besala, Dziennikarze II RP przy wódeczce, https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149 

176/dziennikarze-ii-rp-przy-wodeczce [dost. 5 IX 2021]. 
13  M. Kaczyńska, „Śledziki”, szary karp i mężczyzna w kożuchu. Święta w II RP, https:// tygo-

dnik.tvp.pl/28311845/sledziki-szary-karp-i-mezczyzna-w-kozuchu-swieta-w-ii-rp [dost. 
5 IX 2021]. 

https://historia.uwazamrze.pl/autor/1464614
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musiały łączyć się z konsumpcją śledzia, ale on był ich symbolem. Autor zbioru opo-

wiadań z 1930 roku tak opisuje ten obyczaj: „Zauważyłem przedewszystkiem, iż owa 

przeciwna godności męskiej tendencja usuwania z domu obraża ich tylko pozornie, 

właściwie zaś idzie im raczej na rękę. Zrzekają się zwykle nawet śledzia z kartoflami 

(…). Ci idą naprawdę na „rybkę“, idą pościć. Nie tkną, broń Boże, mięsa przez cały ten 

długi dzień (a dzień ten rzeczywiście jest długi, bo kończy się nieraz o czwartej rano). 

Zaczynają zwykle od kanapki z kawiorem, a kończą na łososiu14”.  

„Dziennik Kujawski” biadał nad obyczajem „opłatków”, na których przede 

wszystkim pito wódkę. Oczywiście „pod śledzika”. „(…) widzimy, jak niektóre orga-

nizacje nie bardzo katolickie, zwołują swych członków na „opłatek". Na takim 

„opłatku" są na stole przede wszystkiem butelki z wódką, gęsto rozstawione, – śle-

dzie, a przed każdym biesiadnikiem kieliszek napełniony (…)15”.  

„Śledzik” to także trochę już dziś zapomniana nazwa równoznaczna z ostat-

kami. Na „Śledzika”, ostatnią przed środą popielcową huczną zabawę czy bal zapra-

szały restauracje, często też był organizowany w prywatnych domach. Zdecydowa-

nie śledź nie był tu wiodącym daniem przyjęcia, przeciwnie – jedzono te potrawy, 

które zabronione były w poście, a „śledzik” symbolizował zbliżający się okres wy-

rzeczeń. Tak jak „śledzik” był symbolem dobrej zabawy, tak „śledź” postu i ograni-

czeń.  

 

 
(Polona) 

 
14  P. Choynowski, Rzeczy drobne i zabawne, Warszawa 1930, s. 143. 
15  Brześć Kuj., „Dziennik Kujawski” 13 I 1935, nr 11, s. 4. 
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(Polona) 

  

No i wreszcie śledzie świąteczne w trzech odsłonach, chociaż zawsze jako 

danie postne, albo post symbolizujące. „A więc skończył się karnawał – biorę dzisiaj 

na widelec już nie mięso, ale śledzia, bowiem dzisiaj już Popielec16”. – tymi słowami 

rozpoczyna się wierszowany felieton w „Pocięglu”. Dowodem, że była to potrawa 

obowiązkowa są pojawiające się corocznie w gazetach i czasopismach pod koniec 

karnawału i na początku grudnia informacje „Wobec nastania okresu postu zwięk-

sza się popyt na śledzie(…)”17 Zwiększa się też wówczas ilość reklam.  

 

 
Orędownik Powiatowy Powiatu Gostyńskiego, 20 XII 1930 nr 101, s.4 

 
16  Co mówi Jan z Bajek, Pocięgiel [brak daty], nr 10, s. 2. 
17  R.U., Konjunktury, Kurier Poznański 2 XII 1930, nr 557, s. 5. 
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W Wielki Piątek podawane z gotowanymi ziemniakami, zdecydowanie nie 

mają ambicji być ani daniem wykwintnym, ani nawet koniecznie smacznym. Prze-

ciwnie. Są one podawane, bo jest to dzień żałoby, postu; nie należy wtedy jadać dań 

smacznych i eleganckich. Inaczej są postrzegane na stole wigilijnym. Tym razem  

w zamożniejszych domach często jako potrawa wytworna, z „ambicjami”, z różnymi, 

często drogimi dodatkami. W biednych za to bywa jedyną typowo świąteczną po-

trawą, jeszcze na długo przed dwudziestoleciem międzywojennym: „Ostatnią wilią 

spędzałyśmy, jak zwykle same. Był tylko chleb, kasza i dwa śledzie18” – opisuje Wigi-

lię bohaterka opowiadania z końca XIX wieku. Podobnie u Reymonta śledzie nie są 

ani wytworne, ani biedne, są po prostu symbolem wigilijnego posiłku. Panna, czeka-

jąca na ukochanego, z którym mają iść na wieczerzę, pokazuje, że mogą także zostać 

w domu – „Wskazała na stoliczek pod oknem, nakryty obrusem, na którym stała 

wódka, kilka śledzi i talerz z opłatkami19”.  

Śledzie są zatem tak nieodzownym elementem świątecznego menu, że nie 

tylko pojawiają się na skromnej wieczerzy wigilijnej dla szeregowców i oficerów: 

„Na stół zatem „(...) wjechał śledź, kapuśniak z grzybami, kluski z makiem i kom-

pot”20, ale są po prostu, obok opłatka, symbolem Wigilii – „Święta (…) obchodziliśmy 

uroczyście (…) w południe dowódca pułku ppłk. Gliniecki wraz z korpusem oficer-

skim łamał się opłatkiem w kasynie oficerskim, gdzie przy skromnym śledziu życzo-

no sobie wielu miłych rzeczy21”.  

 

Żydzi  

 

O ile chrześcijanin jedzący śledzia nie budził żadnych głębszych refleksji,  

o tyle śledź był elementem stereotypu narodowego – Żydzi jedli śledzie, handlowali 

śledziami, czuć od nich było śledziem. W satyrycznym utworze z „Trubadura War-

szawy”, pokazującym różne oświadczyny (chłopa, inteligenta, warszawskiego „cwa-

niaka”) „Żydek” zwraca się do wybranki „Ja pożądam twoją płeć, / Pragnę posag 

twój w dolarach, uj, to nęci mnie, / Bo ty pachniesz tak jak śledź (…)22”. W gruncie 

rzeczy śledź i Żyd stanowili jedność. Przenikało to do używanego potocznie języka, 

 
18  T. Miciński, Nauczycielka. Nowela, Warszawa 1898, s. 18. 
19  W. St. Reymont, Ave Patria, Warszawa 1925, s. 71. 
20  K-t., „Gwiazdka” w wojsku, Polska Zbrojna 3 I 1926, nr 3, s. 4. 
21  Gwiazdka w I p. a. n., „Polska Zbrojna” 5 I 1926, nr 5, s. 4. 
22  F. Motylewski, Różne oświadczyny, „Trubadur Warszawy” 5 III 1932, nr 10, s. 4. 
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było wykorzystywane przez pisarzy i publicystów. Wiech jako synonimu Żyda uży-

wa terminu „reprezentant handlu śledziami23”.  

To, że zapach śledzi jest charakterystyczny dla żydowskich dzielnic, domów, 

ba, nawet Żydów jako takich, było powszechnie powtarzanym określeniem. Lewi-

cowy autor, w pracy głoszącej ideologię socjalistyczną, charakteryzując, zresztą nie-

zbyt pochlebnie, różne narodowości, podkreślając ich odmienne obyczaje, stwier-

dzał: „Żyd wnosiłby w swym chałacie odór śledzia, cebuli i kitu do wszystkich tea-

trów i na wszystkie zebrania (…)24”. Nawet w poezji można znaleźć odór śledzi, któ-

ry towarzyszy podobnym do wron „chałaciarzom”. Popularny przed wojną poeta, 

Józef Aleksander Gałuszko, znany ze swojego niechętnego stosunku do Żydów, pisał: 

„I kroczą wroniska w pokrzykach i gwarze / czasem w gromadę łby stulą, / jak one 

chytre, wścibskie chałaciarze, / zalatujące śledziem i cebulą25”.  

Ale śledź zazwyczaj nie jest symbolem wszystkich Żydów. Powiązanie Żydów 

i śledzi dotyczyło jednak znacznie częściej tzw. „chałaciarzy”, czyli Żydów tradycyj-

nych, oraz tych, którzy był biedni i ciężko pracowali. Zjadacze śledzi przeciwstawia-

ni byli bankierom i przemysłowcom, którzy najwyraźniej nie mieli już inklinacji do 

tego ulubionego przez swoją nację dania. Nie było to tylko domeną pism satyrycz-

nych i żartów. W recenzji z książki Imbera „Asy czystej rasy” publicysta „Kuriera 

Nowogrodzkiego” zauważa, że w polskim społeczeństwie funkcjonują dwa stereoty-

py dotyczące Żydów. Jeden z nich uznaje Żydów za nację, mającą praktycznie władzę 

nad światem, drugi „pomniejszający” widzi Żydów jako „(…) pejsate tałałajstwo, 

natrętna hałastra, (…) to „bezsilna i śmieszna kreatura, (…), drobni fałszerze i sza-

chraje; (…) ; brud, ciemnota, śledź, cebula i haczykowaty nos26”. Podobnie konserwa-

tywny „Czas” stwierdzał „ nie (…) żyd finansista reprezentuje swą nację, jako typ 

przeciętny, lecz ów biedny chałaciarz, żyjący śledziem i cebulą i uganiający godzi-

nami całymi za paro groszowym zarobkiem27”.  

Nie jest to jednak bezwyjątkowa reguła, bo czasem takie powiązanie wystę-

puje nawet w wypadku zamożnych, wykształconych Żydów, obracających się w pol-

skim towarzystwie. W satyrycznym wierszu o zjeździe literatów znalazło się zdanie 

„Na grande-soiree będą również śledzie (Dla podkreślenia udziału mniejszości)28”.  

 
23  Wiech, Przeprowadzka ‘drobnostkowego sądu’, „Dobry Wieczór! Kurier Czerwony”, 17 VI 

1939, nr 165, dod., s. 3. 
24  J. W. Jawor, Przyrodnicze podstawy socjalizmu, Warszawa 1920, s. 42. 
25  J. A. Gałuszka, Dusza miasta, wiersz „Żerowisko”, Warszawa 1922, s. 52. 
26  Wysz., Żydostwo w kryształowej polszczyźnie, „Kurier Nowogródzki”, 4 I 1935, nr 3, s. 2. 
27  S. Sidorowicz, Antysemityzm węgierski, korespondencja własna, „Czas” 19 VI 1939, nr 167, 

s. 4. 
28  Wierszyk bez nazwy oraz bez polotu na dzień tłumnego literatów zlotu, „Cyrulik Warszaw-

ski” 1292 (b. daty), nr 25, s. 2. 
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W utworach – zwykle tych niechętnie lub wrogo do Żydów nastawionych – 

sceny, w których bohaterowie jedzą czy podają na stół śledzia miało dobitnie pod-

kreślać ich żydowskość. W powieści Artura Gruszeckiego Bujne chwasty śledź w róż-

nych konfiguracjach – z fasolą, z kurą, z cebulą, z chałą podawany Żydowi zarówno 

przez jego współwyznawców, jak i Polaków występuje kilkanaście razy29. Wszystko 

wskazywało na to, że Żydom, nawet w czasie większych uroczystości czy żałoby, 

wystarczy dzwonko śledzia, podczas gdy katolicy potrzebują czegoś więcej (w tym 

wypadku wódki): „My przecież nieizraelici, abyśmy po dzwonku śledzia widziwiali 

szlochy30” – Akurat tu, zupełnie wyjątkowo, lepiej wypadają ci jedzący śledzie, niż 

zwolennicy picia bez umiaru.   

Śledzie są nieodłącznie związane z Żydami – gdzie jest Żyd, tam są śledzie, 

dlatego też takie połączenie pojawia się nawet w najbardziej absurdalnych sytua-

cjach. W satyrycznym monologu Moryc chwali się, że wiesza je na choince31. Biedna 

żydowska rodzina wita Jezusa, ofiarowując mu to, czym handlują – czyli śledzie „Pa-

nu Mesjaszowi co my możem dać? Na śledzia z cebulką, to przecież nas stać32!” Cie-

kawe, że o ile w tym pierwszym przypadku zestawienie było czysto prześmiewcze, 

to w drugim absolutnie nie – Żyd ofiarowuje bowiem z radością to, co posiada.  

Czasem w ogóle funkcjonuje jedynie jako wyzwisko, podkreślające żydow-

skość, w tym wypadku nielubianej gazety. „Starą, przekupną, „światową" śledziarę 

(…) odkupili: „(…) jacyś „Holendrzy" recte takie same żydy, tylko amsterdamskie. Nic 

jej to nie dopomoże, gdyż śledziara dogorywa33”.  

 

Bieda 

 

Śledź, jako potrawa symbolizująca ubóstwo nie jest charakterystyczna wy-

łącznie dla dwudziestolecia międzywojennego, ani dla Polski. W wydanej około 

1920 roku, tłumaczonej z francuskiego książce dziewiętnastowiecznego autora, bo-

hater powieści nie rozwodząc się długo, informuje swojego kolegę, że nie ma pienię-

dzy i nie ma co liczyć na pożyczkę: „Niestety! rzekł malarz, uciekając się do alegoryi, 

 
29  A. Gruszecki, Bujne chwasty, Warszawa-Kraków 1920. 
30  Śmiech to zdrowie. Wywiad w sprawie alkoholizmu, „Polski Restaurator”, X 1937, nr 10,  

s. 168. 
31  N.N., Telefon Moryca, „Trubadur Warszawy” 26 XII 1930, nr 52, s. 4. 
32  K. M. Koryatowicz, Herod zwyciężony. Utwór sceniczny w 4 aktach (szopka ludowa), War-

szawa 1935, s. 17. 
33  Polska ma też swojego Adolfa, „Pod Pręgierz”, 20 VIII 1934, s. 4. 
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oto już dwa tygodnie obchodzę Wielki Tydzień. Dla Rudolfa odpowiedź ta była przeźro-

czysta jak woda źródlana. – Śledzie solone i czarna rzodkiew34”. 

   Podobnie jak kapusta, suchy chleb, czasem ziemniaki pojawia się wtedy, gdy 

autor chce podkreślić biedę, w jakiej żyją opisywani przez niego ludzie. W artykule  

o wychowaniu dzieci na wsi ten opis ma na celu podkreślić fatalne warunki, w któ-

rych żyją najmłodsi. Dziecko: „Gdy podrasta stale trzyma w rączce coś do jedzenia: 

kartofel, kawałek chleba, ogon śledzia35”. To też podstawowe, prócz chleba poży-

wienie ludzi, których na nic ponadto nie stać: „Młodociany robotnik troszczy się o to, 

skąd wziąć na chleb i „(…) tę odrobinę śledzia na okrasę do chleba (…)36”.  

Śledzie pojawiają się także w relacjach dotyczących głodu, przede wszystkim 

w czasie wojny z bolszewikami. W 1920 roku „Chwila” opublikowała list czytelnika. 

Opisywał on sytuację w Tarnopolu, który blisko dwa miesiące zajęty był przez so-

wietów. Wówczas w „(…) w kuchniach robotniczych wydawano robotnikom obiady, 

składające się z wodzianki i śledzia37”. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczy-

wiście nie podawano nic innego, ale te dwie potrawy stanowiły jasne przesłanie, że 

ludzie głodowali. W recenzji ze wspomnień z wojny bolszewickiej podkreślano 

fragment mówiący o fatalnych warunkach w szpitalu polowym, w którym panował 

„(…) głód (od wielu dni żyją śledziami i grochem)38”. Śledź pojawiał się jednak nie 

tylko w dramatycznych wspomnieniach czy relacjach. W satyrycznym przedstawie-

niu z 1920 roku śpewano: „Jakże tutaj utyć / Jakże humor mieć, / Na obiad cytryna / 

Na kolację śledź”.   

Aby unaocznić skrajne oszczędności, jakie powzięły matka i córka, aby móc 

sobie kupić suknie na bal, autor powieści w odcinkach pisze „Żywią się suchym chle-

bem i herbatą, a na odmianę kartoflami i śledziem, bo musi starczyć na tualety39”. 

Inny autor, chcąc podkreślić ubóstwo mieszkania, opisuje stół, „(…) na którym zaw-

sze ktoś siedział, a jeśli nie siedział, to dlatego, że był cały zwalany zupą albo skóra-

mi ze śledzi40”. W tym wypadku pojawia się jeszcze jeden typowy element – śledzie, 

resztki śledzi, ich zapach są równoznaczne z zaniedbaniem. Zapach śledzi, podobnie 

jak gotowanej kapusty i kociego moczu, jest nieodłącznym elementem biednych 

dzielnic czy domów, w których mieszkają najubożsi.  

 
34  H. Murger, Sceny z życia cyganerii, ok. 1920, s. 165.  
35  Gospodarz ma głos, Gazeta Tygodniowa Głos Ziemi, 3 X 1937, nr 25, s. 6. 
36  K. Rosinkiewicz (Rojan), Sam. Powieść, Poznań 1934, s. 38. 
37  List z Tarnopola. 56 dni czerwonego terroru w Tarnopolu, Chwila 25 IX 1920,nr 607, s. 5. 
38  Hel. Romer, „Strzęp epopei”(Szpital w Cichiniczach), Kurjer Wileński, II 1926, nr 31, s. 3. 
39  T. B., Umartwienie, Rzeczpospolita 2 III 1925, nr 61, s. 4. 
40  W. Serafinowicz, Urzędnik, Warszawa 1930, s. 88. 
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Widać więc, że śledź występuje w różnych kontekstach, gdy autorowi – czy to repor-

tażu czy powieści zależy na podkreśleniu niedostatku, w jakim żyją opisywani przez 

niego ludzie.  

 

Bogactwo 

 

Nie zawsze jednak śledź pojawiający się w tekście oznacza biedę – czasem, co 

zaskakujące, jest symbolem dobrobytu. „Cyrulik” posłużył się przykładem śledzia, aby 

zestawić zamożność i bogactwo: „Dlaczego kawior jest dla jednych tylko zakąską,  

a śledź dla innych całem pożywieniem41?” Jednak nie jest to ten sam śledź, którego 

trzyma w rączce biedne dziecko czy jest przekąską pod wódkę w byle jakiej knajpie. 

Bogactwo może być tu dwojakiego rodzaju. Czasem, jak w powieści Verne’a, śledzie są 

częścią wytwornego menu, elementem zamożnego świata. Odrzuca je bohaterka po-

wieści udająca się na wygnanie „(…) odmówiła przekąsek, kawioru, śledzi i zaostrzają-

cych na północy apetyt wódek (…)42”. Jej towarzysz, poświęcając się, zjadł zatem kule-

biak z herbatą. Te śledzie doskonałych gatunków można zobaczyć na wystawie wy-

twornych sklepów, są podawane jako przekąski w najlepszych restauracjach. Chłop, 

który przybył do wielkiego miasta z biednej wsi, nie może oderwać wzroku od wysta-

wy: „Oczyma połykał te wędzone mięsiwa, te tłuste śledzie, te soczyste jabłka, czer-

wone kule pomarańcz, brązowe tabliczki czekolady43”. Czasem też, jak w powieści 

Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, występują jako typowe danie kuchni polskiej, do które-

go może tęsknić bohater, który wraca z zagranicy. Wtedy towarzyszą mu inne potra-

wy, wcale niekoniecznie tanie: „Śledź, barszcz, gęś z jabłkami – jakie to dobre po fran-

cuskiej kuchni, do której przez lat dziesięć nie mógł nabrać przekonania44”. 

Z drugiej strony obfitość śledzia czy też sam śledź – jako dodatek do typowe-

go, biednego posiłku – może oznaczać święto, swoistą, choć przejściową, zamożność 

biednych ludzi. Trudno powiedzieć, czy przypadkowo takie sytuacje pojawiają się  

w powieściach popularnych autorek. Już Gabriela Zapolska opisywała przyjęcie  

w biednym domu: „Natknął się na Romanową, która niosła do siebie buteleczkę ru-

mu i na talerzu parę śledzików zwanych moskalami. Widocznie zanosiło się w sute-

rynach na ucztę(…)45”. Cały śledź – wprawdzie z dodatkiem wódki – to w powieści 

Marii Rodziewiczówny taka atrakcja dla młodego parobka, że spiesząc saniami  

 
41  Parę pytań, Cyrulik Warszawski, b.daty 1926, nr 14, s. 4. 
42  J. Verne, Kurier carski, Warszawa, luty 1939, s. 49. 
43  R. Brandstaeter, Życie i śmierć Hieronima Witala, „Rewja Ilustrowana Tygodniowa”, dod. 

do „Głosu Porannego” 26 IX 1937, nr 39, s. 3. 
44  T. Dołega-Mostowicz, Ostatnia brygada, Warszawa 1939, s. 16. 
45  G. Zapolska, Frania Poranek. Jej dalsze losy, Lwów-Warszawa 1922, s. 88. 
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w zadymkę na Wigilię o mało nie stracił życia: „Będzie juszka z grzybami i kluski  

z makiem i słodkie gruszki gotowane. A każdy dostanie całego śledzia i wódki pół-

kwaterek46”. Co ciekawe ten fragment znalazł się w wielu podręcznikach dla dzieci. 

W innej powieści Rodziewiczówny w żydowskim domu gospodyni: „(…) zakrzątnęła 

się tedy około eleganckiego przyjęcia. Spódnicą otarła jeden róg stołu i postawiła 

(…) szabasową bułkę na fajansowym talerzu i śledzia47”. Oczywiście „elegancja” tego 

przyjęcia jest tu czysto ironiczna, ale jednak śledź jest czymś wyjątkowym, odświęt-

nym, porównywalnym do chały na szabas.   

Chęć na śledzia to czasem nawet utracjuszostwo, a jego kupno może być 

nadmierną rozrzutnością, spowodowaną tęsknotą do „lepszego” życia. Wiejska boha-

terka Rajskiego ptaka Jerzego Bandrowskiego, gdy poznała poetę, zamarzyła o lep-

szym życiu. Jednym z jego przejawów miało być kupowanie sobie na kolację śledzia za 

10 groszy, zamiast codziennej „powarki”. Zostaje za to zresztą skarcona przez ojca48. 

 

Upadek i prestiż 

 

Ta popularna ryba jest zatem z jednej strony wyznacznikiem biedy, z drugiej 

– gdy pojawia się w zestawie z wódką – niższej, niż oczekiwano, pozycji społecznej 

bohaterów. Gdy jest zakąską możemy być niemal pewni, że deprecjonuje osoby, któ-

re ją jedzą. Na niezwykle eleganckim warszawskim balu uczestnik szuka miejsca, 

gdzie mógłby coś zjeść. Okazuje się, że nie serwuje się tam posiłków, można jedynie 

zejść do bufetu. A w nim „Pito zwykłą wódkę. Piły i panie, żony pewnie uboższych 

dygnitarzy, i przegryzały śledziem49”. Ta wódka ze śledziem ma stanowić kontrast 

do „dobrego towarzystwa”, wprawdzie głodnego, ale bawiącego się przy szampanie.  

Podobny zabieg znaleźć można w znanej powieści Dołęgi-Mostowicza Karie-

ra Nikodema Dyzmy. Dyzma, który właśnie zaczyna robić karierę na salonach, opusz-

cza wytworne towarzystwo i jedzie do knajpy, którą dobrze zna z poprzedniego ży-

cia. „Nikodem podszedł do szynkwasu: – Większą? – zapytał gospodarz. – Lej pan – 

(…) Wypił i sięgnął po dzwonko śledzia50”. Jest to wprowadzenie do sceny, kiedy 

wynajmuje on bandytów, mających uciszyć jego przeciwnika, a śledź pod wódkę 

podkreśla gminne maniery i „szemrane” towarzystwo, w którym bohater się obraca.  

 
46  W noc grudniową, w: S. Karpowicz, Nasz świat, trzecia książka do czytania w domu i w szkole, 

Warszawa 1920, s. 110 (jest to fragment powieści Rodziewiczówny Czarny chleb).  
47  M. Rodziewiczówna, Czahary, Lwów-Poznań 1922, s. 52. 
48  J. Bandrowski, Rajski ptak, b.m [1934], s. 40-41. 
49  P. Choynowski, Rzeczy…, dz. cyt., s. 138. 
50  T. Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy, Warszawa 1935, s. 213. 
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„Mucha”, satyryczny tygodnik, zamieścił „list” do matki rzekomo pisany 

przez Marysię, służącą, która jednocześnie śmiała się i ubolewała nad kondycją fi-

nansową urzędników w Polsce: „(…) pomyśleć ilu to mamy urzędników , którzy sług 

nie trzymają i pani młodsza referencina sama chodzi do sklepiku dygować wiązki 

drzewa lub dwa śledzie za mokre ogony51”. Śledź występuje tu i jako pożywienie 

niezbyt zamożnych ludzi i jako – nie da się ukryć – kłopotliwy zakup, który trudno 

jest ukryć, a i chwalić się nim nie sposób.  

Jednak przede wszystkim wyznacznikiem upadku albo bardzo niskiego pre-

stiżu społecznego jest handel śledziami. Trudno niżej upaść w pozycji społecznej.  

W wielu wypadkach „handel śledziami” był symbolem degrengolady, powodem do 

wstydu dla całej rodziny, zajęciem wręcz kompromitującym. Występuje w opisach 

nagłego zubożenia, kryzysu, konieczności podjęcia pracy w zawodzie poniżej kwali-

fikacji (tylko wówczas zresztą wykorzystywano tam motyw nie w żydowskim kon-

tekście). Można to dostrzec już wcześniej. W Menażerii ludzkiej Zapolskiej z 1893 r. 

można przeczytać – „Mieszkam jak śledziarka, a czym żyję, to już wstyd powie-

dzieć52”. W książce z 1934 roku autor zauważa „ Ilu to ludzi z średniem a nawet wyż-

szem wykształceniem dziś z braku pracy handluje starzyzną, śledziami, wodą sodo-

wą by żyć53”.  

Jednak zazwyczaj „śledziarka” jest specyficzną postacią, prawie zawsze Ży-

dówką, która handluje śledziami na ulicy albo w malutkim sklepiku. W tym wypadku 

mamy do czynienia z połączeniem dwóch elementów – wskazaniem na żydowskie 

pochodzenie – handel śledziami jest bowiem automatycznie powiązany z przynależ-

nością do ludności żydowskiej i na pochodzenie ze społecznych nizin. Powiedzenie  

o kimś, że zachowuje się jak „śledziara”, czy oskarżenie, że matka zajmowała się po-

dobnym handlem było w zamierzeniu obraźliwe, albo sytuowało opisywanego na 

najniższym miejscu drabiny społecznej.  

 

 
51  List służącej Marysi, „Mucha” , 6 III 1925, nr 10, s. 4. 
52  G. Zapolska, Menażeria ludzka, Warszawa 1922, s. 90. 
53  J. Gal, Belka w oku, Łódź 1934, s. 24. 
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Kurjer Codzienny 4 XI 1887, nr 305 

 

Już w dziewiętnaostwiecznej powieści Mariana Gawalewicza Mechesy boha-

ter oburza się na babkę, która mówi, podkreślając żydowski akcent : „Fe… fe… stara 

pani Feinguss gada, jak prosta śledziarka!...54”. Tu śledziarka jest symbolem nieza-

symilowanych i niewykształconych Żydów. Antysemickie pismo „Pod Pręgierz” roz-

ciąga ten termin, wyjątkowo w męskiej formie, na ogół społeczności żydowskiej. 

Występując przeciw obecności Żydów w Łazienkach felietonista oburza się na za-

rząd parku, a szerzej nawet – na polski rząd, że dopuszczają do ich obecności w tak 

eleganckim miejscu: „Dziwić się należy władzom, że nie zasięgną informacji u swych 

dyplomatów np. u pana ministra Becka, który z pewnością nie spotkał cuchnących 

śledziarzy w ogrodach Wersalu55”.  

„Śledziara” bywało używane także jako synonim Żydówki, niezależnie od jej 

zawodu: „zwaliła się na mnie jakaś śledziara, więc wsadziłem ji szpilkę w zadnią 

cześć jej osoby (…)”56 – tak autor felietonu w satyrycznym „Trubadurze Polskim” 

naśladuje język warszawskiego lumpenproletariatu.  

 
54  M. Gawalewicz, Mechesy, Powieść, t.II Warszawa 1894, s. 220. 
55  Łazienki i Żydzi, Pod Pręgierz, XI 1935, nr 35, s. 2. 
56  T. Płoch, Wicek Pipsztok w cyrku, „Trubadur Polski” 31 X 1925, nr 44, s. 7. 
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Handel śledziami kompromituje nie tylko osobę się nim zajmującą, ale także 

kolejne pokolenia. Widać to szczególnie w powieściach i prasie niechętnej Żydom lub 

wręcz antysemickiej. Zajęcie jest tak deprecjonujące, że pozostawia plamę w historii 

rodziny. Dlatego też, jeśli autor chce dać znać czytelnikowi, że awans społeczny jego 

bohatera jest tylko pozorny, to przydaje mu matkę (zaskakujące, niemal nigdy ojca), 

która zajmuje się sprzedażą śledzi. To, że Abram, bohater powieści Henryka Nagiela 

Tajemnice Nalewek wywodzi się z plebsu, widać, gdy przyjrzymy się zawodowi mat-

ki: „Nie można powiedzieć, aby się pan Abram urodził u stóp tronu – bynajmniej! 

Jego matka była śledziarką (…)57”. Jest oczywiste, że taka matka wyklucza, niezależ-

nie od okoliczności i bogactwa, odnalezienie się jej dzieci w „lepszym towarzystwie”. 

Piętno pozostaje na zawsze: „Czy ty pamiętasz Mośkowę, tę wdowę biedną, która 

sprzedawała śledzie na targu? (…) No tymczasem wygrała na loterji i jest pani, jaka 

pani! Ona bardzo chciałaby teraz umieć po francusku i grać na fortepianie, ubierać 

się z wielką elegancją, przyjmować w swoich salonach wielkich gości. Oj, oj, jakby 

chciała, ale całe życie była śłedziarką bez żadnej edukacji, więc teraz i przy majątku 

musi nie jak pani, ale jak stara śledziarka wyglądać58”. Chwalący się swoją „cywiliza-

cją” oraz jedzeniem trefnych serdelków, Żyd z kupletów z antysemickiego pisma „Po-

krzywy” śpiewa: „Mame moje w wielkiej biedzie gnąc kark. / Sprzedawała sobie śle-

dzie na targ59”, co automatycznie w oczach czytelnika czyni jego aspiracje śmiesznym.  

Przy czym nie musiał być to handel rzeczywisty, wystarczyło rzucić podobne 

podejrzenie, aby stało się jasne, że opisywana postać jest prymitywna i nie ma szans 

na wybicie się. Okrutny dyktator fikcyjnego kraju Tumani, w którym dobrze się żyje 

tylko Żydom, oczywiście także nim jest, choć – równie oczywiście – to ukrywa. Autor 

demaskuje go: „Czy wiecie, kto to jest głośny Nikitin, nasz minister spraw zagranicz-

nych a właściwie dyktator i despota, rządzący całą Tumanją? To jest żyd Pipman, 

którego ojciec handlował gdzieś w jakiems parszywem miasteczku śledziami i pie-

przem, a dzisiaj mieszka w pałacu i rozporządza milionami (…)60”. Aby zdeprecjo-

nować dyrektora naczelnego Metro Goldwyn Meyer antysemicka, wydawana na 

początku okupacji jednodniówka „W natarciu” pisze, że kiedyś handlował w War-

szawie – oczywiście między innymi śledziami61. 

 
57  H. Nagiel, Tajemnice Nalewek, t. II, Warszawa, [1926], s. 37. 
58  K. J. Szaniawski, Pająki, t.1, Kraków 1925, s. 12. 
59  Z żydowskich kupletów, „Pokrzywy” 25 X 1937, nr 11, s. 7. 
60  Fr.Radomir [Franciszek Flaczyński], Z mroku do światła. Powieść, Płock [1935], s. 285.  
61  S. Krajewski, Od śledzi i zajęczych skórek do dyrektorskich biurek. Kameralne żydki z Glo-

domerii w wielkich biurach filmowych, „W natarciu. Jednodniówka do walki o polskość 
filmu i kin w Polsce” X 1939, s. 3. 
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Mogłoby się wydawać, że największą rolę gra tu częste zestawienie Żydów  

i ulubionej przez nich ryby. Jednak nie tylko w takich wypadkach sprzedawanie śle-

dzi – i to nie tylko w obskurnych sklepikach – jest powodem do niechęci. W powieści 

Macieja Wierzbińskiego Dolar i spółka zauroczony panną Maud bohater jest zszoko-

wany, gdy dowiaduje się, że jej matka ma w Chicago sklepy korzenne, w których 

panna ma zamiar pracować. Nie tylko nie jest zatem tak bogata, jak mu się wydawa-

ło, ale co gorsza: „Magazyn towarów korzennych, – brzmiało to okropnie, niemal 

niegodnie. Toć ona może sprzedawała tam śledzie?!...62” 

Chociaż handel śledziami nie przysparzał prestiżu, to dotyczyło to tylko 

drobnych handlarzy albo Żydów. Jednak warto zauważyć, że hurtownik handlujący 

śledziami traktowany był z szacunkiem jako biznesmen: „Rozumiemy ważność sto-

sowania śledzi w naszym odżywianiu jednak nadal nie wolno nam [na] [sic!] śle-

dziach tuczyć kieszeni żydowskich. Precz z brudnymi łapami od naszych śledzi”63 – 

dramatycznie wzywała katowicka gazeta. Zatem, o ile kupiec był chrześcijaninem, 

handel śledziami niekoniecznie już go kompromitował. „Express Zagłębia” nie-

zmiernie cieszył się z otwarcia nowej hurtowni śledzi i konserw rybnych: „Niewąt-

pliwie placówka ta ze strony kupiectwa chrześcijańskiego dozna jak najliczniejszego 

poparcia. Popierać ją równie winno całe miejscowe społeczeństwo chrześcijańskie. 

Nowej placówce „Szczęść Boże64!” Nie był też żadną przeszkodą w dalszej karierze, 

przeciwnie. Awans od sprzedawcy śledzi do uczonego znalazł się nawet w dydak-

tycznej książce dla osób pragnących wybić się na własnej pracy, jako przykład do 

naśladowania: „Słynny badacz starożytności i znawca starogreckiej kultury i sztuki, 

Henryk Schliemann, którego odkrycia naukowe i wykopaliska (…) mają dla archeo-

logii epokowe wprost znaczenie, rozpoczął swoją karierę jako chłopak w handlu 

śledzi i kartofli (…)65”.  

 

*** 

Po wojnie śledź przestał być łatwo dostępny i tani. Przestał też być tak popu-

larny, jak był w poprzednich latach, między innymi dlatego, że i inne ryby dało się, 

dzięki chłodniom, przechowywać. Jak twierdzą niektórzy zmniejszenie zapotrzebo-

wania na śledzia wynika ze spadku spożycia wódki, do której był idealną przeką-

 
62  M. Wierzbiński, Dolar i spółka, t.1, Warszawa 1925, s. 108. 
63  „Ilustrowana Śląska Prawda”, czerwiec 1929, nr 10-11, s. 4. 
64  Z Zawiercia. Nowa chrześcijańska placówka handlowa, „Express Zagłębia” 18 IX 1937, nr 

259, s. 6. 
65  Pracuj, nie trać nadziei! Według wskazówek i złotych myśli najdzielniejszych ludzi pracy, 

zebrał M. Boruń, Lwów 1920, s. 24. 
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ską66. Śledź z winem czy piwem to jednak nienajlepsze połączenie. Śledź przestał być 

symbolem biedy, bogactwa, katolicyzmu czy tamtych Żydów – tym bardziej, że tych 

ostatnich już nie ma. Widać zatem, jak bardzo rzeczywistość potrafi w stosunkowo 

krótkim czasie wpłynąć na język. Śledź pozostał daniem jednym z wielu i niczym 

poza tym.  

 

 
Ilustrowana Śląska Prawda, czerwiec 1929, nr 10-11, s.1 

 

 

 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy obecności śledzia w tekstach kultury pocztątku XX wieku (li-

teratura, prasa codziena). W tekście wykazano, iż śledzie były istotnym elementem 

ówczesnej kultury kulinarnej, a ponadto kojarzono z nimi ludność żydowską. Po II 

wojnie światowej śledź i związana z nim metaforyka zaniknęły, co było spowodowane 

tragicznymi losami ludności żydowskiej oraz przemianami społeczno-gospodarczymi 

w drugiej połowie XX w.  

 

Słowa kluczowe 

Śledzie, prasa, literatura polska, międzywojnie, historia  

 

 
66  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sledzie-w-depresji/dwyw5. 
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Summary 

The article concerns the presence of herring in cultural texts from the begin-

ning of the 20th century (literature, press). The text shows that herrings were an 

important element of the culinary culture of the time, and the Jewish population was 

associated with them. After World War II, the herring and the imagery associated 

with it disappeared, which was caused by the tragic fate of the Jewish population 

and socio-economic changes in the second half of the 20th century.  

 

Key words  

Herring, press, Polish literature, interwar period, history 
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Motyw złotej rybki w kulturze (przegląd problematyki) 

 

 

Na pytanie: „skąd się wzięła złota rybka?” całkiem sensownie i zgodnie z geno-

logiczną, choć trochę uproszczoną i kolokwialnie wyrażoną, prawdą można odpowie-

dzieć, posługując się dowcipem z bohaterem popkulturowego serialu Z Archiwum X  

w roli dociekliwego (a może inicjującego przesłuchanie?) agenta1, o godnej szacunku 

literaturoznawczej dociekliwości poznawczej:  

 
Agent Mulder Fox złowił złotą rybkę.  

- Wypuść mnie, a spełnię Twoje trzy życzenia - prosi rybka.  

- Wystarczy, że spełnisz jedno. Powiedz, skąd Ty się właściwie wzięłaś?  

- Jak to skąd? Z bajki2! 

 

Rybka z bajki, a właściwie z baśni o dydaktycznych cechach przypowieści, 

ma historię narracji swoich losów oraz ich spisanych wersji i od nich warto zacząć.  

 

Z dziejów tekstu i jego tłumaczeń na język polski 

 

W kulturze europejskiej motyw złotej rybki rozpropagowali bracia Grimm, 

publikując tuż przed Bożym Narodzeniem w 1812 roku w pierwszym tomie Baśni3 

pod numerem 19,  ludową opowieść zatytułowaną O rybaku i jego żonie (niem. Vom 

Fischer und seiner Frau).  Jej zapis otrzymali w 1809 roku za pośrednictwem pastora 

 
1  Filmowy Mulder Fox, pseudonim Spooky,  analityk, absolwent ukończonej na Oxfordzie psy-

chologii, pracuje w specyficznej komórce FBI zajmującej się zjawiskami wykraczającymi poza 
zwykłe doświadczenie.  Pomysłodawcą, producentem, reżyserem i autorem scenariuszy do 
wielu odcinków był Chris Carter, rolę agenta Foxa zagrał David Duchowny.     

2  Cyt.za: https//kawaly.tja.pl/dowcip –agent-mulder-fox, data dostępu: 08.10.2021.  
3  W. i J.  Grimm, Kinder- und Hausmärchen), t. I, [b.m.] 1812; t.II {b.m] 1815. W 1819 roku 

ukazało się w Berlinie drugie wydanie obu tomów, rozszerzone o kilka dodatkowych ba-
śni, określane jako Wielkie Wydanie (Große Ausgabe). W 1825 roku Wilhelm Grimm stwo-
rzył tak zwane Małe Wydanie, zawierające 50 baśni najodpowiedniejszych dla dzieci. Za 
życia Grimmów ukazało się 7 wydań, ostatnie w 1857 roku. 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,agent-mulder-fox-zlowil-zlota-rybke
https://kawaly.tja.pl/dowcip,agent-mulder-fox-zlowil-zlota-rybke
https://kawaly.tja.pl/dowcip,agent-mulder-fox-zlowil-zlota-rybke
https://kawaly.tja.pl/dowcip,agent-mulder-fox-zlowil-zlota-rybke
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(wydawcy Des Knaben Wunderhorn Achima von Arnima), od swego rodaka, nie-

mieckiego wczesnoromantycznego malarza Philippa Ottona Rungego (1777–1810). 

Było to w ich przypadku typową praktyką poszerzania zbiorów, bowiem wbrew 

potocznemu mniemaniu Jacob i Wilhelm, bibliotekarze z Kassel, nie przemierzali 

wzdłuż i wszerz okolicznych i dalszych landów w poszukiwaniu ludowej twórczości, 

lecz skwapliwie spisywali dostarczone im, głównie przez kobiety z ludu, opowieści. 

Jak widać, nie gardzili też folklorystycznym researchem z drugiej ręki, osób bardziej 

wykształconych. W tymże roku 1812, kilka miesięcy wcześniej, wykorzystując to 

samo źródło tekstu (czyli manuskrypt Rungego), baśń wydał także Johann Gustav 

Büsching (1783 – 1829)4, niemiecki historyk literatury i sztuki, prawnik, archeolog  

i etnograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i dziekan Wydziału Filozoficznego, 

założyciel pierwszego publicznie dostępnego muzeum we Wrocławiu. Oprócz nie-

mieckiej, w Polsce chyba bardziej znana jest wersja rosyjska, której autorem jest 

Aleksander Puszkin (1799 – 1837)5. W rękopisie tekst zawiera adnotację, że jest to 

baśń serbska6, ale możliwe, że Puszkin znał także edycję Grimmów7. Obie wersje 

łączy zasadniczy wątek chciwej żony, której potrzeby ciągle rosną, ale różni ich za-

kres i treść, co nie bez znaczenia dla interpretacji baśni, jej inspiracji, kontekstów 

oraz światopoglądowej koncepcji świata i świata przedstawionego.                          

Dzieje polskich tłumaczeń baśni braci Grimm szczegółowo przedstawiły po-

znańskie badaczki i tłumaczki Eliza Pieciul-Karmińska oraz Maria Krysztofiak8, a ich 

edycji Magdalena Koryga9, nie ma więc potrzeby pełnego omawiania tego (ciekawe-

go!) zagadnienia. Warto jednak przypomnieć, że pierwsze wydanie polskie, pt. Ba-

śnie dla dzieci i młodzieży, ukazało się w 1895 roku w przekładzie Cecylii Niewia-

domskiej (wybór 16 tekstów wraz z ilustracjami)10. Tłumaczyli je także m. in. Zofia 

Antonina Kowerska, Maria Feldmanowa (pseud. Kreczkowska), Maria Trawińska, 

 
4  J.G. Büsching, Volks-Sagen, Märchen und Legenden, Leipzig 1812. 
5  Prwdr. A. Puszkin, Сказка о рыбаке и рыбке, «Библиотека для чтения»  1835.  
6  Сказка о рыбаке и рыбке (Пушкин), w: https://ru.wikisource.org/wiki    
7  Н. Щербанов, Яик, Строфилус-Птица, самозванцы и «Сказка о рыбаке и рыбке», Аль-

манах «Гостиный Двор», 10 августа 2012.  
8  E. Pieciul-Karmińska, Polskie dzieje baśni braci Grimm, "Przekładaniec", 2009-2010, nr 

22-23, s. 80; M. Krysztofiak, Modelowa analiza translatologiczna na przykładzie polskich 
tłumaczeń baśni braci Grimm, w: tejże, Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999,  
s. 148–172.  

9  M. Koryga, Polskie edycje zbiorów baśni braci Grimm, w: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bit 
stream/handle/item/35883/koryga_polskie_edycje_zbiorow_basni_braci_grimm_2014. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Niektórzy tłumacze przyswoili wersję Aleksandra Puszki-
na (np. Elwira Korotyńska), natomiast Magdalena Koryga traktuje ją jako Grimmowską, 
być może kierując się chronologią zaistnienia zasadniczego wątku i głównych bohaterów.  

10  Dla porównania warto dodać, że wydania angielskie i skandynawskie miały miejsce w 1824 
roku, francuskie w 1830.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Knaben_Wunderhorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Achim_von_Arnim
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Gottlieb_B%C3%BCsching
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Gottlieb_B%C3%BCsching
https://pl.wikipedia.org/wiki/1783
https://pl.wikipedia.org/wiki/1829
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski
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Jadwiga Bohuszewicz, Kazimierz Wroczyński, Janina Colonna-Walewska, Mieczy-

sław Rościszewski, Franciszek Mirandola, Maria Raczyńska, Marceli Tarnowski, Ed-

mund Jezierski, Irena Tuwim, Stefania Wortman, Emilia Bielecka, Helena Kapełuś. 

Najnowszy pełny przekład wszystkich 200 baśni stworzyła Eliza Pieciul-Karmińska 

w 2010 roku.  

Baśń w wersji Puszkinowskiej znana jest przede wszystkim za sprawą Julia-

na Tuwima11, ale tłumaczyli ją także Antoni Józef Gliński (1817–1866), Halina Bokse-

równa, Elwira Korotyńska (1864–1943)12 oraz Jan Lemański (1866–1933)13. Często  

są to nie tyle tłumaczenia co spolszczenia (co dotyczy też wersji niemieckojęzycznej) 

z rozbudowaną wersją fabularną (Lemański) lub wariantywnością motywów i zda-

rzeń, czasem o pedagogicznej wyrazistości (Korotyńska).        

 

Warianty tekstu 

 

Szczegółowe prześledzenie wszystkich przekładów na język polski i ich spe-

cyfiki wobec tego, co Rosjanie i Francuzi określają siużet (ros. cюжет z fr. sujet) by-

łoby bardzo ciekawym i wartościowym badawczo, przekracza jednak założenia  

i ramy tego tekstu, poza tym pewne działania naukowe w tym względzie już poczy-

niono14. Tym niemniej podstawowe różnice warto wskazać, tym bardziej, że mogą 

uprawdopodabniać albo podważać utarte schematy interpretacyjne.   

Baśń o rybaku i złotej rybce/o rybaku i jego żonie występuje w dwóch za-

sadniczych wersjach tekstowych – Grimmowskiej oraz Puszkinowskiej wraz z ich 

wariantami i odmianami, które zaistniały za sprawą tłumaczy i wydawców. Akrybia 

edytorska w przypadku baśni, których istotą jest narracyjność oralna (czyli natural-

na wariantywność tekstu), nie jest oczywista z natury rzeczy. Do czasu sformułowa-

nia zapisów prawa autorskiego różnie z nią bywało, tym bardziej gdy dotyczyłoby 

ono utworów traktowanych jako przeznaczone dla dzieci i młodzieży, dość długo 

odbieranych jako minorum gentium.  Zasadniczy motyw ukaranej chciwości i braku 

umiarkowania jest wspólny, różnica występuje w sformułowaniu żądania kładącego 

kres zachłanności, czyli retardacyjnie potraktowanego finału opowieści.  

 
11  Bajka o rybaku i rybce (z barwnymi ilustracjami), tłum. J. Tuwim, ”Świerszczyk” (Łódź) 

1948, nr 41, 42, 43; Bajka o rybaku i rybce, przełożył Julian Tuwim, ilustrował Władysław 
Daszewski,  Warszawa, 1949; J. Tuwim, Lutnia Puszkina, Warszawa, 1949 (wydane jako 
premia Klubu Literackiego «Odrodzenie» oraz oddzielnie w innej okładce).  

12  Por. M. Toporowski, Puszkin w Polsce: Zarys bibliograficzno – literacki, Warszawa 1950, 
poz. 70, 172, 192, 287, (347a), (347b). 

13  M. Podraza-Kwiatkowska, Niezauważony tłumacz Puszkina, „Pamiętnik Literacki” 1956 nr 1, 
s. 199 i n. 

14  Por. przypisy 8, 9, 12, 13. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
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U braci Grimmów zakończenie baśni ma wyraźnie charakter religijny, a ostat-

nie żądanie łapczywej żony przypomina istotę pokusy grzechu pierworodnego – Il-

sebill chce stać się jak „kochany Bóg” (określenie „kochany” brzmi tu szczególnie 

ironicznie, do czego jeszcze warto wrócić w części interpretacyjnej):  

 
„Na, was will sie denn?“ sagte der Butt. „Ach“, sagte er, „sie will werden wie der liebe Gott.“ 

„Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte.“  

 

Da sitzen sie noch bis auf den heutigen Tag15.  

 

Żona rybaka otrzymuje wszystko, co złota rybka potwierdza formułą: "Po 

prostu idź tam, to już jest” – dostatek, bogactwo, władzę (królewską, cesarską, nawet 

papieską, co jest pierwszym wyraźnym przekroczeniem granic) – ale gdy, za po-

średnictwem swego męża, żąda przekroczenia ludzkiej miary, chcąc dorównać Bogu, 

wraca do stanu wyjściowego – biednej chaty i chłopskiego statusu społecznego. Ry-

bak nie podziela życzeń żony, ale ulega jej woli, pomimo rosnących wątpliwości  

i lęku. Im bardziej wygórowane i niestosowne stają się życzenia Frau Ilsebill, tym 

bardziej zmienia się pogoda, budując nastrój niepokoju i swoistego ostrzeżenia,  

także oceny. Morze najpierw zmienia kolor na zielony, potem niebiesko-fioletowy, 

następnie czarny, burza też staje się coraz bardziej gwałtowna. Butna, niewdzięczna, 

pyszna małżonka błyskawicznie zostaje przetransportowana do Pissputt, czyli daw-

nej chaty z rozpadającym się korytem. Ten sam los spotyka jej prostego i skromnego, 

ale grzeszącego uległością wobec głupoty i zła, małżonka16.  

W oryginalnej Puszkinowskiej wersji (i w tłumaczeniu Juliana Tuwima) żona 

żąda w kolejności: naprawy koryta, chaty, szlachectwa, władzy i w końcu panowania 

nad złotą rybką: 

 
„Nie chce być już potężną królową, 

Lecz wszechwładną w morzu cesarzową, 

Chce w głębokim mieszkać oceanie, 

Żebyś ty jej, złota rybko, służyła, 

Żebyś u niej na posyłki była". 

Rybka na to nic nie powiedziała, 

Tylko w wodzie plusnęła ogonkiem 

I ukryła się w głębokim morzu. 

Długo czekał staruszek nad morzem, 

 
15  Bruder Grimm, Von dem Fischer und seiner Frau, w:  Kinder-und Hausmärchen, w: https:// 

www.lernhelfer.de/sites/default/files/lexicon/pdf/BWS-DEU2-0022-14.pdf    
16  Vom Fischer und seiner Frau, w: https://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Fischer_und_seiner 

_Frau  
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Nie doczekał się, wrócił do żony. 

Patrzy: znowu ta sama lepianka, 

Stara baba siedzi na progu, 

 

A przed babą rozbite koryto17. 

 

Jak nietrudno zauważyć nie ma tu wprost odniesienia religijnego. Podobnie 

jest w tłumaczeniu Lemańskiego, będącym właściwie satyryczną parafrazą.         

W przeznaczonym ad usum delphini tłumaczeniu Elwiry Korotyńskiej (ed.  

z 1931 roku, wyd. Księgarni Popularnej)18 żona rybaka żądania określa podobnie jak 

wersji Puszkina – Tuwima („Chcę być królową morza, – odrzekła lekkomyślna kobie-

ta – idź i powiedz to złotej rybce! I chcę, żeby mi ona usługiwała”)19, ale zakończenie 

jest odmienne: 

 
– Przebacz królowo, – odezwał się rybak nieśmiało – żona moja chce być kró-

lową morza i... 

 Ale huk straszliwy fal morskich nie dał mu dokończyć. Ciemność otoczyła go 

wkoło i głos jakiś wołał z trwogą: 

 – Biada! biada! wam biada! 

 Rybak zaczął uciekać. Zdawało mu się, że lecą za nim bałwany, że go ktoś go-

ni i zemścić się pragnie... 

 Wbiegł do swej siedziby i cóż widzi? 

 Oto stoi stara pochylona chatka, przed nią na ławce, kryjąc twarz w dłoniach 

i płacząc, siedzi Marynia. 

– Maryniu? – zawołał rybak wesoło, – podnieś główkę, nie płacz! Za dużo już 

żądałaś, obraziłaś złotą rybkę... Ale to nic! Mamy znowu naszą ubogą chatkę, 

nasadzimy kwiatów dużo koło niej, mamy nasze do siebie przywiązanie... A to 

najważniejsze. Na co nam wspaniałe domy i pałace? 

 Sprzedawałem złowione przez czas do statku ryby, a że połów był bardzo 

obfity, uzbierałem trochę pieniędzy. 

 Masz Maryniu i kup, co ci potrzeba. A tego dorsza, com dziś złapał, ugotuj 

nam na obiad. 

 Wstała rybaczka z ławki, przytuliła się do męża i przyznała mu rację. 

 – Ach! tak! – wyszeptała wzruszona, – możemy być bez bogactwa szczęśliwi. 

 
17  Bajka o rybaku i rybce, przełożył Julian Tuwim, ilustrował Władysław Daszewski, War-

szawa, 1949, s. 21. 
18  A. S. Puszkin, Złota rybka. Bajka z ilustracjami, spolszczyła E. Korotyńska, Warszawa 

1931.    
19  Tamże, s. 14. 
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 – Nawet o wiele od bogaczów szczęśliwsi, – przywtórzył uradowany tą zmia-

ną w żonie, rybak20.  

 

     Kobieta, jak widać, przyjmuje spokojnie wyrażoną, słuszną uwagę męża, 

rozumie swój błąd, a to prowadzi do poprawy – zmiany koncepcji szczęścia i życio-

wych priorytetów. Translatorska i edytorska niewierność, ale finał dydaktycznie  

i wychowawczo całkiem sensowny, bliski dziecięcej potrzebie aksjologicznego ładu 

oraz wyraźnie dobrego zakończenia. Takie zmiany w wersjach utworów dla młode-

go czytelnika były wówczas przyjęte.  

   

Interpretacja  

 

Baśń Grimmów/Puszkina poddawano wielu mniej lub bardziej przekonują-

cym interpretacjom, widziano w niej satyrę na chciwość Napoleona i jego rodziny21, 

groteskowe pokrewieństwo Ilsebill z lady Macbeth22, zauważano konflikt płci23,  

a nawet współczesny niemiecki artysta kabaretowy postrzegał baśń jako analogię 

do „baśni kapitalizmu”24.  Takie spojrzenie zapewne jest możliwe (szczególnie na 

gruncie teorii wynajdywania sensu albo negocjowania sensu25). Idąc tropem nego-

cjacyjnym, warto zwrócić uwagę na kluczowy moment zamknięcia akcji.  Powrót do 

status quo ante następuje, gdy nienasycona i nieroztropna rybakowa Ilsebill chce 

zrównać się z Bogiem, a w wersji Puszkinowskiej podporządkować sobie rybkę.  To 

transgresyjna pokusa bycia ponad możliwy stan dostępnego szczęścia (jego zapo-

wiedzią jest poprzedzające życzenie bycia papieżem), dorównania we wszechmocy  

i sprawczości, u Grimmów expressis verbis wskazanemu w treści, Bogu, co przypo-

mina kuszenie Ewy i grzech pierworodny („Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc  

z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”, Rdz 5, 

3).  Rybakowa też nie zadowala się tym, co ma (choć na ziemską miarę, ma wszyst-

ko) chce być „tak jak Bóg”. 

Obie wersje – Grimmów i Puszkina – nie muszą się wykluczać interpretacyj-

nie. Szczególnie jeśli quasi zlaicyzowany, wtórny, wariant potraktować jako przypo-

wieść – tekst z podwójną płaszczyzną odczytania. Rybak i jego żona otrzymują 

 
20  Tamże, s. 14–16.  
21  Vom Fischer und seiner Frau, dein Lexikon, w: https://www.deinlexikon.de/wiki/Von_dem 

_Fischer_und_seiner_Frau#reference-7 
22  J. Wagner, Manntje, Manntje: „Der Fischer und seine Frau“, w: „Frnkfurter Allgemeine 

Zeitung” 2006 nr 47, s. 37. 
23  J. Finke, Träume, Märchen, Imaginationen. Personzentrierte Psychotherapie und Beratung 

mit Bildern und Symbolen, München 2013. 
24  V. Pispers, Volker Pispers... bis neulich 2010. Hörbuch. Con anima, Düsseldorf 2010. 
25  Por. M. Januszkiewicz, O interpretacji: „Przestrzenie Teorii” 2013, ss. 219 – 233. 
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wszystko, ale po wszechmoc, atrybut Boski, podobnie jak Adam i Ewa, sięgać nie 

powinni.       

 

Antybaśń? Nie! 

 

The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales26 jako sztandarowy 

przykład antybaśni podaje The Fisherman and His Wife.  Twórcą terminu był André 

Jolles (1874–1946), niemiecki badacz i krytyk literacki27, jednak w swoim sztanda-

rowym dziele Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memo-

rabile, Märchen, Witz, pojęcia Antimärchen (antybaśń) do Von dem Fischer und seiner 

Frau nie odnosi. Jako antybaśń współcześnie traktuje się utwory, których wyróżni-

kiem jest raczej tragiczne niż, jak zazwyczaj w baśniach, szczęśliwe zakończenie.  

I tu nasuwa się pytanie kluczowe dla antybaśniowej kategoryzacji: czy baśń 

kończy się źle? W odniesieniu zarówno do tekstu Grimmów, jak i bardziej magicznej 

niż metafizycznej adaptacji Puszkina, odpowiedź jest oczywista – jest nią zasłużone 

wygnanie z raju (w tym przypadku zbyt łatwo spełniającej się mocno egoistycznej 

woli i niezasłużonego awansu społecznego), odebranie sposobności czynienia zła, 

danie szansy na refleksję i zmianę. Nieprzyjemne, ale pozytywne, zarówno dla ryba-

kowej, jak i innych ludzi: męża, potencjalnych poddanych. Głupota, pycha i nie-

wdzięczność zostają nie tylko ukarane, ale i pozbawione możliwości sprawczych na 

przyszłość; żona rybaka dostaje szansę na poprawę (w tłumaczeniu Elwiry Korotyń-

skiej nawet z niej korzysta!). I co najważniejsze – zostaje pozbawiona możliwości 

panowania nad innymi i szkodzenia im (czego można być pewnym, sądząc z jej do-

tychczasowej zachłanności, niewdzięczności i nieopanowanego apetytu wobec ma-

jątku oraz egoistycznego i narcystycznego korzystania z możliwości władzy; ten 

wątek rozbudowuje z kolei w swej trawestacji Jan Lemański). 

Zastanawiać może tylko, skąd w konstatacjach o „anybaśniowości” to utożsa-

mienie z chciwą i głupią rybakową, bowiem nawet przy materialistycznej koncepcji 

ludzkiego losu i człowieczeństwa, redukującej jego wymiar głównie do potrzeb docze-

snych i hedonistycznie wolicjonalnych28, jej etyczny horyzont i możliwe skutki za-

chcianek wypadają jednoznacznie źle. W sensie konsumpcyjnym (i tylko hedonistycz-

nie konsumpcyjnym!) baśń dla rybakowej kończy się negatywnie, ale dla jej duszy, 

męża, hipotetycznych poddanych i wszechświata z pewnością jest to zakończenie  

 
26  W. Mieder, Anti – Fairy Tale, w: The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, 

vol. 1, ed. D. Haase, Westport – Connecticut – London 2008, s. 50. 
27  A. Jolles, Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Mär-

chen, Witz, Tübingen 1968, s. 242 i n.; pierwsze wydanie ukazało się w 1930 roku. 
28  Por. A. Stoff, Pokusa błędu antropologicznego w literaturze, w: Błąd antropologiczny. Seria: 

Zadania współczesnej metafizyki, cz. 5, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2006.     
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dobre. I jak na baśń przystało i, wedle Jollesa, prostą formą narracyjną z oczywistym 

przesłaniem (choć wcale nie jedynym): trzeba miarkować swoje zachcianki, a nie-

wdzięczność wobec Boga, ludzi, i przyrody (tu postaci złotej rybki) ma swój kres.  

Zatem baśń klasyczna, antybaśniowość jest tu wyłącznie pozorna, wynikająca z błę-

du daleko posuniętego redukcjonizmu29 antropologicznego i etycznego lub metafi-

zycznego. 

 

Funkcjonowanie w kulturze – inspiracje 

 

Wyrazistość fabuły i konstrukcji postaci, plastyczna obrazowość, właściwy 

gatunkowi baśni uniwersalizm inspirowały twórców kultury wysokiej, szczególnie 

w formach muzycznych. Nie dążąc do wyczerpania kwestii (to temat dużo obszer-

niejszy niż możliwości artykułu) , warto wymienić przykładowe realizacje:   

• 1866 – Złota rybka, balet fantastyczny, muzyka Ludwig Minkus, choreografia 

Arthur Saint-Léon. 

• 1917 – Rybak i rybka, op. 41 na orkiestrę, komp. Nikołaj Czerepin. 

• Das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Wielka barwna opowieść bożona-

rodzeniowa w 3 odsłonach, autor Robert Bürkner 

• 1902 opera Ilsebill. Das Märchen vom Fischer und seiner Frau, komp. Fried-

rich Klose. 

• 1928–1930 Kantata dramatyczna w 7 obrazach na 3 głosy i orkiestrę Vom 

Fischer und syner Fru op. 43, Kompozycja Othmara Schoecka libretto: Philipp 

Otto Runge wg baśni braci Grimm, premiera 1930 w Dreźnie. 

• 1993 Wolfgang Söring muzyka do opery Vom Fischer und seiner Frau (libret-

to Barbara Hass)  

•  Vom Fischer un sin Fru…, współczesna baśń muzyczna na głos i/lub chór a ca-

pella, komp. Georg Katzer. 

Złota rybka obecna jest też w ikonografii, przede wszystkim ilustracjach książ-

kowych. Ich jakość jest różna – od nieskomplikowanych, barwnych popkulturowych 

przedstawień w konwencji disneyowskiej lub realizujących podobną ikoniczną styli-

stykę komiksów, po poetyckie, apelujące do wyobraźni, grafiki, rysunki i obrazy,  

np.: Brigitte Kranich, Arthura Rackhama, Ericha Fuchsa, Rosemarie Ratajczyk, Ivana 

Yakovlevicha, Władysława Daszewskiego, Zofii Fijałkowskiej, Józefa Wilkonia.  Złote 

ryby występują też na obrazach Henriego Matisse`a (Les poissons rouges [Interior 

with a Goldfish Bowl]) i Paula Klee (The Fisch Magic, The Goldfisch), choć trudno  

powiedzieć, na ile bądź czy w ogóle właśnie ten motyw baśniowy był dla nich inspi-

racją. 

 
29  Tamże. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Minkus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Saint-L%C3%A9on
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_B%C3%BCrkner_(Schauspieler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Klose
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Klose
https://de.wikipedia.org/wiki/Othmar_Schoeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Otto_Runge
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Otto_Runge
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_S%C3%B6ring
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Katzer
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Z interesujących realizacji rzeźbiarskich warto wspomnieć monumentalną 

(54 metry wysokości w najwyższym punkcie) przestrzenną konstrukcję autorstwa 

kanadyjskiego architekta Franka Gehry`ego El Peix d'Or (Złota Ryba), znajdującą się 

w Barcelonie. Ryba powstała z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku, 

składa się z małych metalowych płytek, które odbijają promienie słoneczne – po-

wierzchnia zmienia kolor w zależności od oświetlenia, mieniąc się różnymi barwa-

mi. Rybak z baśni Puszkina ma swoje pomniki w Warnie oraz w Moskwie na Placu 

Maneżowym w handlowym centrum Okhotny Ryad.  Z kolei figurka złotej rybki zaty-

tułowana Trzy życzenia znajduje się na kampusie Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego Olsztynie, obok Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Także w Kazimie-

rzu Górniczym w Sosnowcu, w parku im. Jacka Kuronia znalazła swe miejsce odre-

staurowana złota rybka. 

Choć kwestia stanowi odrębny i rozległy wątek badawczy, warto wspomnieć 

o starożytnych wyobrażeniach złotych ryb.  Jako przykład mogą posłużyć złota ryba 

z Harageh, wisiorek, pochodzący z okresu Średniego Państwa z lat około 2030-1650 

p.n.e., odkryty w 1913 roku na stanowisku archeologicznym w pobliżu wioski Hara-

geh (Haraga) w jednym z miejsc pochówków. Znakomite artystycznie przedstawie-

nie złotej ryby znajduje się też w scytyjskim skarbie z Witaszkowa (d. Vettersfelde), 

odkrytym w 1822 roku.  Obecnie większość znalezisk znajduje się w Berlinie w An-

tikensammlung; część przechowywana przed II wojną światową w muzeum w Gu-

ben, zaginęła. W Polsce znajduje się kilka kopii złotej ryby; jest to jedno z najbardziej 

znanych i najczęściej wspominanych w literaturze znalezisk archeologicznych  

w Europie. 

 

Funkcjonowanie w kulturze masowej i popularnej  

– dowcipy o złotej rybce 

 

Złota rybka obecna jest w kulturze popularnej i masowej – filmie, komiksach, 

różnego typu popularnych adaptacjach. Spotkamy ją także w licznych dowcipach30. 

Staje się w nich exemplum np:    

- tego, co jest niemożliwe/trudne, trudniejsze niż coś innego („windows 95”, 

„pokój na świecie”), 

- zazdrości („jedno oko”), 

- sprytu połączonego z zazdrością („lekki zawał”), 

- głupoty („wódka”), 

 
30  Przykłady dowcipów zamieszczam w aneksie, tutaj wskazuję je hasłowo.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubin_(Niemcy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubin_(Niemcy)
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- niezrozumienia, braku precyzji komunikacji albo jej niemożności („medal”, 

„rybka usmażona”, „inkasent”, „arcyksiążę Ferdynand”, także niecytowane 

dowcipy obsceniczne), 

- antyfeminizmu, antymaskulinizmu („uroda dla żony”, „blondynki”), 

- ironii politycznej („uczciwość polityków”, „dobre rządy”).  

 

Brak jest w nich bezpośredniego odniesienia do dydaktycznej i aksjologicz-

nej istoty tej baśni, natomiast występuje posiłkowanie się motywem nieograniczonej 

niemal sprawczości złotej rybki, co umożliwia ukazanie ludzkich wad, niedoskona-

łości i słabości w wielu sytuacjach. Łączy je, typowa dla konstruowania sytuacji ko-

micznych, zwodnicza i przez to śmieszna, autoiluzja, błędne rozpoznanie31 samego 

siebie oraz swoich potrzeb, możliwości, relacji z innymi, czasem sytuacji, w jakiej się 

znaleźli bohaterowie dowcipów. W tych krótkich formach ukazana została nieoczy-

wistość „szczęśliwego trafu”, „nieograniczonych możliwości”, „okazji”, często stają-

cych się pułapką. Człowiek poddany próbie bezgranicznego spełnienia lub posiada-

nia gubi się, nie wie, czego chce albo chce czegoś głupiego i złego. Brak możliwości, 

jak się okazuje, ogranicza także jego głupotę i złe potrzeby. W baśni oglądamy smut-

ny spektakl eskalacji chciwości i potrzeb, choć z dydaktycznie pozytywnym zakoń-

czeniem – gwarancją moralnego ładu.  W chaotycznym i absurdalnym świecie dow-

cipów toczy się gra pomiędzy rybką a człowiekiem, w której zazwyczaj przegrywają 

rozum i wszelki sens. Jest tylko żart, podporządkowany bezwzględnej logice gorz-

kiego śmiechu, bez szans naprawy skutków możliwości pychy, głupoty, okrucień-

stwa. Łagodniejszą wymowę mają żarty, w których występuje ograniczenie spraw-

czości rybki – kpina z niedoskonałości systemów informatycznych czy konfliktów, 

łatwych w inicjacji, skomplikowanych w próbach wygaszania. Czasem mamy do 

czynienia z odwróceniem sytuacji, jak w spotkaniu nuworysza ze złotą rybką czy też 

lingwistycznym nieporozumieniem („inkasent”), ironią losu, gdy rybka dostaje się 

głuchemu. Bywają też dowcipy o wymowie politycznej, gdzie kpina zazwyczaj doty-

czy różnych przejawów nieuczciwości i prywaty.              

 

Podsumowanie 

 

Motyw złotej rybki w kulturze ma wiele odsłon – od kwestii autorstwa tek-

stu, dziejów edycji i translacji, filologicznych, etnograficznych oraz folklorystycznych 

niuansów jego wariantywności, zagadnień genologicznych, po historię różnorakich 

adaptacji, inspiracji artystycznych, funkcjonowania w różnych dziedzinach twórczo-

 
31  M. Geier, Z czego śmieją się mądrzy ludzie. Mała filozofia humoru, przeł. J. Czudec, Kraków 

2007, s. 26 – 27.  
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ści artystycznej, kulturze wysokiej oraz masowej i popkulturze. Odrębnym proble-

mem jest obecność złotej rybki w sztuce starożytnej i w kulturach odległych naszej, 

europejskiej. Jak więc widać, kulturowa złota rybka sytuuje się wśród wielości róż-

norodnych kontekstów i możliwości eksploracji badawczych.   
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Dowcipy w Aneksie  

 

https://kawaly.tja.pl/o-zlotej-rybce?st=5 

http://dowcipy.autentyki.pl/o-zlotej-rybce, data dostępu: 10. 09. 2021.  

 

Streszczenie 

 

Artykuł prezentuje tematykę baśni O rybaku i złotej rybce w wielu aspektach. 

Omówiono różne wersje tekstu (Braci Grimm, Puszkina), niektóre przekłady na ję-

zyk polski, funkcjonujące w sztuce, np. w muzyce, plastyce, popkulturze. Utwór zo-

stał zinterpretowany jako baśń klasyczna, a nie antybaśń. 

 

Słowa kluczowe 

O rybaku i złotej rybce,  Grimm, Puszkin, literatura, baśń 

 

The Goldfish Theme in Culture (a review of the motifs) 

 

Summary 

The article presents theme of fairy tale The Fisherman and His Wife in many 

aspects. There are discussed different versions of the text (of Grimm Brothers, 

Puszkin`s), some translations to Polish language, functioning in art, for example in 

http://dowcipy.autentyki.pl/o-zlotej-rybce
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music, fine arts, pop culture. The fairy tale has been interpreted as a classic fairy tale, 

not anti–fairy tale.   

 

Key words 

The Fisherman and His Wife, Grimm, Puszkin, literaure, fairy tale  

 

ANEKS 

 

Dowcipy o złotej rybce 

 

Pewien informatyk poszedł na ryby.  

Złapał złotą rybkę, która obiecała spełnić tradycyjnie trzy życzenia.  

Informatyk mówi:  

- Żeby był pokój na świecie.  

- Za trudne.  

- No to, aby windows się nie zacinał.  

- To już niech będzie ten pokój na świecie. 

 

Rybak złowił złotą rybkę, ta zaś rzecze: 

- Wypuść mnie, a spełnię Twoje życzenie. 

- Ale czemu tylko jedno? Zawsze opowiadają, że życzenia były trzy... 

- No wiesz, ja jestem małą, lokalną złotą rybką... Nie dam rady spełnić więcej niż jedno. 

Rybak myśli - skoro jest tylko jedno, to warto by zrobić coś dla świata: 

- Chcę żeby był pokój w Afganistanie. 

- Słuchaj, ja jestem małą, lokalną złotą rybką, nie wiem gdzie jest Afganistan. Wymyśl 

proszę coś innego. 

Mężczyzna pomyślał, że chciał dobrze no ale skoro się nie da, to pora pomyśleć o sobie: 

- Chcę żeby moja żona była piękną kobietą. 

- Masz jej zdjęcie? 

- Tak. 

- Pokaż. 

Rybka ogląda długo zdjęcie, zamyśla się, po czym mówi wreszcie: 

- Wiesz co? Skocz po mapę. Zobaczymy gdzie jest ten Afganistan... 

 

To był zimny listopadowy poranek. 

Wacek z chęcią by poszedł już do domu. Ręce mu zgrabiały i ogólnie było mu już 

zimno. Nieduża renta skończyła się już jakieś cztery dni temu o czym przypominało  

mu doskwierające ssanie w żołądku. Zimny wiatr zmarszczył wodę niedaleko nieru-

chomego spławika wędki... 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pewien-informatyk-poszedl-na-ryby
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pewien-informatyk-poszedl-na-ryby
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https://kawaly.tja.pl/dowcip,pewien-informatyk-poszedl-na-ryby
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https://kawaly.tja.pl/dowcip,pewien-informatyk-poszedl-na-ryby


 ELŻBIETA M. KUR 

 

66 
 

- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał Wacek i już miał zwijać tak zwany 

mandźur, gdy spławik zniknął pod wodą. Wacek zaciął i już po chwili miał na haczy-

ku sporych rozmiarów złotą rybkę... 

- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek gdy rybka odezwała się ludzkim głosem: 

- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia! 

Wieczorem po pewnej kawalerce rozszedł się apetyczny zapach... Wacek z lubością 

wciągnął go w płuca. Zadziwiające jak mu się ten węch wyostrzył odkąd ogłuchł 10 

lat temu. 

 

Wania złowił złotą rybkę.  

- Rybka: puść mnie spełnię twoje życzenie  

- Ok  

- Willę chcesz?  

- Nie  

- Mercedesa chcesz?  

- Nie  

- Medal za męstwo chcesz?  

- Tak jasne.  

Huknęło, błysnęło i Wania znalazł się prosto na polu bitwy z dwoma granatami  

w ręku. Patrzy a na niego naciera 10 czołgów. Wania wściekły przez zaciśnięte zęby:  

- pośmiertny mi dała!!! 

 

Facet złotym mercedesem przyjeżdża na ryby. Wysiada cały w złocie z samochodu 

(łańcuchy, bransolety itd.), wyciąga złotą wędkę ze złotą żyłką i idzie łowić ryby. Po 

jakimś czasie łapie co? …oczywiście złotą rybkę. Popatrzył na nią, obejrzał w koło  

z pogardą i już ma wyrzucić z powrotem do wody, a rybka na to:  

- Hej rybaku! A trzy życzenia?  

- Eeeeeh, no dobra. Co chcesz? 

Polak złapał złotą rybkę i wymawia życzenie: 

- Chcę umrzeć w demokratycznej, dobrze rządzonej i sprawiedliwej Polsce, 

gdzie politycy nie będą kraść, ludzie będą mądrze głosować... 

Rybka mu przerywa. 

- Czyli chcesz być nieśmiertelny? 

 

Chłop złapał złotą rybkę: 

- Puść mnie, puść! - prosi rybka. - Spełnię każde Twoje życzenie! 

Chłop pomyślał. Po chwili mówi. 

- Dobra! Chcę wiedzieć, kiedy umrę? 

- Tego nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci powiedzieć, co będziesz robić po śmierci. 
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- No dobra, co? 

- Będziesz sędzią hokejowym! - odpowiedziała rybka. 

- Ale ja nie znam zasad tej gry! - zdziwił się chłop. 

- No to ucz się, ucz, bo za dwa dni masz pierwszy mecz. 

 

Rybak złowił złotą rybkę. Ta mówi: 

- Puść mnie, a spełnię Twoje jedno życzenie. 

- Ok. Chcę najnowszego mercedesa. 

- A jak wolisz - za gotówkę czy na raty? 

- A Ty jak wolisz - na oleju czy na masełku? 

 

Złapałem złotą rybkę, zażyczyłem sobie, żebym zawsze miał dużo pieniędzy. 

Teraz pracuję jako inkasent, szkoda tylko że pensja marna.  

 

Rybak złapał złotą rybkę. Rybka prosi: 

- Puść mnie, a spełnię Twoje trzy życzenia. 

- W porządku. Chcę mieć piękny pałac, księżniczkę za żonę i przejść do historii. 

Zagrzmiało, zahuczało. Rybak ocknął się w atłasowej pościeli. Przy łóżku stoi służą-

cy i mówi: 

- Acryksiążę Ferdynandzie, proszę wstać. Pora jechać do Sarajewa.  

 

Pijak złapał nad morzem złotą rybkę i ona obiecała mu spełnić jego 3 życzenia  

w zamian za wolność. Pierwsze życzenie:  

- Niech woda w rzekach zmieni się w wino!  

Pijak podbiega do wpływającej do morza rzeczki, próbuje i rzeczywiście,  

świetne wino.  

- To to niech cala woda w morzach zmieni się w wódkę!  

Próbuje wody z morza, świetna wódka. Facet ma jeszcze trzecie życzenie, myśli,  

myśli, myśli, nic mu nie przychodzi do głowy, w końcu mówi:  

- No, złota rybko jeszcze pól litra i jesteśmy kwita! 

 

Idzie facet na ryby i złapał złotą rybkę, a rybka mówi:  

-jak mnie wypuścisz to spełnię twoje trzy życzenia.  

Tylko pamiętaj - twoja teściowa dostanie 10x więcej tego o co poprosisz.  

-no to ja bym chciał mały tysiąc, żeby teściowa nie miała za dużo.  

-i jeszcze bmw  

-no i ostatnie ...hmm... no to ja jeszcze bym chciał lekki zawał serca. 
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Pewnego dnia żona rybaka poszła nad morze, by sama złowić rybę. Gdy w końcu 

złowiła, ku wielkiemu zdumieniu ujrzała, iż jest to złota rybka.  

Jednak rybka, chcąc odzyskać wolność mówi:  

- Powiedz trzy życzenia, a ja spełnię je w zamian za zwrócenie mi wolności. Lecz 

musisz pamiętać, że wszystkie te życzenia będą trzy razy większe dla twojego męża.  

Na to żona rybaka:  

- Chcę być najbogatsza na świecie.  

- Pamiętaj, że Twój mąż rybak, będzie trzy razy bogatszy  

- Chcę być najpiękniejsza na świecie - kontynuuje żona rybaka.  

- Pamiętaj, że mąż Twój będzie piękniejszy - przypomina rybka.  

- Tak, tak pamiętam - odpowiada kobieta.  

Po długiej chwili zastanowienia, żona rybaka rzekła:  

- I chcę dostać lekkiego zawału serca! 

 

Płynął Niemiec, Francuz i Polak przez ocean łódeczką.  

Spotykają złotą rybkę, która mówi, że spełni ich życzenia (jedno dla każdego).  

Niemiec mówi:  

- To ja bym chciał wrócić do swojego domu.  

Po chwili Niemiec zniknął.  

Kolej Francuza:  

- To ja chcę być na plaży gdzie jest dużo kobiet, no wiesz topless itd.  

Francuz zniknął.  

Kolej Polaka:  

- To ja chcę kiełbasę i tamtych dwóch z powrotem! 

 

Jaka jest różnica pomiędzy złotą rybką a polskim politykiem?  

- Złota rybka spełnia swoje przyrzeczenia. 

 

Dwóch biednych rybaków złowiło złotą rybkę.  

-Jeżeli zwrócicie mi wolność spełnię po jednym waszym życzeniu.  

- No dobra, to ja chce być bogaty - mówi pierwszy  

Jego zazdrosny kolega mówi:  

- A ja chcę, żeby on był biedny! 

 

Pewnego dnia żona rybaka poszła nad morze, by sama złowić rybę. Gdy w końcu 

złowiła, ku wielkiemu zdumieniu ujrzała, iż jest to złota rybka.  

Jednak rybka, chcąc odzyskać wolność mówi:  

- Powiedz trzy życzenia, a ja spełnię je w zamian za zwrócenie mi wolności. Lecz 

musisz pamiętać, że wszystkie te życzenia będą trzy razy większe dla twojego męża.  
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Na to żona rybaka:  

- Chcę być najbogatsza na świecie.  

- Pamiętaj, że Twój mąż rybak, będzie trzy razy bogatszy  

- Chcę być najpiękniejsza na świecie - kontynuuje żona rybaka.  

- Pamiętaj, że mąż Twój będzie piękniejszy - przypomina rybka.  

- Tak, tak pamiętam - odpowiada kobieta.  

Po długiej chwili zastanowienia, żona rybaka rzekła:  

- I chcę dostać lekkiego zawału serca! 

 

Wędkarz poszedł na ryby. Jak zwykle złapał złotą rybkę. Rzekła mu: 

- Zapomnij o trzech życzeniach! Ale mogę dać Ci jedną radę... 

- Wal śmiało! 

- Rzadziej tu przychodź... rogaczu! 

 

Trzy blondynki łowią ryby. Złapały złotą rybkę.  

- Spełnię każdej jedno życzenie - mówi rybka.  

Zaczyna pierwsza blondynka:  

- Ja chcę być ładniejsza! - jest ładniejsza.  

- Ja chcę być mądrzejsza - mówi druga i jest mądrzejsza  

- A ja - mówi trzecia - chcę być głupsza. I pyk! Zamieniła się w faceta. 

 

Ikonografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Gehry, El Peix (Złota Ryba), Barcelona 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry#/media/File:Barcelona_Gehry_Gol

den_Fish_02.jpg 
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„Trzy życzenia” 

Figurka złotej rybki. Kampus UW-M w Olsztynie  

obok Instytutu Rybactwa Śródlądowego 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Tale_of_the_Fisherman_an

d_the_Fish#/media/File:Z%C5%2ota_rybka_ir%C5%9B_olsztyn.JPG 
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Paul Klee, The Goldfish, 1925  

wym.: 69.2 x 49.6 cm,  Kunsthalle Hamburg, Hamburg, Niemcy 

https://www.paulklee.net/the-goldfish.jsp 

 

 
Paul Klee, Fish Magic, 1925 

wym.: 77, 2 cm x 98, 4 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_Magic_(Klee) 
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Tilapia Sounds Crunchy and You Wear a Fishbowl: 

Fish-Related Motifs in ASMR Videos 

in the Affect Theory Perspective1 

 

 
Introduction: On Fish and ASMR 

 

The acronym “ASMR” usually denotes one of two phenomena. It is used to 

describe the physical sensation of a pleasant tingling feeling felt on the scalp, neck, 

nape, and even in the entire body in response to a variety of stimuli called “triggers”, 

including auditory, visual, tactile, olfactory or cognitive nature ones.2 This feeling is 

sometimes referred to as “head/brain tingles”, “brain orgasm” (or “braingasm”), or 

“weird head sensation”3 but, at present, the most common term is “Autonomous 

Sensory Meridian Response” (ASMR for short) coined in 2010 by Jennifer Allen,  

a participant in an online forum.4 Supposedly, this feeling leads to deep relaxation of 

the body and mind and, consequently, to a blissful sleep. On the other hand, the term 

ASMR is also commonly used to designate a rapidly developing subculture active  

in social media, whose members produce and consume videos created specifically  

to induce the described tingling sensation in the viewer-listener’s body.5 Such films, 

with their specific aesthetic strategies, constitute a separate genre of audiovisual  

art, popular mainly on YouTube which remains the primary platform for ASMR  
 

1  This research was funded in whole by the Austrian Science Fund (FWF) [grant number:  
M 3144-G]. For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright 
license to any Author Accepted Manuscript version arising from this submission. 

2  H. Sadowski, Digital Intimacies. Doing Digital Media Differently, Linköping Studies in Arts 
and Science, 691, Linköping University Electronic Press, Linköping 2016, p. 32. 

3  J. Young, I. Blansert, ASMR (Idiot’s Guides), Alpha Books, New York 2015, p. 78. 
4  C. Richard, History of ASMR: About Jennifer Allen, the woman who coined the term “ASMR” 

(podcast episode #7), https://asmruniversity.com/2016/09/05/asmr-podcast-about-jenni 
fer-allen/ (accessed: 19.11.2021). 

5  Helle Breth Klausen points out to the advantage of designating ASMR videos users as “view-
er-listeners” instead of either “viewers” or “listeners”. Thus, the multisensory perception of 
ASMR materials is emphasized. Moreover, most ASMR videos contain both visuals and au-
dio, which is also highlighted by the usage of the term “viewer-listeners”. See H. B. Klausen, 
ASMR explained: Role play videos as a form of touching with the eyes and the ears, “First 
Monday” 2021, vol. 26, no. 9, doi: https://doi.org/10.5210/fm.v26i9.11691 
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enthusiasts.6 The materials published there in the ASMR style usually belong to the 

roleplay videos subgenre in which the artist plays the role of a professional (e.g., 

doctor, hairdresser, flight attendant) performing “a faux-interaction”7: providing  

a simulated treatment on an imaginary patient or client, devoting their complete 

attention to the viewer-listener.8 Needless to say, apart from roleplays, one can 

come across numerous other audiovisual materials fashioned with ASMR aesthetics 

in mind. These also include videos covering fish-related motifs. 

At first glance, the idea of linking fish to ASMR may seem odd. After all, what 

could be the connection between pleasurable brain tingles leading to a state of ex-

tensive calm and aquatic creatures? Unsurprisingly, nothing fish-related appears in 

the lists of the most popular shiver-inducing triggers recognized by researchers. For 

example, in their study, Barratt and Davis identified whispering, personal attention, 

crisp sounds, and slow movements as the most common triggers.9 On the other 

hand, however, the scholars acknowledge that the number of stimuli that evoke 

ASMR sensations in viewer-listeners is probably extremely large.10 Each viewer-

listener of ASMR videos may be affected by something slightly different and identify-

ing the ASMR trigger that works well is a very subjective process that entails “a lot of 

trial and error”11; therefore, fish-related motifs could easily be added to the pool of 

stimuli present in ASMR culture. 

In this article, I will examine a selection of ASMR videos published on 

YouTube, in which fish-related motifs play a central role, from the perspective of 

affect theory. The videos chosen for analysis are divided into three subgroups. The 

first consists of audiovisual materials situated on the borderline between ASMR and 

mukbang, which is a cultural phenomenon of eating various dishes in large portions 

 
6  J. Maddox, On the Limits of Platform-Centric Research: YouTube, ASMR, and Affordance Bilin-

gualism, “International Journal of Communication” 2021, no. 15, p. 1120. 
7  M. Zappavigna, Digital intimacy and ambient embodied copresence in YouTube videos: Con-

struing visual and aural perspective in ASMR role play videos, “Visual Communication” 2020, 
2 July, doi: https://doi.org/10.1177/1470357220928102, p. 2. 

8  Michele Zappavigna calls the imaginary viewers “ambient” in the sense that they are mem-
bers of a potential, not physical, audience. See Ibidem. 

9  E. L. Barratt, N. J. Davis, Autonomous sensory meridian response (ASMR): A flow-like mental 
state, “PeerJ” 2015, vol. 851, no. 3, doi: https://doi.org/10.7717/peerj.851 

10  As Alexsandra Kovacevich and David Huron note, there is “the immense potential for varie-
ty in stimuli used to evoke ASMR in viewers.” See A. Kovacevich, D. Huron, Two Studies of 
Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): The Relationship between ASMR and Music-
Induced Frisson, “Empirical Musicology Review” 2018, vol. 13, no. 1–2, p. 56. 

11  J. Young, I. Blansert, op. cit., p. 87. 
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on camera while interacting with viewers live on social media channels.12 ASMR 

artists creating materials in the mukbang style produce videos in which they con-

sume various foods, often in large quantities, including seafood such as fried fish 

(tilapia, snapper, butterfish), lobster, squid, oyster, or shrimp. The second subgroup 

consists of videos featuring the so-called “fishbowl effect” as an affective strategy for 

interacting with the viewer-listener. In such a video, the ASMR artist pretends to place 

a fishbowl on the viewer-listener’s head in order, apparently, to provide a pleasant 

tingling experience. The fishbowl can be an actual physical object or it can be imag-

ined. Once it is on the viewer-listener’s head, the artist addresses the viewer-listener 

in a muffled voice, known in the ASMR community as ‘inaudible whispering’, to cre-

ate an interesting effect which isolates them from the external world. The last sub-

group is formed of the so-called aquarium videos. Some of these invite us to simply 

observe the life of aquatic flora and fauna, undisturbed by the human factor. These 

materials, which are a cross between ASMR and relaxation videos used as a back-

ground for sleep, study or meditation practice, often even last more than a few hours 

to ensure the peace of mind necessary during these long-lasting activities. In other 

videos from this subgroup, the aquarium acts as a prop creatively exploited by 

ASMR artists in their performances, being, for example, the location where a micro-

phone catches tingle-inducing underwater sounds. 

 

Why Affect Theory? 

 

Affect theory has been permeating the existing order of thought in the humani-

ties for over a decade, arriving like a fresh breeze. Having no ambition to replace the 

intellectual-formalistic methodologies developed in the field, it aims to propose a new, 

stimulating perspective from which one can look at various scientific problems, texts of 

culture and works of art. Unfortunately, there is no room in this essay for a detailed de-

scription of the numerous concepts and theories of affect of recent years.13 For the pur-

pose of this chapter, I will briefly present the closest definition of affect which I have 

used for this research on the ASMR phenomenon, as well as focus on selected affec-

tive methodologies that were particularly helpful while working with ASMR videos 

 
12  K. Kircaburun, A. Harris, F. Calado, et al. The Psychology of Mukbang Watching: A Scoping 

Review of the Academic and Non-academic Literature, “International Journal of Mental 
Health and Addiction” 2021, no. 19, doi: https://doi.org/10.1007/s11469-019-00211-0 

13  Readers interested in affect theory may wish to consult the following texts: The Affect Theo-
ry Reader, eds. M. Gregg, G. J. Seigworth, Duke University Press, Durham–London 2010; D. O. 
Schaefer, The Evolution of Affect Theory. The Humanities, the Sciences, and the Study of Pow-
er, Cambridge University Press, Cambridge 2019; B. Massumi, Politics of Affect, Polity Press, 
Cambridge 2015; L. Berlant, Cruel Optimism, Duke University Press, Durham–London 2011. 
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containing fish-related motifs. At this point, I will use the suggestions from Affective 

Methodologies, a volume edited by Britt Tim Knudsen and Carsten Stage.14 The editors of 

this book have made an attempt to create affective methodologies, that is, analytical 

strategies for discovering the affective forces present in the studied works of art, 

cultural texts, and social and media phenomena. I decided to treat the five strategies 

described by these scholars as signposts showing how to track affects in the investi-

gated audiovisual materials. 

What is affect in humanities research? There is still no consensus among 

scholars on a clear definition of the term. For the purposes of this essay, I will accept 

perhaps the most widespread proposal, according to which Baruch Spinoza and his 

reflections in The Ethics15 are considered to be the inspiration for modern affect theo-

ry. Spinoza’s philosophy on affect, understood as the moving of the body by other 

bodies, laid the groundwork for more recent conceptions of how affect functions, 

such as those of Gilles Deleuze and Félix Guattari, as well as of Brian Massumi. Here, 

affect is understood as a force occurring between bodies, “as an entire, vital, and 

modulating field of myriad becomings across human and nonhuman.”16 Affect de-

notes potentiality, becoming, flickering between bodies, stimulation of the body, but 

also the creation of connections, dependencies, bonds, attunements. In the words of 

Gregory J. Seigworth and Melissa Gregg, “affect marks a body’s belonging to a world 

of encounters or; a world’s belonging to a body of encounters but also, in non-

belonging, through all those far sadder (de)compositions of mutual in-compossibi-

lities.”17 Consequently, affect is a sensation that is difficult to express in words. This ex-

tra-perceptual phenomenon with no explicit name escapes clear definitions as it does 

not designate a pure emotional state like joy, anger, or fear, but instead points to  

a certain stirring of our body that we sense when we come into contact with another 

body. 

How can affect be detected in the analyzed texts or cultural phenomena? 

Knudsen and Stage propose five strategies to help track the presence of affective 

forces. In the first of them, the researchers recommend focusing on the “formal or 

stylistic characteristics of communication in affect (e.g., outburst, broken language, 

hyperbole, redundancy),”18 that is, the elements that do not belong to the intended 

 
14  Affective Methodologies: Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect, eds. 

B. T. Knudsen, C. Stage, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2015. 
15  B. de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata), trans. R. H. M. Elwes, May 28, 

2009, https://www.gutenberg.org/files/3800/3800-h/3800-h.htm (accessed: 19.11.2021). 
16  G. J. Seigworth, M. Gregg, An Inventory of Shimmers, in: The Affect Theory Reader, op. cit., p. 6. 
17  Ibidem, p. 2. 
18  B. T. Knudsen, C. Stage, Introduction: Affective Methodologies, in: Affective Methodologies, op. 

cit., p. 9. 
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intellectual and formalistic layer of a given work or phenomenon; they are a certain 

addition that would often be overlooked in a standard analysis. Such excessive sty-

listic or formal elements may prove the existence of an affective layer in the work. 

Another strategy is to think in the category of “the intense building of assemblag-

es”19 consisting of different elements. The authors list here “texts, actions, images, 

bodies and technologies.”20 An example of the application of this strategy is to con-

sider the studied objects as always related to other elements of reality, never func-

tioning in a vacuum. Occasionally, when we think about non-obvious connections, 

for example, about the body of a researcher connected with the research material 

that they are exploring, the affects can manifest themselves, flowing between differ-

ent elements. Another idea of Knudsen and Stage is to focus on the non-verbal lan-

guage of the affected bodies, such as their gestures. As we have established, affective 

action often bypasses spoken language as an element of communication and engages 

in other ways. Therefore, one method of becoming attuned to affect is through the 

analysis of non-verbal communication. The next methodological strategy will be to 

turn to “communicative content about experienced or attributed affect”21 provided 

by, for example, informants or the researcher themself. According to Knudsen and 

Stage, this type of approach may be useful in auto-ethnographic research to explore 

the relationship between researchers and informants. The last idea is to highlight “the 

rhythmic intensification, entrainment (through a common pulse) or destabilization of 

affective energy in relation to specific spaces and (online) sites.”22 Here, thinking pri-

marily about the rhythm and rhythmicity of bodies, practices, and texts is a key ele-

ment of the affective experience. Of course, we can discuss the validity of these pro-

posals, nevertheless, they are an interesting attempt to create a method of how to ap-

proach the study, not only intellectually, of various phenomena. For, as Luiza Nader 

perceives it, affect is supposed to “link the intellect, the cognitive powers with the 

senses, instinct, and the biological level of human functioning on the model of a Möbi-

us strip.”23 A similar approach is to be found in affective methodologies. 

The perspectives offered by affect theory appear helpful in approaching 

ASMR for several reasons. Firstly, ASMR videos elude traditional research method-

ologies aimed at uncovering the meaning of the elements that constitute a given 

cultural text or a work of art. In ASMR, it is often not the meaning of the components 

used in a performance that is the most crucial. Objects used in ASMR performan- 

ces are frequently stripped of their original meaning and are not used for their 

 
19  Ibidem. 
20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
22  Ibidem. 
23  L. Nader, Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie” 2014, no. 1, p. 36. 
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common-sense purpose.24 The goal of their presence is not to symbolize, signify or 

elicit meanings, but to affect the body on a primal level. Secondly, ASMR practices 

are based on what is of interest to scholars focused on the use of affect theory in 

their research, that is, tracking the mutual interactions and connections of a multi-

tude of bodies. Non-human bodies (e.g., the bodies of objects used by artists in their 

performances) and human bodies (the ones that belong to viewer-listeners or art-

ists) remain in a constant dance of interactions, where affect, in the form of pleasant 

tingles received by the viewer-listener, flows between them. Without affect, or with-

out this specific tingling sensation, there would be no ASMR. Thus, ASMR practices 

are underpinned by the existence of affect, and eschew the supposed necessity of 

meaningfulness, metaphoricity or symbolic nature. Now, let us have a closer look at 

how this is manifested in the ASMR videos chosen for analysis. 

 

It Crunches So Good! 

 

Agnieszka Jelewska noted that the artwork spectator can be called “a somatic 

interface,” that “receives, transmits, and decodes various impulses and stimuli that 

arise in the situation of contact with a work of art.”25 By the same token, the viewer-

listener of ASMR content receives impulses coming, for example, from the computer 

screen and reacts to them primarily affectively and less intellectually. This claim is 

perhaps at its truest in the case of the first subgroup of ASMR videos to be discussed 

in this essay, which are those that draw inspiration from the mukbang phenomenon. 

Mukbang originated in South Korea and became popular in Western culture 

in the first decade of the 21st century. The already quite rich literature on the sub-

ject26 interprets the phenomenon in different ways.27 The term “mukbang” is de-

rived from the Korean words for “eating” (“meokneun”) and “broadcast” (“bang-

song”), and it initially came to mean live shows during which the host ate large 

 
24  I have discussed this topic in: J. Łapińska, O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy 

posthumanizmu, “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” 2019, vol. 10, no. 
2, doi: 10.4467/24506249PJ.19.012.11984 

25  A. Jelewska, Somatyczny interfejs. Zwrot afektywny w sztuce, “Didaskalia” 2012, no. 109–110, 
p. 114. 

26  A review of the academic and non-academic literature on the mukbang phenomenon is 
provided in the article: K. Kircaburun, A. Harris, F. Calado, et al., The Psychology of Mukbang 
Watching: A Scoping Review of the Academic and Non-academic Literature, op. cit. 

27  E.g., by feminist researchers it is perceived as an expression of rebellion against the taboo 
imposed by Eastern societies on women’s natural appetites, which is sometimes considered 
shameful and unattractive. See A. Schwegler-Castañer, At the intersection of thinness and 
overconsumption: the ambivalence of munching, crunching, and slurping on camera, “Femi-
nist Media Studies” 2018, 11 June, doi: 10.1080/14680777.2018.1478694 
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amounts of mostly unhealthy food and chatted with viewers. Later, mukbang ap-

peared in YouTube videos, soon becoming a separate, now exceptionally popular, 

audiovisual genre. Nowadays, the merging of mukbang style with ASMR aesthetics is 

not unusual on YouTube. In such videos, the mere fact of eating something in large 

quantities is not the most relevant anymore; the main role is played by the sounds 

that accompany the preparation and consumption of food (chewing, smacking, 

crunching, slurping), amplified by sensitive microphones in such a way as to in-

crease the pleasant tingling effect in the viewer-listener’s body. 

As we will see in the example, videos that utilize mukbang aesthetics com-

bined with ASMR style might be staged as “culinary overconsumption”28 perfor-

mances. Not uncommonly, the phenomenon of ASMR is characterized by excessive-

ness; for example, the ASMR artists work with various objects, exploiting their 

sound properties, often to the extreme, in order to make the audience shiver. A typi-

cal ASMR session lasts a long time, because the artist devotes a lot of attention to 

each of the objects that plays its role in the performance: they tap them with finger-

tips, scratch them with fingernails, lively squeezes and stroke them, etc. All these 

actions cause a kind of sensory bombardment for the viewer-listener. This fact 

might be of particular importance in the videos in which the ASMR artist eats food in 

front of the camera, as taste, touch, smell, sound and image are supposed to harmo-

nize here. 

This happens in the video ASMR GRILL TILAPIA FISH with VEGGIES WRAP 

(EATING SOUNDS) | SAS-ASMR published on the SAS-ASMR channel which has over 

nine million subscribers.29 The video shows the process of eating tilapia, a fish very 

popular around the world for its delicate, low-fat meat. The female host of the video 

greets the audience and starts presenting what is on her plate today. This is grilled 

tilapia marinated in sea salt and lemongrass, which takes center stage in the film 

frame, as well as various side dishes: noodles, crushed peanuts, lettuce leaves and 

sweet chili sauce. Interestingly, we do not see the artist’s entire face in the frame; 

perhaps because the only thing that matters is her mouth, into which she will be 

placing the food. Of course, she will be using her hands during the process, not both-

ering with cutlery. 

 
28  Ibidem, p. 2. 
29  SAS-ASMR, ASMR GRILL TILAPIA FISH with VEGGIES WRAP (EATING SOUNDS) | SAS-ASMR, 

https://youtu.be/bx9etymOtlM (accessed: 19.11.2021). 
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Il. 1 

 

The film is shot in such a way that the viewer-listener gets a sense of the mul-

tisensory nature of the experience. The protagonist of the film touches all the ingredi-

ents as if we can almost feel their texture (e.g., the rough skin of the fish, the rustling 

leaves of lettuce, the density of the liquid sauce). At the same time, touching the food is 

not limited to the contact necessary for consumption, that is, taking the ingredients in 

one’s hand and putting them in one’s mouth. On the contrary, the woman visible in the 

frame spends a lot of time on excessive touching of the fish and the other ingredients 

so as to transfer appropriate impulses flowing through the screen to the viewer-

listeners. Here, we witness typical ASMR excessiveness. We observe slow enjoyment 

of a sensual experience with almost all our senses and, in a way, become a part of it. 

After all, the artist is addressing us directly: she presents the main and side dishes to 

us so that we can see them clearly. And although smell and touch cannot yet be ren-

dered by means of a video published on YouTube, we, the viewer-listeners, immerse 

ourselves in the created experience. A vital role is played here by the sound layer am-

plified by super-sensitive microphones. Thanks to these we can very clearly hear both 

the sounds connected with direct consumption (licking fingers and lips, chewing or 

smacking) and other sounds, such as the ones made by the contact of various parts of 

the artist’s body, especially fingers and fingernails, with the crunchy fish, noodles or 

vegetables, as well as the artist whispering and laughing. 

The affectivity that we feel emanating from the screen is intense. Knudsen 

and Stage have written about the non-verbal language that affect uses.30 Words, tex-

tual content, and verbal messages are frequently irrelevant in ASMR videos whose 

authors and audience may even speak different languages.31 The same is true in the 

 
30  B. T. Knudsen, C. Stage, Introduction, op. cit., p. 9. 
31  It is claimed that ASMR videos in foreign languages are a very good source of tingle triggers. 

The viewer-listener does not focus on the verbal content of the message, but on the sound 
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SAS-ASMR video. The artist talks little here; it is obvious that spoken language will 

not be the main mode of communication in the film. It clearly gives way to the 

voice’s characteristics: its timbre, tone, volume, pitch, tempo. Another interesting 

element that Knudsen and Stage point out when describing strategies for tracking 

affect is the so-called rhythmic intensification. In ASMR it is manifested in a specific 

ritualization of the performance played on the screen and in the artist entering  

a kind of trance while eating food at a concrete pace. It is clear that the artist derives 

great pleasure from the act of eating on screen; she smiles a lot, moans with satisfac-

tion after swallowing a particularly tasty bit, or licks her fingers. The rhythm of 

ASMR film involves a certain predictability which is connected with the affect 

transmission. There will be no great surprises here in terms of dramaturgy: the art-

ist will certainly eat her food in front of the camera to the very end. Therefore, we do 

not focus on “the plot development”, but rather on other elements such as the non-

verbal language of the gestures of the artist’s affected body, which, thanks to techno-

logical solutions, transmits the affect further to us. Here, I, as a viewer-listener, am  

a somatic interface, which on the primal level receives the affects flowing to me and 

revealing themselves in the form of tingling sensations. 

 

And Now, Please, Be a Fish! 

 

To the second subgroup of ASMR videos featuring fish-related motifs belong 

those using the so-called “fishbowl effect” as an affective strategy of interaction with 

the viewer-listener. This strategy relies heavily, as with the mukbang-style ASMR 

videos, on non-verbal communication: on gestures, voices, and the whispering pat-

terns characteristic for ASMR culture, the so-called “inaudible/semi-inaudible whis-

per”, in which individual words cannot be distinguished. As in the previous example, 

in the videos featuring the “fishbowl effect” the language layer is not central. The 

moment the artist covers the camera with a real or imaginary fishbowl, they stop 

speaking intelligibly, and the viewer-listener is supposed to feel a pleasant sensation 

in their body because of this. 

One example of a video from this subgroup is a film posted on the artist 

April’s ASMR channel titled ASMR | Fast & Intense Fishbowl Effect Trigger | Tingle 

 
layer of the foreign speech, which might cause a pleasant tingling sensation. According to 
Joceline Andersen, the popularity of foreign language ASMR videos illustrates that the voice 
is the primary carrier of attentiveness as an ASMR trigger. See J. Andersen, Now You’ve Got 
the Shiveries: Affect, Intimacy, and the ASMR Whisper Community, “Television & New Media” 
2015 vol. 16, no. 8, doi: https://doi.org/10.1177/1527476414556184 
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Time.32 From the first seconds of the video we are confronted with typical ASMR 

excessiveness, this time associated with an emblematic ASMR trigger, the so-called 

“personal attention” trigger. The female ASMR artist makes very fast sweeping 

movements with her fingers (a trigger called “finger fluttering”, also characteristic 

for ASMR) around the camera, suggesting a place for the potential viewer-listener’s 

head. She does this very energetically, gazing intensely at the camera. Then, she 

greets the audience by quickly repeating each of the words such as “hello”, “Friday 

afternoon” or “fishbowl effect” as if in a trance. She articulates them at an accelerat-

ing speed, giving the impression that the borders between the words are blurred 

and their meanings are no longer relevant. They simply become mere audible noise. 

April continues tapping the camera lens with her fingernails, imitating touching the 

spectator. Within two minutes, a fishbowl appears in our sights and the artist ex-

plains the effect she intends to cause. Then, the main part of the performance begins 

in which the fishbowl is repeatedly lowered over our heads, which causes disturb-

ances in the reception of sound and image. 

 

 
Il. 2 

 

In this experimental way, the artist wants to evoke a pleasant tingling sensation 

in the viewer-listener’s body. April’s strategy for establishing an affective connection 

with the viewer-listener is based, among other things, on what Knudsen and Stage have 

called the “formal or stylistic characteristics of communication in affect.”33 Broken lan-

guage, or the nonstandard, non-traditional or alternative version of the language, is an 

ASMR characteristic stretched to the extreme. The verbal messages of the spoken lan-

 
32  April’s ASMR, ASMR | Fast & Intense Fishbowl Effect Trigger | Tingle Time, https://youtu. 

be/rCi2WXzC8ro (accessed: 19.11.2021). 
33  B. T. Knudsen, C. Stage, Introduction, op. cit., p. 9. 
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guage are completely displaced by the total redundancy of the meaning of the spoken 

words. 

In the ASMR performance featured in the video published on April’s ASMR 

channel, an affective assemblage consisting of various elements is built up. These 

include the activity of the artist, the activity of the viewer-listener, and the involve-

ment of non-human performative devices (props like the fishbowl, as well as techno-

logical objects intended to amplify the transmission of image and sound, i.e., micro-

phones, camera, headphones). The bodies, both of the artist and the viewer-listener, 

take part in a kind of affective dance, an “interplay of human and nonhuman agency, 

a dance of agency.”34 In addition, my body becomes duplicated, as, at one end of the 

screen sits my physical body, and my other potential body is implicitly present on 

the screen. This kind of duplication contributes to the physical affective sensation of 

tingles felt in my body. 

 

 
Il. 3 

 

This is also very engagingly demonstrated in a video published on Gibi 

ASMR, a popular YouTube channel with over 3.8 million subscribers, under the title 

ASMR | Face Boops & Fishbowl Effect | 60fps.35 Here, an artist nicknamed Gibi lifts an 

imaginary aquarium bowl above the viewer-listener’s body (the physical object used 

previously by April is missing) and drops it on the viewer-listener’s head, as if put-

ting the viewer-listener inside the aquarium. While doing this, Gibi spreads her 

hands across the width of the screen as if to embrace us at the same time. She does 

not stop talking or making eye contact with the audience. She is also constantly  

 
34  A. Pickering, Preface, in: The mangle in practice: Science, society, and becoming, eds. A. Pick-

ering, K. Guzik, Duke University Press, Durham 2008, p. vii. 
35  Gibi ASMR, ASMR | Face Boops & Fishbowl Effect | 60fps, https://youtu.be/RWOjEfKwd8I 

(accessed: 19.11.2021). 
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smiling in a soothing way and chatting about various matters, which, one must ad-

mit, are not relevant. After all, half of the information does not reach us at all when 

we keep our heads inside the fishbowl. 

 

 
Il. 4 

 

Then something else happens: the YouTuber gently touches the surface of 

the “water” in which we, the viewers, are supposedly submerged. And even though, 

according to Gibi, this kind of touching a potential viewer-listener’s face during the 

video is a separate trigger (called “face boops” in the ASMR community) not neces-

sarily related to the “fishbowl effect trigger”, it is no coincidence that both of these 

triggers are used here in the same film. This is because they resonate with each oth-

er in a surprising way, evoking interesting associations. 

When Gibi touches the camera lens causing the “distortion of the waves”, the 

viewer-listener gets the bizarre sensation of becoming a fish swimming in an aquar-

ium, as any characteristic alteration visible on the screen, resembling ripples in wa-

ter, is seen from their point of view. Thus, we are drawn into an imaginative play 

that forms, on this occasion, an assemblage composed of the bodies of various ac-

tors, some only imagined, like a non-existent fishbowl, connected with the affect in 

the form of tingles. In this situation, I, the viewer-listener, am supposed to succumb 

to the non-verbal impulses coming from the screen and just feel like I am in the right 

place, being a fish in water: comfortable, calm, relaxed. 
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Il. 5 

Underwater Encounters 

 

The last subgroup of the ASMR films featuring fish-related motifs consists of 

the so-called aquarium videos. As already mentioned, in some of them the most im-

portant role is played by the aquatic flora and fauna, uninterrupted by the human 

factor. These kinds of videos, lasting even up to a few hours, can be classified as  

a cross between ASMR content and the relaxation videos used frequently by internet 

communities as background noise for quotidian activities: sleeping, studying, prac-

ticing yoga or meditating. In other videos belonging to the last subgroup, the aquari-

um and its equipment are creatively exploited by ASMR artists as “performative 

instruments”36 in the underwater shows. 

Admittedly, it is the aquarium videos of all those analyzed in this chapter 

that perhaps best indicate the aesthetic element of the “aesthetic-practical”37 role of 

fish in human culture. Beautiful, ornamental fish are to this day eagerly displayed in 

ponds and aquariums to satisfy the aesthetic need of the viewer, to provide enter-

tainment and artistic excitement. A home aquarium is recognized as interior decora-

tion, and the fish swimming in it should please the observer.38 A similar role, among 

others, is played by ASMR aquarium videos displaying the underwater world on the 

screen and treating its inhabitants as a source of artistic inspiration. 

 
36  N. Lem, BDSMR: Velcro as a Sensory Material and Erotic Interface, in: BCS Learning and Devel-

opment Ltd. Proceedings of EVA Copenhagen, Denmark 2018, doi: http://dx.doi.org/10.142 
36/ewic/EVAC18.27, p. 1. 

37 According to Aleksandra Drzał-Sierocka, fish provide food for people, but they also serve 
other functions in culture. See A. Drzał-Sierocka, Kulinarny (i kulturowy) status ryby w Pol-
sce. Między mięsem i nie-mięsem, między symbolem i obojętnością, “Kultura Popularna” 2014, 
vol. 42, no. 4, doi: 10.5604/16448340.1159486, p. 36. 

38  Ibidem. 
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A prominent example of an aquarium film is a video posted on asmr zeitgeist, 

a popular YouTube channel with over 2.2 million subscribers, under the catchy title 

ASMR UNDERWATER for Deep Sea Tingles.39 At the beginning of the video, some-

body’s hand, probably belonging to Michael, the owner of the channel and the artist-

performer in one, places the binaural microphone on the pebbly bottom of the 

aquarium. This microphone is a figure well known to ASMR enthusiasts from other 

videos published on Michael’s channel. Its name is Frank, and its “face” – the front of 

the microphone case – is adorned with large animated eyes accompanied by expres-

sively moving eyebrows. Frank is the main character of the aquarium video, and also 

the personification of the viewer-listener. All the sounds that Frank perceives with 

its characteristic ears also reach the viewer, who can compare their own reactions to 

various stimuli to Frank’s animated reactions visible on the screen. 

 

 
Il. 6 

 

Interestingly, in this video Michael does not show us his face, or any other 

part of his body except his hands and forearm, but allows the expression on Frank’s 

face to speak to us (and for us). Non-human actors play the main role here: first and 

foremost, of course, the microphone with its unique ears, but also other animated 

objects designed to induce relaxing shivers that interact directly with Frank’s body. 

These include underwater plants rubbing against his ears, fish nibbling on them 

from both sides, bubbles sweeping past them, silicon balls resembling anemones 

stroking them, and floating jellyfish deceptively similar to real creatures touching 

them with their limbs. This place resembles a real aquarium with its distinctive 

bubbling sounds, as well as its pleasant, bluish lighting. From time to time, even  

 
39  asmr zeitgeist, ASMR UNDERWATER for Deep Sea Tingles, https://youtu.be/1D8rek6e_DI 

(accessed: 19.11.2021). 
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a plastic pink fish swims freely in the foreground and Frank follows it with its eyes. 

However, the aquarium with its inhabitants no longer only has an aesthetic function. 

It becomes the birthplace of affective flickering between bodies. 

 

 
Il. 7 

 

The underwater performance requires no words; the affective communica-

tion with the audience is non-verbal. For this reason, I, the viewer-listener of the 

show, receive, with the help of my own affected body, the affects flowing to me 

through images and sounds only. The appealing technique of personifying the mi-

crophone allows, on the one hand, my reactions to be gently controlled, as I am on 

my side of the screen (after all, Frank’s face is potentially my mirror image), and, on 

the other hand, it encourages me to immerse in the experience of encountering an-

other body, thus marking my “body’s belonging to a world of encounters.”40 As in the 

case of the videos using the fishbowl effect, I, the potential viewer-listener, find my-

self in the world presented on the screen, inside the aquarium, like a fish swimming 

in its natural environment, even if only for a brief moment. In this way, I belong to  

a temporarily established, fluid, flickering affective assemblage, undefined in its 

boundaries. 

 

Conclusion 

 

Using the concepts proposed by affect theory researchers, I examined select-

ed ASMR videos published on YouTube in which fish-related themes played a key 

role. Three subgroups were formed from the videos selected for the study. Repre-

sentative of the first subgroup, consisting of videos that fall between ASMR and 

 
40  G. J. Seigworth, M. Gregg, An Inventory of Shimmers, in: The Affect Theory Reader, op. cit., p. 2. 
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mukbang, was a film published on the SAS-ASMR channel in which the artist ate 

crispy grilled tilapia. The sounds accompanying consumption were amplified to 

evoke a pleasant experience for the viewer-listener and to emphasize the overall 

multisensory nature of this experience. The second group included videos published 

on April’s and Gibi’s ASMR YouTube channels that used the “fishbowl effect” as an 

affective strategy to interact with the viewer-listener. The last subgroup was formed 

by the so-called aquarium videos with its representative, the film published on the 

asmr zeitgeist channel. Here, within the framework of non-verbal communication, 

the viewer-listener’s body found itself in assemblage with other objects bound by 

the affect. 

My goal was to demonstrate how selected affective methodologies can be ap-

plied to research practice concerning a cultural-media phenomenon such as ASMR. As 

I wished to suggest, the ASMR phenomenon resists intellectual-formalistic research 

attempts. It is a phenomenon whose non-verbal and multisensory character invites 

unconventional scholarly approaches, including the use of the affect category as a kind 

of theoretical lens. Fish-related motifs in ASMR videos were stripped of the meaning-

fulness, metaphoricity or symbolicity often attributed to these underwater creatures, 

and instead participated in engaging the viewer-listener’s body and its affects on  

a primal level. 

 

List of illustrations 

 

Il. 1 Still from video ASMR GRILL TILAPIA FISH with VEGGIES WRAP (EATING 

SOUNDS) | SAS-ASMR, https://youtu.be/bx9etymOtlM 

Il. 2 Still from video ASMR | Fast & Intense Fishbowl Effect Trigger | Tingle Time, 

https://youtu.be/rCi2WXzC8ro 

Il. 3 Still from video ASMR | Fast & Intense Fishbowl Effect Trigger | Tingle Time, 

https://youtu.be/rCi2WXzC8ro 

Il. 4 Still from video ASMR | Face Boops & Fishbowl Effect | 60fps, 

https://youtu.be/RWOjEfKwd8I 

Il. 5 Still from video ASMR | Face Boops & Fishbowl Effect | 60fps, 

https://youtu.be/RWOjEfKwd8I 

Il. 6 Still from video ASMR UNDERWATER for Deep Sea Tingles, 

https://youtu.be/1D8rek6e_DI 

Il. 7 Still from video ASMR UNDERWATER for Deep Sea Tingles, 

https://youtu.be/1D8rek6e_DI 
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Summary 

Tracking the affective dimension of cultural texts and artworks is the goal of 

affective methodologies present in the humanities in recent years. This paper exam-

ines the fish-related motifs that appear in videos belonging to an online audiovisual 

cultural phenomenon called ASMR in the context of affect theory. The presumed 

symbolic or metaphorical aspects of the motifs described recede before the domi-

nant affective dimension, namely the ability to move the body of the viewer-listener 

of the video on a primal level. The chapter focuses on artistic strategies for establish-

ing affective connections between human and non-human bodies in ASMR experi-

ences. 

 

Keywords 

Autonomous Sensory Meridian Response, affective methodologies, multisen-

sory art, YouTube subculture, mukbang 
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O pijących rybach i postępowych rakach 

(w kręgu bajki polskiej) 

  

  

Ryba w kulturze posiada różnorodne znaczenia, będąc chociażby jednym  

z najważniejszych symboli chrześcijańskich1. W świecie starożytnym uważano ryby 

za element świata podziemnego, składano z nich ofiary bogom i zmarłym; symboli-

zowała też zdrowie, płodność i życie2. Również rak posiada rozmaite konotacje na 

gruncie tradycji. W obrębie chrześcijaństwa oznacza zmartwychwstanie oraz bywa 

symbolem Zbawiciela3. Rakowi towarzyszą w kulturze również negatywne odnie-

sienia – zwierzę poruszające się do tyłu wskazuje na regresywność i powolność4. 

Wydaje się, że jakaś część z tych znaczeń ujawnia się w kręgu bajek, które wyrastają 

z rzeczywistości mitycznej. Jak podkreślała Janina Abramowska: „Zarysowana  

w bajce wizja czasów początku odbiega jednak od wieku złotego jako wizji po-

wszechnej zgody, dobroci i szczęścia, jest nawet w stosunku do tego obrazu ostro 

polemiczna”5. Bajka, będąc wykwitem mądrości praktycznej, akcentowała kwestię 

doświadczenia oraz umiejętność przewidywania6. Ryby, którym owszem trudno 

odmówić swego rodzaju sprytu czy ostrożności, w konfrontacji z człowiekiem czy 

też innymi stworzeniami, są często słabe i bezbronne. Rak natomiast odznacza się 

brakiem przewidywania czy też właściwej oceny sytuacji.   

Obiektem badań w niniejszym artykule są utwory pomieszczone w Antologii 

bajki polskiej, w której można zlokalizować kilkanaście tekstów, ukazujących dyna-

miczny i złożony semantycznie obraz przywołanych w tytule szkicu zwierząt7. Ce-

lem dociekań jest natomiast rekonstrukcja znaczeń oraz sposobu ukazywania tych 

 
1  Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, oprac. W. Zakrzewska i in., wyd. 2, 

Warszawa 2001, s. 299. Por. też L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, wyd. 3, Słownik symboli-
ki biblijnej, Warszawa 2003, s. 880-881. 

2  Tamże, s. 298.  
3  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 350.  
4  Tamże.  
5  J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 24.  
6  Tamże, s. 15.  
7  Antologia bajki polskiej, oprac. W. Woźnowski, wyd. 2, Wrocław 1983.  
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stworzeń na gruncie rodzimej literatury. Wstępny ogląd bajek wybranych do analizy 

wskazuje na fakt, iż ryba oraz rak często wikłane są przez polskich pisarzy w okre-

ślone konteksty polityczne oraz obyczajowe. Gruntowny przegląd zamieszczonych  

w zbiorze tekstów wskazuje na to, iż ryby (ale też raki) są stworzeniami, które niezbyt 

często stawiane są w centrum bajecznego świata przedstawionego. Należy w tym 

miejscu dodać, że niekiedy w popularnych powiedzeniach i tekstach kultury obydwa 

stworzenia występują razem, np. w piosence Tańcowała ryba z rakiem czy też w zna-

nym przysłowiu – „na bezrybiu i rak ryba”8. Warto też nadmienić, iż na poziomie pa-

remii ryba występuje niekiedy w tandemie z innymi zwierzętami (karp – jeleń), jak też 

ludźmi, np. „dzieci i ryby głosu nie mają” czy „gość i ryba trzeciego dnia cuchnie”9. 

Ryba zjawia się już w utworach bajecznych Biernata z Lublina. W wierszu 

Kto miecz trzyma, pokój miewa (notabene nawiązującego do znanego łacińskiego 

przysłowia Si vis pacem, para bellum) jest to węgorz, który w rozmowie z wężem 

użala się na swój los10. Mimo tego, iż obydwa stworzenia cechuje pewne podobień-

stwo (ogólny wygląd), to jednak staje się on nierównie częściej ofiarą czyjegoś gnie-

wu czy też instynktu łowieckiego. W odpowiedzi wąż zwraca uwagę na fakt, że bo-

hater nie potrafi się obronić, co zachęca wrogów do napaści: „Aleś ty mąż bez obro-

ny […] / Coby też moje zęby miał, / Rad ci by pokój dał”11. W morale bajki wy-

brzmiewa tytułowa kwestia – zachowanie pokoju wymaga natychmiastowej goto-

wości do obrony. Wątek ten można również odnaleźć w wierszu anonimowego poe-

ty O wężu z węgorzem, gdzie podkreśla się fakt, iż trudno szkodzić komuś, kto potrafi 

dokonać zemsty12. Rybi bohater odznacza się zatem słabością oraz bezradnością, 

które stają się przyczyną jego trosk i niepowodzeń. 

W kontekst polityczny wpisuje się tytułowe zwierzę w wierszu Mikołaja Reja 

Piszczek, co rybom grał. Obiegowy wątek, pojawiający się w tekstach różnych auto-

rów – od czasów starożytnych po wiek XVII – pokazuje ryby jako synonim nielojalno-

ści oraz nazbyt czytelnych rachub w zakresie dyplomacji. Piszczek (postać grająca na 

fletni czy piszczałce) próbował za namową innych nakłonić ryby do tańca czy też pod-

skoków. Rzecz jasna nie udało mu się tego uczynić, a dopiero zarzucenie sieci i wycią-

gnięcie tychże na brzeg spowodowało, iż zaczęły one poruszać się w pożądany sposób. 

Jak sugeruje się w komentarzu edytorskim, ów flecista staje się tu odpowiednikiem 

Cyrusa II Starszego, natomiast ryby odsyłają do poselstwa Greków, którzy wcześniej 

 
8  Por. np. M. Rak, „Na bezrybiu i rak ryba”. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie, 

„Etnolingwistyka” 2017,  29, s. 152 i 158.  
9  http://przyslowia-polskie.pl/slowo/ryba (dostęp 30. 12. 2022).  
10  Odmiany wątku można odnaleźć u Abstemiusa (17), jak też w Fabułach ezop., jak też u Bła-

żewskiego 11 czy Zajączkowskiego I 71. Por. Antologia bajki polskiej, dz. cyt., s. 84.  
11  Tamże, s. 84-85, w. 13 i 15-16. 
12  Tamże, s. 93.  
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nie wsparli władcy Persji w wojnie z Lidią13. Ryby stają się zatem w wierszu ekwi-

walentem wyrachowania politycznego i obłudy. Być może jakieś drobne odpryski tej 

historii zjawiają się w popularnym powiedzeniu „tańczyć jak mu zagrają”.  

Połów ryb jako synonim nieskrępowanej wolności, która objawia się w przede 

wszystkim w sferze absolutnie prywatnej, a zwłaszcza w kręgu własnego domostwa, 

frapująco przedstawia się w znanej bajecznej opowieści Aleksandra Fredry Paweł  

i Gaweł14. W sensie alegorycznym utwór nawiązuje do ówczesnej rywalizacji dwóch 

potęg europejskich – Anglii i Francji15.  

 

- Co waćpan robisz? – Ryby sobie łowię.  

- Ależ, mośpanie, mnie kapie po głowie!  

A Paweł na to: - Wolnoć, Tomku  

W swoim domku.  

(Antologia bajki polskiej, s. 454, w. 23-26) 

 

 W konteksty polityczne uwikłana jest również bajka Benedykta Hertza Auto-

nomia, odsłaniająca pychę władców oraz ich słabnące wpływy. W utworze przed-

stawiono chwile zmagań rekina ze statkiem rybackim. Zacięta walka skończyła się 

porażką olbrzyma, który nie był w stanie wyrwać się ze śmiertelnej pułapki. Bitwie 

tej przypatrywały się mniejsze ryby. Nie sprzyjały one tyranowi, ale, będąc politycz-

nymi kunktatorami, starały się wyrazić udawane ubolewanie: 

 
 […] każda ryba, jak umie, o współczuciu bąka,  

 o klęski rybiej ogromie… 

 Rekin mdlejącym wzrokiem powiódł po tej rzeszy,  

płetwami machnął na znak, że się cieszy,  

i ostatkiem sił stęknął:   

- Daję autonomię… 

(Antologia bajki polskiej, s. 570-571)  

 

Wiersz, który mieści się w określonych doświadczeniach historycznych autora, ma 

uniwersalny potencjał znaczeniowy, pokazuje bowiem upadek mocarstw i słabną-

cych władców, którzy nawet u kresu swej potencji dążą jednak do zachowania choć-

by iluzorycznej władzy. 

Również dwudziestowieczne bajki o rybach ujawniają pewne społeczno-po-

lityczne uwarunkowania, czego przykładem jest chociażby utwór Rozmowa w Wiśle 

 
13  Tamże, s. 103.  
14  Tamże, s. 452-454. 
15  Tamże, por. komentarz, s. 453.   
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Ludwika Jerzego Kerna. Wiersz – jak wolno sądzić – wiąże się z rzeczywistością po-

zaliteracką. Mowa o Wiśle innych rzekach, które bywały ofiarą działalności przemy-

słowej człowieka, a szczególnie zatruć fenolem16.  Wydaje się, że ten fakt nie umknął 

uwadze krakowskiego autora, który zbudował na kanwie tego rodzaju wypadków 

swoisty minidramat rodzinny rybich bohaterów. Całość ma strukturę dialogu zwień-

czonego ogólną konstatacją, iż działanie anonimowego człowieka może doprowa-

dzić do poważnych napięć natury ogólnospołecznej. Rozmowę prowadzą dwie do-

świadczone i leciwe już ryby, z których jedna dzieli się domowym nieszczęściem 

związanym pośrednio z nieznośnym zapachem fenolu. Przez tę niemiłą woń – jak 

wynika z konwersacji – rybia matka straciła zięcia (zapach tego związku chemiczne-

go wniknął bowiem w ciało córki, co napawało męża odrazą), który uciekł do innej 

rzeki (Dunajca). W końcu dialog schodzi także na kwestię zapachu rozmówczyni, 

która (jak podkreślała rybia towarzyszka) jest już w zaawansowanym wieku: 

 
– Czy rzeczywiście czuć jest córeczkę?  

Tak jak i panią… 

 – No, mnie troszeczkę… 

– Tylko troszeczkę?... Ach, jaki anioł… 

A czy ostatnio wąchał kto panią?  

– Jak to czy wąchał?  

   – No, w pani latkach… 

– Flądra  

 – Kocmołuch  

   – Głupia!  

    – Wariatka! 

(Antologia bajki polskiej, s. 675-676, w. 18-28) 

  

Ten komentarz ad personam wywołuje kłótnię i wzajemne obrzucanie się wyzwi-

skami, pośród których zjawia się obraźliwe określenie „flądra” (notabene nazywano 

tak kobietę zaniedbaną czy też lekkich obyczajów). Utwór Kerna ma niejednoznacz-

ną wymowę. Zatrucie rzeki powoduje dramat rybich bohaterów, a jednocześnie od-

syła do tragikomicznej w swej istocie rzeczywistości ludzkiej. Fenol, kojarzący się  

z alkoholem jako dodatek do napojów alkoholowych lub wynik zanieczyszczenia 

trunków, zapewne był częstym towarzyszem suto zakrapianych – niewykluczone, że 

napitkami niewiadomej proweniencji – biesiad17.  

 
16  Por. np. H. Młodecki, J. Młodecka, Badania toksykologiczne ryb zatruwanych fenolem, 

„Rocznik PZH” 1962, t. XIII, nr 1, s. 61-69.  
17  Warto też dodać, że w polszczyźnie współczesnej (choć dziś już raczej sporadycznie –

dotyczy to ludzi raczej starszego i średniego pokolenia) pogardliwe o człowieku naduży-
wającym alkoholu niekiedy mawia się „fenol”. Por. np. L. Przymuszała, Śląska leksyka  
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W tym obszarze społecznych odniesień sytuuje się wiersz Tadeusza Hollen-

dra O tresowanym śledziu, który wpisuje się w żywy, zwłaszcza dawniej, nurt topiki 

świata na opak18. Utwór ukazuje historię pewnego śledzia, który został oduczony 

przez jakiegoś dziwaka przebywania w wodzie. Rybi bohater został nauczony róż-

nych zachowań, w tym wspólnych spacerów, a nawet spożywania alkoholu:  

 

  Śledź zapuścił nawet bródkę 

  i nauczył się pić wódkę,  

pił ochoczo bo był młody, 

no i odwykł tak od wody.  

(Antologia bajki polskiej, s. 603) 

 

Kres śledziowego żywota wyznacza pewien wypadek, kiedy to wpadł on do wody i … 

utopił się. W przewrotnym morale „tylko dla starszych osób” narrator zaleca, mając 

na uwadze smutny los zwierzęcia, by zamiast wody pić wódkę. Trudno nie odnieść 

wrażenia, iż utwór wpisuje się w krąg popularnych powiedzeń typu „rybka lubi pły-

wać” czy „ryba chce pić”, co odsyła do zwyczaju biesiadowania przy mocniejszych 

trunkach19. Wydaje się, że to jednak nie koniec tajemnic tego tekstu, który ujawnia 

pokrewieństwo z powiedzeniem „Bądź zdrów, holenderski śledziu”(frapujące skoja-

rzenie z nazwiskiem poety), a pewnie i powinowactwo z powieścią Murdelio Zyg-

munta Kaczkowskiego, gdzie zjawia się śledź uwiązany na sznurku20.   

Z uważnej lektury badanego zbioru tekstów bajecznych, ułożonych zresztą 

chronologicznie – od średniowiecza do współczesności, wynika, iż ryby są często 

usytuowane na drugim planie tekstu literackiego. Tak jest w przypadku utworu Wa-

cława Potockiego Igrający pływak, będącym swoistą fuzją kilku wątków. Dotyczą 

one kąpiącego się chłopca oraz pasterza, który fałszywie alarmuje innych o zagroże-

niu napadem stada owiec przez wilki21. W wierszu Potockiego „żartowny” pasterz 

zmienia się w nazbyt pewnego siebie studenta, który przechwala się swymi pływac-

kimi wyczynami i tężyzną fizyczną, udając jednocześnie osobę wzywającą pomocy. 

Kiedy jednak siły zawodzą (powie poeta – „kurcz mu ściągnął nogi”[w. 10]) ludzie 

nie udzielają żakowi pomocy.  Staje się on żerem dla ryb, które są upostaciowaniem 

bezwzględnych praw przyrody: „A ów tymczasem / Opiwszy wody, rybkom szedł na 

 
i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym), „Rozprawy Komisji Języ-
kowej ŁTN”, t. LIX, 2013, s. 244. 

18  Por. np. E. R. Curtius, Topika, tłum. K. Krzemieniowa, „Pamiętnik Literacki” 1972, LXIII,  
z. 1, s. 251-256.  

19  Zob. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i dia-
belski tuzin z hakiem, t. 2: Od Niedźwiedzia do Żywca, wyd. 4, Warszawa 1994, s. 171. 

20  Tamże, s. 230.  
21  Antologia bajki polskiej, dz. cyt., s. 158.  
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dno opasem” (w. 15-16, s. 159). Jednocześnie bohaterki wskazują pośrednio na fakt, 

iż siła przegrywa z cierpliwością – słabe z natury rybki pożerają o wiele większą 

ofiarę22. Nie są one w utworze szczególnie drapieżne czy też wrogie pływakowi,  

a jedynie cechuje je swego rodzaju przyrodzony oportunizm.  

 W bajce ezopowej ryby, jak też inne zwierzęta, często obrazują relacje spo-

łeczne, awanse, ale też upadki aktorów-ludzi na scenie dziejów. Przykładem tekst 

Rybka mała i szczupak Ignacego Krasickiego. Znana z tekstów Babriosa opowieść 

zyskuje u oświeceniowego twórcy niezwykle lapidarny kształt:  

 

 Widząc w wodzie robaka rybka jedna mała,  

 Że go połknąć nie mogła, wielce żałowała.  

Nadszedł szczupak, robak się przed nim nie osiedział,  

Połknął go, a z nim haczyk, o którym nie wiedział.  

Gdy rybak na brzeg ciągnął korzyść okazałą,  

Rzekła rybka: „Dobrze to czasem być i małą”. 

(Antologia bajki polskiej, s. 265-266) 

 

Wiersz – jak można mniemać – jest pochwałą mierności, mądrości oraz realizowania 

aspiracji na miarę życiowych możliwości. Potencja szczupaka, a więc wielkość, pozy-

cja w świecie przyrody ostatecznie przyczyniają się do jego zguby. Drapieżne zwie-

rzę jest na tyle duże, że może połknąć niemałą przynętę. Mała rybka unika tej pułap-

ki nie przez swą przenikliwość, a jedynie przyrodzone ograniczenia. Przypatrując się 

jednak losowi szczupaka, wnet zyskuje pogłębioną świadomość własnej kondycji, 

będąc w stanie docenić swe położenie, czyli poślednie miejsce w świecie przyrody.  

 W rybim przebraniu sytuację uchodźcy ukazuje bajka dziewiętnastowieczna. 

Przykładem wiersz Rybka i słowik Antoniego Goreckiego. Tytułowa bohaterka to 

figura kogoś, kto zmuszony jest opuścić ojczyznę z obawy o swe życie. W rozmowie  

z ptaszkiem skarży się na swój los:  

 

 „W niedalekim stawie jam ojczyznę miała,  

 Ale woda opadła, tak jam tu została”.  

 „A czegoż ty tu przyszła?” – „Ach, nie można było;  

 Zjawił się u nas szczupak […]”. 

(Antologia bajki polskiej, s. 427, w. 3-6) 

 

 
22  O „sile” i „słabości” jako ważnym elemencie strukturalnym bajek pisała Janina Abramow-

ska: „Kiedy silny i mądry spotyka słabego i głupiego, ten ostatni nie ma żadnych szans 
[…]. Kiedy jednak silny popełni błąd, bądź słaby okaże się chytrzejszy, przezorniejszy, 
cierpliwszy itp., słaby ma szansę wygrać” (Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 15-16).  
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Pociechę strapionej rybce niesie słowik, który zapewnia, że szczupaka-tyrana złowią 

rybacy. Poza tym, przyjmując niejako rolę kaznodziei, zapewnia ją, iż rzeczywistość 

pośmiertna otwiera się na uciśnionych, którzy mają nadzieję na odnowę duchową  

i życie wieczne. Jak się wydaje utwór w warstwie moralistycznej odsyła do nowote-

stamentalnych wątków, co zostało wyrażone choćby w Ewangelii św. Mateusza: 

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4)23.  

Ryby, ale też raki są ważkim unaocznieniem zachowań niejako wbrew natu-

rze i przyrodzonym możliwościom, czego wyrazistym unaocznieniem jest wiersz 

Wacława Potockiego Na ziemi się rodziwszy nie szukaj morza z Moraliów. Utwór sta-

nowi połączenie ezopowego wątku o myszy oraz raku i liszce24. Skorupiak w wier-

szu barokowego poety stanowi wymowne exemplum praw natury, która determinu-

je sposób funkcjonowania każdego stworzenia. W analizowanym utworze rak za 

namową myszy opuścił swoje środowisko, narażając się na niebezpieczeństwo utra-

ty życia:  

 
Uprzykrzyło rakowi w zwyczajnej się dziorze,  

Wylazł też z myszą w pole przeciwko natorze 

I na zęby liszce padł, lecz przestrzega wprzody,  

Żeby, kto w wodzie rodził, nie puszczał się wody:  

„Ten ziemie, kto na ziemi. Szkoda oszukiwać  

Sam siebie, trudno rybie chodzić, kurze pływać”.  

(Antologia bajki polskiej, s. 161) 

 

W spóźnionej przestrodze bohater odsyła czytelnika do przyrodzonej potencji każ-

dego stworzenia, ostrzegając przed skutkami błędnej oceny swych możliwości. De-

cyzja raka o wyjściu z wodnego środowiska była obarczona błędem poznawczym. 

Obawa przed naturalnymi wrogami przesłoniła inne niewiadome wcześniej niebez-

pieczeństwa poza dotychczas znaną mu przestrzenią życiową. Konkluzja wiersza 

wskazuje na fakt, iż nie sposób dorównać stworzeniom szczególnie predystynowa-

nym przez naturę do określonego sposobu istnienia. W sensie metaforycznym zaś 

odsyła do chłodnej oceny własnych sił czy zdolności. Rak ostatecznie staje się  

w bajce Potockiego ekwiwalentem nieostrożności i głupoty.  

 Tytułowe postacie zjawiają się również w utworze Wiara wilcza Ignacego 

Trąpczyńskiego, który ukazuje przewrotną naturę głównego bohatera. Ów,  będąc 

pochwyconym przez jakiegoś chłopa, zarzekał się, iż nie będzie jadał mięsa. W diecie 

odmienionego wewnętrznie wilka miały się znaleźć stworzenia wodne: „Przestanę 

 
23  Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Biblistów Polskich, wyd. III,  Poznań – Warszawa 1982.  
24  Antologia bajki polskiej, dz. cyt., s. 160.  
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być rzeźnikiem, zostanę rybakiem, / Zatkam napotym gębę płotką, żabą, rakiem”25. 

Jak można się domyślać nie dotrzymał on słowa:  

 
 Będąc wypuszczony bieży… aliści tu owo 

 Na utarane w błocie wieprzysko nadyba:  

 „Ot, ani wątpić można, oto – mówi – ryba! 

 Wszak ryba w samych tylko wodach, błotach żyje”.  

 Tym zaraz przekonany i na wieprza bije.  

(Antologia bajki polskiej, s. 298-299, w. 6-10) 

 

W morale wiersza Trąpczyński zwraca uwagę na fakt, iż ludzie skłonni do rzeczy 

złych znajdują usprawiedliwienie dla swych niecnych czynów.  

 W tekstach pomieszczonych w Antologii bajki polskiej raki są pokazane w saty-

rycznym naświetleniu, stając się karykaturą rewolucji oraz postępu. Przykładem 

wiersz Aleksandra Fredry Raki w garnku, który ukazuje mylne rachuby pochwyco-

nych dla posiłku zwierząt. Wsłuchani w niemal profetyczny ton starego raka („Ha!... 

Cóż robić!... Duch czasu!... Naprzód nową drogą!...”, w. 6) ulegają iluzji o postępie  

i wolności. W istocie stworzenia te zostają potraktowane instrumentalnie, służąc 

jedynie zaspokojeniu potrzeb kucharza. Przyjemna kąpiel staje się na koniec niezno-

śną katuszą:  

 
Ach! jakże tu przyjemnie! ach, jakże tu miło; 

 O świętym Janie w wodzie tak ciepło nie było.  

 Rozkosz!... Tu się podnoszę, a tam się położę… 

 Ciepło…. I coraz… cieplej… Ale dosyć może?  

 Nawet z pewnością dosyć! No! no! Trochę dużo! 

 Ba! nadto! wszak ci kipi! aż się ściany kurzą!... 

 Hej! hola! piecze! parzy! dech w piersiach zaparty! 

 Niechże was piorun trzaśnie, o wy wściekłe czarty!  

 (Antologia bajki polskiej, s. 456-457, w. 9-16) 

 

Powyższe fragmenty – notabene przypominające znakomitą Małpę podkarpackiego 

pisarza – ukazują rosnącą temperaturę polityczną rewolucyjnych sporów. W finale 

wiersza „[…] radykalnie” […] zgotowane raki” (w. 18) giną, padając ofiarą cudzych 

zamysłów. Czerwona barwa, którą przybiera rak po ugotowaniu, wydaje się krwa-

wym znakiem rewolucji, która „zjada własne dzieci”.  

Jako synonim nowoczesności tytułowy bohater zjawia się w utworze Hora-

cego Safrina Postępowy rak. W nad wyraz lapidarnej dwuwersowej bajce poeta uka-

 
25  Tamże, s. 298-299.  
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zał w krzywym zwierciadle satyry ograne idee epokowych wyzwań i przemian: 

„Demonstrując swą czerwień stworom pól i lasu, / szedł do tyłu i wołał „Idę z du-

chem czasu!”26. W innym utworze zatytułowanym W kuchni restauracyjnej pisarz 

ukazuje raka jako chłodnego pragmatyka, który w sposób racjonalny ocenia swe 

położenie:  

 

 Na stole żółw do raka rzekł z miną ponurą:  

 „Jam towarzysz pancerny! A kim waćpan? Ciurą!” 

 „To prawda – rak odpowie – ale widzi mi się,  

  Że spotkamy się dzisiaj jeszcze – w jadłospisie”  

(Antologia bajki polskiej, s. 656) 

 

Raka i żółwia przybrano w szaty historyczne, kojarzące się zwłaszcza z wiekiem XVI 

i XVII, a więc z czasami tryumfu oręża polskiego, a szczególnie husarii, której przed-

stawiciele nazywani byli „towarzyszami pancernymi” (ciurami natomiast określano 

służbę w wojskowym obozie). Poeta piętnuje chełpliwość oraz naiwność żółwia, 

który mieni się być bardziej wartościowym od raka ze względu na swą pozycję czy 

też przydatność na polu walki. Rak odznacza się podczas tej konwersacji daleko-

wzrocznością, prawiąc o tym, iż niebawem obaj znajdą się jako potrawy w restaura-

cyjnej karcie dań.  

W podsumowaniu należy zaznaczyć, iż ryby i raki w badanym zbiorze nie są 

bohaterami szczególnie eksponowanymi. Wśród tej niewielkiej skądinąd liczby tek-

stów, w których zjawiają się tytułowe postacie zwierzęce, ryby jawią się jako syno-

nim bezbronności i bezradności, tchórzostwa, oportunizmu czy politycznych błę-

dów, choć niekiedy przypisuje się im cechy pozytywne, jak chociażby pogłębiona 

świadomość własnego położenia w świecie przyrody oraz płynących stąd korzyści. 

Również raki przeważnie przedstawiają się jako stworzenia nad wyraz ufne, podąża-

jące bez namysłu za rewolucyjnymi hasłami, co sprawia, że są traktowane przez in-

nych instrumentalnie. Niekiedy jednak odznaczają się trzeźwością sądu i chłodną oce-

ną sytuacji.   

 

Streszczenie  

Niniejszy artykuł dotyczy miejsca oraz roli ryby i raka w bajce polskiej. Ana-

lizowane teksty pokazują te zwierzęta w różnorakim naświetleniu. Ryby i raki są  

w tych utworach przeważnie obdarzone cechami negatywnymi, jak bezradność, 

bezbronność czy naiwność. Rzadziej przypisuje się im cechy pozytywne – trzeźwość 

myślenia czy racjonalna ocena własnych możliwości.  

 
26  Tamże, s. 659.  
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Summary  

This article concerns the place and function of fish and crayfish in the Polish 

fable. The analyzed texts show these animals in various perspectives. Fish and cray-

fish in these works are usually endowed with negative features, such as helpless-

ness, vulnerability or gullibility. Positive features are attributed to them less often – 

sobriety of thinking and rational assessment of one's own abilities. 
 

Keywords 

fish, crayfish, fable, symbol, Polish literature 
 

Bibliografia  
 

Abramowska J., Polska bajka ezopowa, Poznań 1991 

Antologia bajki polskiej, oprac. W. Woźnowski, wyd. 2, Wrocław 1983  

Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Biblistów Polskich, wyd. 3, Poznań – Warszawa 1982 

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, oprac. W. Zakrzewska i in., wyd. 

2, Warszawa 2001 

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001 

Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i dia-

belski tuzin z hakiem, t. 2: Od Niedźwiedzia do Żywca, wyd. 4, Warszawa 1994. 

Młodecki H., Młodecka J., Badania toksykologiczne ryb zatruwanych fenolem, „Rocznik 

PZH” 1962, t. XIII, nr 1, s. 61-69. 

Przymuszała L., Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porów-

nawczym), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LIX, 2013, s. 237-251. 

Rak M., „Na bezrybiu i rak ryba”. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie, „Etno-

lingwistyka” 2017,  29, s. 149-169.   

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman T., wyd. 3, Słownik symboliki biblijnej, Warszawa 2003, 

s. 880-881. 

http://przyslowia-polskie.pl/slowo/ryba 



RYBA W DIECIE PODCZAS MOROWEJ ZARAZY     

 

105 
 

Agnieszka Banaś 

Uniwersytet Opolski 

 

 

Ryba w diecie podczas morowej zarazy  

według wybranych poradników XVI i XVII wieku 
 

 

  Dawna kuchnia polska (również w czasie morowej zarazy) oparta była  

na prostych potrawach wytwarzanych z płodów rolnych, mięsa, jarzyn, owoców, ziół 

i ryb, choć zmienna pod względem dostępności poszczególnych rodzajów żywności. 

To wszystko wiemy z zachowanych przekazów kronikarzy i dzieł medyczno-

literackich autorów doby nowożytnej. Ważnym elementem pożywienia w dobie sta-

ropolskiej były ryby słodkowodne oraz morskie (chętnie spożywane na czas postu)1. 

Pojawiły się one na ziemi na długo przed człowiekiem2 i zostały uznane za najstar-

sze kręgowce występujące na świecie, zróżnicowane pod względem środowiska 

naturalnego3. Łowione były najczęściej w stawach i rzekach, gdyż połów tam był 

bezpieczniejszy i łatwiejszy niż polowanie na dziką zwierzynę4. Pierwsze stawy ho-

dowlane w naszym kraju (traktowane jako istotny element gospodarki) zaczynały 

powstawać w XII stuleciu5. Początkowo były powiązane z hodowlą karpia, a następ-

nie karasi. Wiele ryb również importowano, dotyczyło to głównie śledzi i łososi6. 

  W dawnych czasach ryby były popularnym, masowo spożywanym produk-

tem w dawnej Polsce. W cenie były przede wszystkim świeże i odpowiednio przy-

rządzone, ale również wędzone, pieczone (ich smak dopełniano różnymi przypra-

wami) oraz gotowane. Umiejętnie zakonserwowane (głównie w soli) miały możli-

wość dłuższego przetrwania w staropolskiej spiżarni7. Chociaż stanowiły część pod-

stawowej diety, w wiekach średnich nie były postrzegane jako odpowiedni pokarm 

w trakcie zaraz8, mimo że w historii były istotnym zwierzęciem ofiarnym, symbolem 

chrześcijaństwa, życia (związanym z odradzaniem), a także sycącym pokarmem. 

 
1  M. Bogucka,  Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994, s. 120. 
2  A. Ettl, Ryby i owoce morza, przeł. A. Weder, Wrocław 1998, s. 5.  
3  P. L. Bosak, Leksykon wszystkich zwierząt biblijnych, Kraków 2018, s. 545.  
4  B. W. Highman, Historia żywności. Jak żywność zmieniała świat, przeł. A. Kunicka, Warszawa 

2012, s. 154.  
5  A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969, s. 43.  
6  A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI wieku i pierwszej połowie XVII 

wieku, Warszawa 1969, s. 19.  
7  M. i J. Łozińscy, Historia polskiego smaku. Kuchnia. Stół. Obyczaje, Warszawa 2012, s. 9.  
8  H. Dębski, Współczesna kuchnia polska, Warszawa 1983, s. 8. 
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Rozumienie ich symboliki zmieniło się jednak wraz z nadejściem czarnej śmierci  

i następującej po niej kolejnych fal epidemii chorób zakaźnych. Pisali o tym w po-

radnikach na czas morowy staropolscy twórcy, pochylający się w poszczególnych 

paragrafach swoich dzieł nad zagadnieniem spożywania ryb. Tyczy się to takich au-

torów jak Maciej z Miechowa, Stefan Falimirz, Antoni Sznebegier, Marcin z Wałcza, 

Hieronim Powodowski, Marcin z Kłecka, Sebastian Petrycy, Jan Innocenty Petrycy, 

Sebastian Śleszkowski, Paweł Franciszek Lubiecki oraz Marcin Sokołowski. Więk-

szość staropolskich autorów uważała, że ważne było zakazanie spożywania ryb na 

czas zarazy. Związane to było z silną reakcją tych zwierząt na zanieczyszczenia wody 

(podatnej zresztą na zakażenia) i ich wysoką wilgotnością (źle wpływającą na ludz-

kie zdrowie)9.  

  Autorzy czasów nowożytnych wielokrotnie przestrzegali przed zimnymi, 

wilgotnymi potrawami osłabiającymi wycieńczony organizm. Z tego też powodu 

podejmowano się opisania diety i konkretnych potraw na czas epidemii, nakreślając, 

co powinno się spożywać, a czego unikać10. Dawniej bowiem nie wszyscy mieli do-

stęp do medyków bądź znachorów. O ile bogatsi byli skłonni załatwić sobie poradę 

lekarską, to uboższym warstwom społeczeństwa pozostawało pozyskanie informacji 

między innymi z poradników, traktatów czy zielników wyjaśniających, co należałoby 

czynić na czas morowy. Podstawowym zaleceniem w tych dziełach była więc 

wstrzemięźliwość w spożywaniu konkretnych pokarmów, aby uniknąć ociężałości 

organizmu11. 

  Pierwszym z staropolskich autorów podejmującym się zagadnienia ryby  

w diecie na czas morowej zarazy był Maciej Miechowita, żyjący w latach 1457–152312. 

Był wybitnym profesorem, kilkukrotnym rektorem Akademii Krakowskiej, medy-

kiem, historykiem, kanonikiem i pisarzem13. Zasłynął jako autor słynnej Chronica 

Polonorum (1519 rok) oraz pierwszego dzieła dotyczącego morowej zarazy – Contra 

saevam pestem (1527 rok)14. 

  W traktacie poświęconym morowemu powietrzu Miechowita zajął się mię-

dzy innymi zagadnieniem pożywienia, w którym uznał, że na czas zarazy najważ-

niejsza była odpowiednia dieta. Radził przy tym unikać opilstwa, obżarstwa i po-

 
9  Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI – XVIII 

wieku, red. A. Karpiński, cz. I, Warszawa 2009, s. 42. 
10  H. Dębski, dz. cyt., s. 8. . 
11  G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby, przeł. M. Szymańska, Warszawa 1997, s. 33.  
12  M. Kałuski, Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Waty-

kanem, Florencją i Wenecją, Toruń – Melbourne 2016, s. 286.  
13  A. Banaś, „Wolność Padwy jest absolutnie dla każdego” – przegląd polskich lekarzy doby no-

wożytnej wydziału medycznego z okazji 800 – lecia powstania Uniwersytetu w Padwie (1222-
2022), w: Pharmacopola 5(2), red. A. Smakosz, M. Dąsal. Wrocław 2022, s. 41. 

14  H. Barycz, Miscellanea z dziejów piśmiennictwa polskiego XVI – XVII wieku, Wrocław 1952, s. 36.  
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karmu, który ulegał zbyt gwałtownemu gniciu (mając na myśli ryby szybko poddają-

ce się rozkładowi). Ryby były bowiem jednym z niesprzyjających pokarmów na czas 

powstających epidemii uznane za pożywienie ciężkostrawne15. Przebywające  

w cuchnących, stojących wodach i stawach miały wywoływać chorobę, a miejsca 

przez nie zamieszkałe powodowały gęstość powietrza, sporą wilgotność oraz skaże-

nie zbiorników wodnych, z których spożywano na co dzień wodę. Z tego też względu 

autor był całkowicie przeciwny włączeniu ryb do diety w czasie zarazy. 

  Kolejny staropolski autor był botanikiem, zielarzem, tłumaczem oraz  

twórcą pierwszego zielnika na ziemiach polskich wydanego w ojczystym języku 

(podręcznika medycznego stanowiącego kompilację dotychczasowych tekstów po-

wstałych w Europie)16 uwzględniającego ziołolecznictwo – O ziołach i mocy ich wy-

danego w 1534 roku17.  

  W swoim dziele, tak jak Miechowita, Falimirz przestrzegał przede wszystkim 

przed zbytnim przejadaniem się. W jednym z rozdziałów swojego zielnika radził on 

unikać nadmiernie gorących i zimnych potraw oraz ryb, wymieniając karpie, liny 

oraz węgorze18. Zalecał też, tak jak Miechowita, aby przebywać z dala od miejsc: „(…) 

smrodliwych, wodnistych, bagnistych, jeziornych, (...) stawów starych i wielkich 

wód stojących…19” Te miejsca uznawane były bowiem za potencjalnie zarażone mo-

rowym powietrzem, gdyż znajdowały się w nich nieczystości i wilgotności, dopro-

wadzające do rozkładu, a w efekcie wywołujące chorobę.  

  Najzdrowsze w czasach Falimirza były ryby z wód płynących (pstrągi, lipie-

nie, kiełbie, uklejki, szczupaki). Istotne jednak było ich odpowiednie doprawienie 

(octem o właściwościach odkażających20, sokiem cytrynowym, sosami), spożywanie 

najczęściej rankiem z rutą (o działaniu uspokajającym, wspomagającym apetyt) 

bądź z figą o właściwościach uodparniających na czas morowej zarazy21.  

  Następny autor, Antoni Sznebergier, urodził się w Zurychu (zmarł w Krako-

wie). Był wybitnym szwajcarskim botanikiem, twórcą traktatów medycznych, przy-

rodnikiem oraz znakomitym lekarzem22. Studiował w Bazylei, Padwie, Królewcu  

 
15  Wśród córek Eskulapa..., s. 42. 
16  S. Krzysztofowicz-Kozokowska, F. Stolat, P. Krasny, Dzieje sztuki polskiej, Kraków, s. 293.  
17  Ciało, choroba i świadomość społeczna. Społeczne i metafizyczne aspekty profilaktyki i te-

rapii, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, t. VI, Wrocław 2020, s. 91.  
18  Wśród córek Eskulapa…, s. 14.  
19  S. Falimirz, O ziołach i mocy ich, Kraków 1534, s. 29. 
20  A. Banaś, Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza 

Scholastyka, w: Epidemie. Od historycznych postaci leku po covid-19, red. A. Smakosz,  
M. Dąsal, Częstochowa 2021, s. 42. 

21  R. Matusiak, Nalewki lecznicze, Poznań 2011, s. 39.   
22  H. Barycz, Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 439.  
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i Krakowie, gdzie osiągnął wysoką pozycję pośród lekarzy i uczonych23. W swoim 

dziele O zachowaniu zdrowia człowieczego... z 1569 roku ukazał nam rzeczywistość 

czasu morowej zarazy i powody jej powstawania: „(…) wód wylanie, ryb zdechłych po 

wodzie pływanie, morowe powietrze to wszystko obiecuje24”. Po tych oznakach (wyla-

nej wodzie i pojawiających się obumarłych rybach) łatwo było dopatrzeć się nad-

chodzącego zjawiska epidemii. 

  W rozdziale piątym swojej pracy wskazał, tak jak poprzednicy, odpowiednie 

odżywanie jako alternatywę dla leczenia moru. Nie odmawiał jednak przy tym wielu 

potraw, zastrzegając jednak ich pochodzenie. Zalecał wybrane gatunki ryb: „(…) 

Między drobnymi białymi rybkami: okonie, pstrągi…25”. Podczas ich spożywania 

zalecał: „(...) zioła w jedzeniu bardzo użyteczne są26”. Jadając bowiem potrawy z ryb 

należało uprzednio opatrzyć je ziołami i przyprawami przydatnymi do trawienia, 

pobudzającymi do pracy narządy wewnętrzne, a także podnoszącymi naturalną od-

porność (często osłabionego, wycieńczonego nadmierną pracą organizmu)27. Szne-

bergier wymienił między innymi wspomnianą już u Falimirza rutę, imbir, gałkę 

muszkatołową, cynamon (o właściwościach rozgrzewających) oraz goździki28. 

  Pojawiło się również u botanika ostrzeżenie przed rybami znajdującymi się 

w nieodpowiednich miejscach, zagrażających ludzkiemu zdrowiu: „(…) lepkich i wilgot-

nych, jako świńskiego mięsa, ryb stojącej wody, a zwłaszcza piskorzy, węgorzy i li-

nów”29. Autor w swoim poradniku zalecał, aby wybierając rośliny czy zwierzęta zwró-

cić szczególną uwagę na ich przydatność do spożycia i celów leczniczych30. Samych 

ryb, jak zostało wspomniane, nie potępiał, zachęcał jednak do ich odpowiedniego 

przygotowania (w staropolszczyźnie przyrządzano ryby głównie na słodko czy kwa-

śno, faszerując następnie rodzynkami czy migdałami)31, podając jedynie wybrane ga-

tunki. 

 
23  A. Banaś, Zachowania zdrowia człowieczego, od zarazy morowego powietrza, doktora An-

toniego Sznebergiera – czyli jak się żyło w XVII – wiecznym mieście podczas epidemii moru, 
w: Epidemie. Od historycznych postaci leku po covid-19, red. A. Smakosz, M. Dąsala, Często-
chowa 2021, s. 61.   

24  A. Schneeberger, Książki o zachowaniu zdrowia człowieczego, od zarazy morowego powie-
trza, doktora Antoniego Sznebergiera z Lacińskiego na ięzyk Polski na teraz na nowo przes 
Jana Antoninusa przełożone, Kraków 1569, s. 60.  

25  A. Schneeberger, dz. cyt., s. 97.  
26  Tamże.  
27  Wśród córek Eskulapa…, s. 42.  
28  Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930, s. 57.  
29  A. Schneeberger, dz. cyt., s. 100. 
30  J. Szajewski, Szlachetne zdrowie. Porady starego doktora, Warszawa 2005, s. 9. 
31  M. Bogucka, dz. cyt., s. 121.  
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 Kolejny z medyków, żyjący w XVI wieku, był łomżyńskim cyrulikiem  

o przydomku Ruffus32. Było to związane z popularnymi w tamtych czasach pigułkami 

Ruffusa, których składnikiem były aloes, szafran i mirra33. Marcin z Wałcza zasłynął  

w historii odkryciem i wyróżnieniem z medykiem, Janem Benedyktem Solfą, podsta-

wowych odmian dżumy – dymienicznej, płucnej oraz posoczniczej. Prócz zagadnieniu 

moru poświęcił również uwagę innym tematom ówczesnej medycyny. Powtarzał za 

swoimi poprzednikami, Miechowitą i Falimarzem, konieczność zachowaniu zdrowia 

człowieczego poprzez stosowanie odpowiednich leków i dopasowanej do człowieka 

diety według starożytnej teorii humoralnej. Swoje porady na czas morowy zamieścił 

w rozprawie (trzeciej o tej tematyce wydanej w okresie staropolskim) O morowym 

powietrzu nauka wydanej w 1588 roku w Krakowie. Miała ona być w głównej mierze 

przeznaczona dla przeciętnego, ubogiego człowieka34. 

  Jedna z porad na czas morowy, jaką zapisał w swojej rozprawie Ruffus, doty-

czyła zastosowania wspomnianej diety, wstrzemięźliwości i unikania groźnej dla 

ludzkiego zdrowia wilgotności: „(…) zgadzają się wtedy na to wszyscy medycy iż 

przyczyną do zarazy ludziom jest zbytnie jedzenie, trunek i złe wilgotności w cie-

le35”. Warto było jednak zwrócić szczególną uwagę na wymiar poszczególnej potra-

wy oraz porę jej spożywania, o czym nie do końca wspominali poprzedni autorzy  

w swoich rozprawach: „(…) każdy ma swoją dietę, trzymać się jedzenia i trunku nie 

nazbyt wiele, nienazbyt mało, niebardzo rano, nie bardzo późno. (…) bo to nie zdro-

wo36”. Istotne również było, aby: „(…) jedzenie i potrawy więcej suche niżeli wilgot-

ne, łatwiejsze ku strawieniu…37” Medyk zalecał mięso, odradzając jednak spożywa-

nia ryb, gdyż podobnie jak Miechowita, Falimirz i Sznebergier miał na względzie ich 

zimną naturę i wilgotność38. Uważał bowiem, że: „(…) wszystkie wodne ptaki i co-

kolwiek wilgotnego, (...) ryby, które muliste, a tłuste są, i w mulistych wodach 

mieszkają, tych wszystkich trzeba się chronić39”. Wilgotność według Marcina Ruffu-

sa, tak jak i jego poprzedników, miała doprowadzić do szybszego osłabienia organi-

zmu, rozrzedzenia krwi, a następnie zarażenia się morowym powietrzem. Istotne 

 
32  K. W. Wójcicki, Historya literatury polskiej w zarysach, t. II, Warszawa 1859, s. 485.  
33  M. de Miechów, Contra saevam pestem regimen accuratissimum, Krakow 1995, s. 18.  
34  C. Brodzicki, Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane 

przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego, Analecta 9/1 (17), 2000, 
s. 126.  

35  M. Ruffus, Eptiome opusculi, to jest gruntowna i ostateczna sprawa o pestilencji, Kraków 
1588, s. 17. 

36  Tamże, s. 31.  
37  Tamże, s. 33.  
38  C. Brodzicki, dz. cyt., s. 127.  
39  M. Ruffus, dz. cyt., s. 33.  



 AGNIESZKA BANAŚ 

 

110 
 

więc na czas pojawiającej się zarazy było dostosowanie diety do konkretnego czło-

wieka40.  

  Nie inaczej uważał Hieronim Powodowski (1543/47 – 1613) pisarz i doktor 

teologii. Studiował w Krakowie, Rzymie oraz w Padwie. Przebywał na dworach i pia-

stował wiele, kanonicznych urzędów (kanonika gnieźnieńskiego, poznańskiego oraz 

krakowskiego). W swoim dziele Recepta duszna y cielesna przeciw powietrzu moro-

wemu z 1589 roku pochylał się między innymi nad lekarstwami na choroby duszy  

i ciała (przydatnymi również na czas morowej zarazy)41. W pożywieniu według auto-

ra, tak jak to zanotowali poprzedni twórcy, miało być: „(…) dobre umiarkowanie. Uni-

kać rzeczy niezdrowych i do strawienia trudnych42”. Wedle wcześniejszych autorów, 

jak i samego Powodowskiego, należało spożywać potrawy zdrowe oraz lekkie, które 

nie obciążały pracy narządów wewnętrznych, a z kolei ryby pojawiające się w księ-

dze teologa: „(…) z błotnej albo niezdrowej wody zwłaszcza węgorze, piskorze, raki, 

liny i wszystkie ryby z łuską (…) także dorsze, słone, suche i śledzie świeżo solone. 

(...) nieżywe albo nieświeże też szkodzą43”. Ryby, pochodzące z płynącej wody, od-

powiednio nasolone, należało zachować w jak najdłużej świeżości, gdyż wówczas 

uznawano je za najzdrowsze.  

  Z kolei Piotr Umiastowski, szesnastowieczny epidemiolog, filantrop oraz  

filozof, kształcony w Bolonii, praktykujący w wielu krajach (w tym również we Wło-

szech) stworzył dzieło Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona  

z 1591 roku uznane za zabytek polskiego piśmiennictwa, w jakim zamieścił cztery 

księgi przedstawiające czynniki, metody leczenia i możliwości zapobiegania moro-

wej zarazy44. Informacje na temat ryb zapisał w trzeciej księdze dotyczącej pokar-

mów, napojów oraz diety na czas moru. Nie zabraniał spożywania ryb, gdyż: „(…) 

umieją u nas w Polsce dobrze rybę urobić i we wszystkim dogodzić tylko to na pa-

mięci trzeba mieć, aby czasu powietrza morowego na kwaśno była zrobiona45”.  

Jak zostało już wcześniej wspomniane Polacy słynęli z przyrządzania ryb, 

które gotowali, piekli, wędzili i smażyli, używając do tego wielu przypraw (soli, cu-

kru, pieprzu preferowanego do ryb i w leczeniu chorób zakaźnych 46), wina, soków, 

 
40  Wśród córek Eskulapa…, s. 24.  
41  M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987, s. 199.  
42  H. Powodowski, Recepta duszna y cielesna przeciw powietrzu morowemu: Z pisma święte-

go y z doświadczonych lekarzów zebrana y ku pożytkowy pospolitemu wydana przez Księ-
dza Hieronima Powodowskiego Kanonika Poznańskiego, Poznań 1589, s. 46.  

43  H. Powodowski, dz. cyt., s. 47.  
44  F. Giedroyć, Źródła biograficzno – bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, 

Warszawa 1911, s. 838. 
45  P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona, Kraków 1591, s. 53. 
46  A. Smakosz, Historia naturalna przypraw, Wrocław 2022, s. 124. 
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owoców oraz ziół47. Z tego też powodu autor nie był przeciwny rybom, gdyż odpo-

wiednio przyrządzone mogły stanowić sycący i zdrowy posiłek w trakcie pojawiają-

cych się zaraz i osłabienia organizmu.  

  Następnym twórcą, który poruszał problem ryb w diecie, był Marcin z Kłec-

ka. Ten pleban, pisarz religijny, poliglota, starosta kłecki, bibliofil to również lekarz 

wyuczony w Padwie48. W roku 1605 napisał rozprawę o morze – Obrona przeciwko 

morowemu powietrzu doświadczona wznowioną w 1624 roku w Poznaniu49. Był on 

całkowitym przeciwnikiem spożywania ryb, które posiadały w sobie wilgotność  

i podatność na zarażenie. Samo bowiem morowe powietrze i zachorowanie miało 

wywodzić się z: „(…) wilgotności skażonych. Niekiedy z konstelacji niebieskich,  

z tych dwu przyczyn, która psuje nieznacznie powietrze. Niekiedy zaś z tych dwóch 

przyczyn razem. Z konstelacji niebieskich i ze skażenia wilgotności ziemnej50”. Nie 

bez powodu w swojej broszurce nadmienił wilgotność jako jeden z objawów moru. 

Zastrzegał przy tym, tak jak Miechowita bądź Falimirz, aby unikać niezdrowych 

miejsc, nie nadwyrężać się i odpowiednio odżywiać na czas morowej zarazy: 

 
 (…) Ma się też każdy strzec czasu powietrza morowego wszelakiego zbytku, a zwłaszcza 

pijaństwa, jadła zbytniego, albowiem ciało napełnione prędzej złych wilgotności nabiera. (…) 

ci którzy pijaństwem albo obżarstwem ciała swe napełniają, żywota sobie dobrowolnie ukra-

cają51.  

 

Dostosowanie się do owych zaleceń miało według autora zapewnić ówczesnym spo-

łecznościom długoletnie zdrowie. 

  Podobnego zdania był Sebastian Petrycy, uznany medyk swoich czasów 

(1554–1626), filozof, polski arystotelik, miłośnik historii oraz tłumacz52 (w latach 

1589-1590 studiujący na wydziale medycznym uniwersytetu padewskiego, gdzie 

uzyskał doktorat w dziedzinie nauk medycznych53), który w 1613 roku stworzył 

dzieło poświęcone morowej zarazie Instructia abo nauka, jak się sprawować czasu 

moru skierowane do biednej ludności w czasie epidemii. To w nim sformułował jako 

 
47  L. Gołębiowski, Domy i dwory: przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków 

i pijatyki, łaźni i kąpieli, łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni, błaznów, karłów, wszelkich 
zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Lwów 1884, s. 39 – 40.  

48  D. Jung, Wierszopisowie Kłecka w latach 1590 – 1623. Przyczynki do historii kultury staro-
polskiej, t. 1, Kłecko – Gniezno 2012, s. 15.  

49  M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. IX, Kraków 1857, s. 551.  
50  M. Kłecka, Preserwatiwa przeciwko morowemu powietrzu doświadczona, Poznań 1624, s. 5.  
51  Tamże, s. 11.  
52  H. Barycz, dz. cyt., s. 9.  
53  S. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, abo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisa-

rzów polskich, Kraków 1970, s. 198.   
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pierwszy autor w Polsce podział chorób zakaźnych oraz zagadnienia dotyczące za-

sad na czas morowej zarazy54.  

  W tym dziele podjął się między innymi zagadnienia dotyczącego pożywienia 

na czas moru i jego skutków ubocznych. Jak zapisał „W jedzeniu i w piciu jak się 

sprawować”55: „(…) jadła bowiem wielkość taka ma być, która nie czyniłaby żołąd-

kowi obciążenia i nadęcia, jako też picie pomierne jest…56” W spożywaniu pokarmu, 

tak jak uznali poprzednicy Petrycego, należało zachować rozsądek: „(…) pokarm nie 

ma być zapalający i wilgotny bardzo, ale skromnie zagrzewający i wysuszający. Nie 

ma być pokarm gruby, który nie mógłby być strawiony i zgaszony w żołądku57”.  

Najważniejsze bowiem było zachowanie lekkości w organizmie co jednak nie 

było tak oczywiste w przypadku spożywania ryb: „(…) tudzież też ryby wielkie, je-

ziorne, bez łuski, zgniłe … albo zgniłości podległe. (…) ryby rzeczne lepsze niż je-

ziorne jak okonie, karasie… (…) w kamiennych rzekach ryby lepsze58”. Autor nie 

zalecał ich spożywania gdyż: „(…) po wielkiej pracy ryby nie mają być jedzone59”. 

Spożycie ich mogło osłabić ludzki organizm, wycieńczony nadmiernym wysiłkiem 

fizycznym. Ta przestroga, powtarzająca się w wielu traktatach, nie znajdowała się 

jednak w rozprawie bez powodu, gdyż główni odbiorcy dzieła Petrycego byli ludźmi 

pracy (najczęściej wywodzącymi się z uboższych warstw społeczeństwa). Przy nad-

miernym wysiłku ryby były więc tutaj absolutnie zakazane.  

  Innocenty Petrycy, tak jak ojciec, podejmujący się zagadnienia moru i diety 

na czas epidemii, był lekarzem, profesorem medycyny oraz wybitnym historiogra-

fem na Akademii Krakowskiej. Wydał on dzieło dotyczące morowej zarazy, broszurę 

– Praeservatio abo uchrona powietrza morowego w 1622 roku60, gdzie głosił, że na 

zarazę zapadały najczęściej dzieci (bądź osoby młode), ludzie ubodzy (również bez-

domni), a także niewiasty. Jego zdaniem dość skuteczną obronę przeciw każdej za-

razie miała dawać nabyta odporność, wcześniej przebyta choroba i odpowiednia dieta.   

W swoim dziele zapisał więc kilka uwag dotyczących pożywienia na czas moru: „(...)  

w pokarmie i napoju mierność zachować61”. W tym stwierdzeniu nie było jednak nic 

odkrywczego, gdyż praktycznie wszyscy poprzednicy Petrycego, wraz z jego ojcem, 

uważali wstrzemięźliwość od zbyt dużej ilości pokarmu za jedną z najbardziej sku-

 
54  W. Lisowski, Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni polscy lekarze XIII – XX wieku, Warszawa 

1983, s. 79.  
55  S. Petrycy, Instructia abo nauka jak się sprawować czasu moru dla prostych napisana, krom 

discursów, Kraków 1613, s. 14.  
56  Tamże.  
57  Tamże, s. 15.  
58  Tamże, s. 18.  
59  S. Petrycy, dz. cyt., s. 18.  
60  S. Starowolski, dz. cyt., s. 199.  
61  I. Petrycy, Preservatio abo Ochrona powietrza morowego, Kraków 1622, s. 11. 
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teczniejszych metod walki z morową zarazą. Innocenty Petrycy był jednak jako je-

den z niewielu całkowicie przeciwny spożywaniu ryb gdyż: „(…) w też trzeba się 

grzybów, wegorzów, ślimaków, które pokarmy są bliskie truciznom…62”. Według 

niego należało spożywać tylko to, co było lekkie, ale i pożywne (niepowodujące pro-

blemów zdrowotnych ówczesnego społeczeństwa). 

 Sebatian Śleszkowski (1569-1648), siedemanosowieczny medyk, pisarz, 

przyboczny lekarz Zygmunta III Wazy, związany z Padwą i Bolonią63 wydał w 1613 

roku poradnik O ustrzeżeniu się i leczeniu morowego powietrza, w jakim ukazał po-

wody powstawania i walkę z morowym powietrzem na terenach dawnej Rzeczpo-

spolitej64. Jak zapisał o samej zarazie: „(…) zarazy biorą się z tego, że ubodzy ludzie 

jedzą złe zioła, zgniłe mięso i ryby i złymi wilgotnościami się napełniają65”. Przez 

lata za potencjalnych roznosicieli zarazy uważano głównie osoby biedne, które spo-

żywały zgniłe mięso, ryby i zioła. Tym sposobem stanowiły one zagrożenie dla ów-

czesnej społeczności, gdyż ryby według Śleszkowskiego, tak jak twierdził to Marcin 

z Kłecka bądź Innocenty Petrycy, były kategorycznie nieodpowiednim pokarmem na 

czas moru, mając na względzie ich podatność do gnicia i wysoką wilgotność.  

  Wraz z II połową XVII w. kolejni rodzimi autorzy opierali się w swoich trak-

tatach o morowej zarazie na zestawieniu dotychczas poznanych informacji. Tak też 

było w przypadku Pawła Franciszka Lubieckiego, medyka (cyrulika), który wydał  

w 1653 roku dzieło poświęcone morowej zarazie – Książka bardzo potrzebna każ-

demu człowiekowi do uchronienia się morowego powietrza, które swą wszystkę moc 

wywiera tych czasów: z różnych a doświadczonych autorów zebrana66. Dzisiaj śmiało 

można je uznać za kompendium dotyczące porad oraz przepisów ze znanych ówcze-

śnie medycznych podręczników w Polsce (wykluczające w dużej mierze ryby żyjące 

w wodzie stojącej), w jakim to autor dobrał istotne informacje znane z dzieł z zakre-

su medycyny arabskiej, egipskiej, tureckiej oraz włoskiej67: „(…) w te czasy ryb nie 

jadano ze stojących wód, jak karpii, węgorzy i linów68”. Dla Lubieckiego, w spożywaniu 

 
62  Tamże. 
63  S. Starowolski, dz. cyt., s. 323.  
64  I. Chodyniecki, Dykcyonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczegól-

ne wiadomości o pismach i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem al-
fabetycznym ułożony, t. III, R – Z, 1833, s. 127.  

65  S. Wrzesiński, Epidemie w dawnej Polsce, Zakrzewo 2011, s. 22.  
66  M. Walińska, O perswazji w staropolskich poradnikach przeciwdżumowych, w: Tematy i kon-

teksty. Literatura wobec kryzysu epidemii, nr 11, Katowice 2021, s. 185.  
67  A. Trojanowska, Epidemie. Krótka historia, Warszawa 2021, s. 27.  
68  P. Lubiecki, Książka bardzo potrzebna każdemu człowiekowi do uchronienia się morowego 

powietrza, które swą wszytkę moc wywiera tych czasów. Z różnych, a doświadczonych auto-
rów zebrana, Leszno 1653, s. 9.  
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ryb, najważniejsze było ich pochodzenie ze sprawdzonego źródła, najczęściej czys-

tych jezior.  

 Nie inaczej o rybach uważał ostatni z tego zestawienia twórca – Marcin Jerzy 

Sokołowski, który w 1679 roku wydał poradnik Bonae spei promotorium albo o mo-

rowym powietrzu. Zawarte w nim informacje dotyczyły głównie zaleceń i przeciw-

skazań na czas morowy chociaż dzieło to, jak w przypadku Lubieckiego, było kompi-

lacją tekstów, głównie niemieckich69.  

Początek morowej zarazy autor poradnika dostrzegał, tak jak wielu przed 

nim, w miejscach wilgotnych z przebywającymi w nich rybami. Zalecał więc aby: 

„(…) daleko od miejsc smrodliwych /wodnistych / bagnistych / jeziornych / mo-

krych / stawów starych / i wszelakich wód stojących / z których ustawicznie ciągną 

się wilgotności smrodliwe / które powietrze skażają…70” Osoba, która zastosowała-

by się do podanych przez Sokołowskiego i poprzednich staropolskich twórców za-

sad, miała możliwość przetrwania morowej zarazy w pełni zdrowia.  

Podsumowując kwestię myślenia o właściwościach ryb autorów doby staro-

polskiej przełomu XVI i XVII stulecia można zauważyć, że wielu z nich było przeciw-

nikami spożywania tego rodzaju pokarmu na czas morowej zarazy (przy okazji 

wszystkiego, co żyło w stawach, rzekach czy jeziorach). Tylko nieliczni autorzy jak 

Sznebergier, Powodowski, Umiastowski i Sebastian Petrycy uznawali ryby jako 

istotny pokarm, mając na względzie konkretne gatunki.  

  W swoich traktatach staropolscy twórcy pochylali się bardziej nad rybami 

słonowodnymi, importowanymi, a rzadziej słodkowodnymi pochodzącymi ze sta-

wów hodowlanych. Było to związane ze wspomnianym negatywnym wpływem na 

ludzki organizm (podatnością ryb na szybkie zarażenie, wilgotnością czy nieczysto-

ścią w przypadku węgorzy), mając również na względzie znaną od czasów najdaw-

niejszych teorię humoralną (ryby nie były zalecane osobom o zimnej naturze)71.  

  Przez licznie występujące w czasach nowożytnych zarazy, uznawane kon-

cepcje, ludzką bojaźń (wspomaganą przez wiarę pospólstwa)72, a z czasem i niszcze-

nie zbiorników wodnych, a w gruncie rzeczy brak ludzi do pracy, zaczęło spadać 

spożywanie ryb już na początku XVII stulecia, a sam towar (ryby) zaczęto wkrótce 

uznawać za luksusowy73.  

 

 

 
69  S. Wrzesiński, dz. cyt., s. . 
70  M. J. Sokołowski, Bonae Spei Promontorivum albo O Morowym Powietrzu Nauka z Róznych 

Autorów osobliwie Niemieckich zebrana, Kalisz 1679, s. 35. 
71  A. Bukowczan-Rzeszut, Kuchnia królów, Kraków 2020, s. 281.  
72  P. Aries, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 2011, s. 21.  
73  S. Cios, Ryby w życiu Polaków od X do XIX wieku, Olsztyn 2007, s. 22.  
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Streszczenie 

 Artykuł dotyczy właściowości zdrowotnych ryb w dawnych poradnikach. 

W tekście omówiono dzieła wybranych medyków doby staropolskiej. Badania wska-

zują, iż ryby nie cieszyły się popularnością w dawnej medycynie w kontekście mo-

rowej zarazy. Wielu autorów wskazywało na ich negatywny wpływ na kondycję 

zdrowotną pacjentów.  

 

Słowa kluczowe 

 medycyna, literatura staropolska, ryby, renesans, barok   

 

Summary  

 The article concerns the health properties of fish in old texts. A sketch 

discusses the works of selected medics of the Old Polish era. Research shows that 

fish was not popular in old medicine in the context of epidemics. Many authors 

pointed to their negative impact on the health condition of patients. 
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 Medicine, Old Polish literature, fish, handbooks, Renaissance, Baroque 
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Legenda o królu ryb z Mikołajek  

w kontekstach historii, kultury i polityki  

 

 

Dość często w przewodnikach dla podróżujących po Mazurach i w opisach 

kulturowych osobliwości tego regionu, ogłaszanych w ośrodkach informacji tury-

stycznej, pojawiają się niezwykłe historie z przeszłości: podania, legendy i baśnie.  

Z Mikołajkami, jednym z najbardziej znanych kurortów mazurskich, związana jest 

legenda o królu ryb, a właściwie Królu Sielaw, który przybrany w koronę widnieje  

w herbie tego miasta. Podawana bywa w różnych wersjach.  

 

Historia i polityka  

 

Na oficjalnym portalu miejskim Mikołajek znajdziemy datowaną rzekomo na 

XIV wiek opowieść1 – spisaną i autoryzowaną przez Krzysztofa Popielarza – o najsil-

niejszym i najsprytniejszym stworzeniu wód mazurskich, które na polecenie pru-

skich bogów rozpoczęło wojnę z miejscowymi rybakami, aby ocalić swoich rybich 

pobratymców przed wyginięciem. Jego działania skutkowały głodem, który dotknął 

mieszkańców Mikołajek. Chcąc zaradzić temu, żona jednego z rybaków złożyła ofia-

rę bogom i prosiła ich o pomoc. Otrzymała żelazne kółko i dała je mężowi, który 

będąc także kowalem, przez długi czas wykuwał żelazną sieć. Gdy ją zarzucił na je-

zioro, złowił olbrzymią srebrną rybę w złotej koronie. „Ludzkim głosem poprosiła 

rybaka, by darował jej życie, a w zamian za to sieci napełnią się rybami, jak nigdy 

dotąd. Rybak zamocował sieć z Królem Sielaw na mieliźnie i wyruszył na połów. 

Sieci rzeczywiście napełniły się, a sprytny rybak przypłynął do Mikołajek i sprzedał 

cały połów, otrzymując za każdą rybę srebrną monetę. Następnego dnia zrobił to 

 
1  Jest to raczej mało wiarygodne ustalenie. Pierwsze wzmianki historyczne o Mikołajkach 

pochodzą z XV wieku. Informacje o wybudowaniu mostu, przy którym – według legendy – 
miała być przymocowana olbrzymia ryba, dotyczą XVI wieku (1516 r.), zob. F. Koch, Zur 
älteren Geschichte von Nikolaiken, w: K. Templin (oprac.), Unsere masurische Heimat. Zum 
hundertjährigen Bestehen des Kreises Sensburg, wyd. II, rozszerzone, Sensburg 1926,  
s. 212. 
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samo. Wieczorem rozochocony, z mieszkiem pełnym monet, poszedł do karczmy, 

gdzie przy piwie rozwiązał mu się język i wyjawił swoją tajemnicę...”. Nazajutrz wie-

le rybackich łodzi wypłynęło na jezioro Śniardwy, gdzie pojmano Króla Ryb i przy-

ciągnięto go do miasta. Pod wpływem jego prośby o darowanie życia, popartej 

obietnicą obfitych połowów, rybacy postanowili ją spełnić, ale dla pewności i swoje-

go bezpieczeństwa także przywiązać rybiego olbrzyma do mostu2.  

Pod tekstem umieszczono informację o tym, że corocznie podczas Dni Miko-

łajek odbywa się inscenizacja tejże legendy. Warto dodać, iż w centrum miasta, na 

mikołajskim rynku przy fontannie umieszczono imponującą i okazałą rzeźbę Króla 

Sielaw, przy której odwiedzający krainę Wielkich Jezior Mazurskich chętnie wyko-

nują fotografie. Można powiedzieć, że tradycja regionalna jest pielęgnowana w spo-

sób właściwy. Jednak nie zawsze tak było, nie wiadomo też dokładnie, jak długą hi-

storię ma owa tradycja. 

Wątpliwości pozostają, bowiem również w innych współczesnych wersjach 

legendy brak jest informacji o jej konkretnych źródłach3. Znany badacz kultury ma-

zurskiej, Max Toeppen w swojej niezwykle cennej pracy o wierzeniach miejscowego 

ludu wcale o niej nie wspomina. Natomiast przybliżono ją w monografii poświęconej 

powiatowi mrągowskiemu Karla Templina. W drugim wydaniu książki Unsere masu-

rische Heimat podano dość krótki tekst, a właściwie streszczenie legendy o „stynko-

wym ogierze” (Vom Nikolaiker Stinthengst), który był pierwowzorem dla powojen-

nych polskich opowieści o mikołajskim rybim królu. Spisał ją pastor z Mikołajek, 

Hermann Baatz.  

W polskim tłumaczeniu brzmi ona następująco:  

 

W Śniardwach (w oryg. Spirding4) żyła niegdyś olbrzymia srebrna ryba, w kształcie  

i wyglądzie podobna do stynki, która panowała wśród niepoliczonej liczby stynek jako król  

i usilnie troszczyła się o pomnażanie stanu swoich małych poddanych.  Pewnego dnia rybak 

z Mikołajek złowił ją w swoje mocne sieci i przyciągnął w radosnym uniesieniu do domu. 

Wszechmocna rada miasta roztropnie nie dopuściła do zabicia wspaniałego stworzenia, nie 

chciała jednak tej rzadko spotykanej zdobyczy wypuścić znowu na wolność, postanowiono 

zatem Stynkowego Ogiera (Stinthengst) przymocować na żelaznym łańcuchu przy miejskim 

 
2  K. Popielarz, Legenda o Królu Sielaw, https://mikolajki.eu/miasto/legenda, dostęp 31.08. 

2022 r.  
3  Dotyczy to nieco rozszerzonej wersji legendy, która została zamieszczona na stronie biu-

ra informacji turystycznej w Mrągowie: https://www.it.mragowo.pl/legenda_o_krolu_sie 
law,3,537,pl.html. Nota bene, w tej opowieści Król Sielaw, przekonuje rybaków o koniecz-
ności darowania mu życia stosując groźby. Podano też w niej dokładną lokalizację uwię-
zienia króla ryb – przy przesmyku jeziora Tałty.  

4  Skrócona forma oficjalnej przedwojennej nazwy jeziora Spirdingsee, zwanego przez Niem-
ców mazurskim morzem. Warto zaznaczyć, że Śniardwy są największym jeziorem w Polsce. 
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moście. Tam pozostaje on już od dziesiątek lat przywiązany, zazwyczaj w ciemnej głębinie. 

Od czasu do czasu jednak się wynurza i ukazuje się zadziwionym twarzom szczęśliwców, 

którzy przypadkowo znajdą się na moście. Jego niewola sprawia, że ławice stynek krążą wo-

kół Mikołajek i przynoszą rybakom zyskowne połowy5.  

 

W objaśnieniach legendy pochodzących od redaktora podano, że jej powsta-

nie można tłumaczyć upodobaniem miejscowych Mazurów do spożywania smacz-

nych posiłków z małych ryb poławianych na Śniardwach6 i próbą uatrakcyjnienia 

tego faktu. Przedstawiono też inną wersję uzasadniającą nazwę króla stynek. Mówi 

ona o tym, że wskutek uchylania się wielu rybaków od poboru myta od każdej łodzi 

przepływającej pod mostem nad jeziorem Tałty w poprzek przesmyku umieszczono 

wówczas na żelaznym łańcuchu potężną belkę jako zaporę, która uniemożliwiała 

swobodne przepłynięcie bez opłaty. Wśród ludu pojawiło się zjadliwe określenie tej 

niechcianej przeszkody: „mikołajski stynkowy ogier”7. 

W dawniejszym niemieckim tekście legendy nie wspomina się w ogóle o pru-

skich bogach, którzy pojawiają się w nowszych współczesnych jej wersjach, a wzmian-

ka o radzie miejskiej wskazywać by mogła na związek z osiemnastowieczną historią 

Mikołajek, kiedy z osady rybackiej przekształciły się w miasto (prawa uzyskały od 

króla pruskiego Fryderyka Wilhelma w 1726 roku).  

Próbę ustalenia pochodzenia opowieści podjęła niedługo po wojnie Emilia 

Sukertowa-Biedrawina, pisarka i publicystka, zasłużona popularyzatorka kultury  

i literatury mazurskiej. Była to reakcja na zapytanie, które wpłynęło do Stacji Nau-

kowej Instytutu Zachodniego8 w Olsztynie, dotyczące ustalenia tego, w jakim termi-

nie rybacy mazurscy obchodzili coroczną uroczystość zawieszenia u filara mostu  

w Mikołajkach ukoronowanej figury „ogiera sielawowego”. Wiązało się ono z projek-

tem wznowienia dawnego obyczaju ludowego, a jak można się domyślać, ówczesna 

 
5  H. Baatz, Vom Nikolaiker Stinthengst, w: K. Templin (oprac.), Unsere masurische Heimat. Zum 

hundertjährigen Bestehen des Kreises Sensburg, wyd. II, rozszerzone, Sensburg 1926, s. 111-112. 
6  W niemieckojęzycznej wersji legendy jest mowa o stynkach, natomiast w polskiej powojennej 

opowieści zastąpiono je sielawami (die Maränen). Jako potrawa wędzona sielawa była nie-
zwykle ceniona wśród mieszkańców regionu. Gdy w 1991 roku miałem okazję poznać rodzinę 
Mazurów, którzy opuścili swoją rodzinną ziemię czterdzieści lat wcześniej, jednym z pierw-
szych ich życzeń po powrocie była wizyta w Mikołajkach, by znów skosztować sielawę.  
O przesmacznych marenkach (to inna polska nazwa tej ryby) z mazurskiej Wenecji wspomi-
nał również Franz Koch w artykule o dawnej historii Mikołajek (F. Koch, dz. cyt., s. 211).  

7  K. Templin, dz. cyt., s. 112.  
8  Autorka podaje także wcześniejszą nazwę tego ośrodka naukowego – Instytut Mazurski, 

który funkcjonował w latach 1945-1948 (a był kontynuacją Mazurskiego Instytutu Nau-
kowego, założonego przez Karola Małłka w 1943 roku). W 1953 r. Stację Naukową Insty-
tutu Zachodniego przekazano Polskiemu Towarzystwu Historycznemu. Zob. Joanna Chło-
sta-Zielonka, Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn 2010, s. 26-30. 
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władza (ludowa) – zanim wydała przyzwolenie – chciała sprawdzić, czy ten obyczaj 

jest związany z polską kulturą9.  

Badaczka przedstawiła argumenty dowodzące, w jej mniemaniu, że legenda 

nie może pochodzić z dawnych, odległych wieków. Po pierwsze, stwierdza, że jedyny 

zachowany przekaz istnieje we wspomnianej wyżej książce Templina (odwołuje się 

do wydania drugiego z 1926 roku), a inne prace historyczne dotyczące regionu owej 

legendy nie uwzględniają (wymienia tu następujących badaczy: Maxa Toeppena, 

Augusta Ambrasata i Franza Kocha, jak również autora przewodnika turystycznego 

po Mazurach Antona Hensla). Po drugie, wskazuje, iż nazwa niemiecka (Stinthengst) 

dowodzi późnego powstania opowieści, bowiem mieszkańcy miasteczka w dawnych 

czasach mieli rdzenne polskie pochodzenie.  

Jednak koronnym argumentem w sprawie miał się okazać wywiad przepro-

wadzony wśród mikołajskich rybaków najstarszego pokolenia. Trzej siedemdziesię-

ciolatkowie, do których dotarła Sukertowa-Biedrawina, zgodnie stwierdzili, że w cza-

sach ich młodości, tzn. pod koniec XIX wieku (rozmowa odbyła się w roku 1950),  nie 

obchodzono święta króla ryb. Natomiast przypominali sobie, że za panowania Wil-

helma II   

 
burmistrz „obzagował” (ogłosił) a rybacy gromadnie musieli zabrać wystruganą z drzewa  

i pomalowaną wielką rybę i zawiesić na łańcuchu pod mostem. Orkiestra grała, dużo ludu 

zbiegło się… Przez całe lato kołysał się „Stinthengst” na falach, jesienią zabrano go do ratusza 

na przechowanie. Następnego roku powtórzyła się taka sama uroczystość w okresie między 

„dniem św. Jana a Piotra i Pawła”10.   

 

Autorka artykułu wyciąga z ich wypowiedzi wniosek, że „gdy wszczęto  

w Prusach Wschodnich propagandę, szukano atrakcji”; dlatego też przydatnym oka-

zał się rybi król.  Potwierdzenie znajduje w publikacji z kalendarza „Der Ostpreusse” 

na rok 1936, zatytułowanej Neues vom Stinthengst (Nowości o „stynkowym ogie-

rze”), w której mowa o święcie mareny z 1935 roku, wydaniu jednodniówki „Stin-

thengst” i rewelacjach dotyczących bohatera tej uroczystości, także o jego zniknię-

ciu. Badaczka nadmienia, że od tego momentu rybackie obyczaje i celebracje powta-

rzano corocznie, a zjeżdżała się na nie tłumnie hitlerowska młodzież11.  

 
9  Jak stwierdza Joanna Chłosta Zielonka, Instytut Mazurski [a później Stacja Naukowa In-

stytutu Zachodniego przyp. S.S.] „zaangażował się politycznie w reprezentowanie intere-
sów ludności mazurskiej” (tamże, s. 27). Dodajmy, że chodziło w tym wypadku o wykaza-
nie polskich korzeni miejscowej kultury, a jednocześnie o zacieranie śladów związków  
z kulturą niemiecką.  

10  E. Sukertowa-Biedrawina, Dzień „ogiera stynkowego” w Mikołajkach, „Przegląd Zachodni” 
1951, nr 9/10, s. 263. 

11  Tamże, s. 263.  
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Podsumowując swoje ustalenia, Sukertowa-Biedrawina konkluduje w duchu 

polityki (re)polonizacyjnej. Uznaje obyczaj upamiętniania króla ryb w Mikołajkach 

za wytwór czasów wilhelmowsko-hitlerowskich i podaje informację, że w wyniku 

wyjaśnień olsztyńskich naukowców nie doszło do kolejnych obchodów tego święta 

w roku 195012. Należy wziąć pod uwagę, że analizowany artykuł powstał w czasach 

stalinowskich, a jego autorka musiała się dostosować do zaleceń władz państwo-

wych i wojewódzkich, realizowanych przez cenzurę, która szczególnym zaintereso-

waniem darzyła publikacje dotyczące ludności miejscowej lub poruszające zagad-

nienia kultury i tradycji Warmiaków i Mazurów13, spraw związanych z niemiecką 

przeszłością regionu. Propaganda polskości nie dopuszczała do poruszania tema-

tów, które mogłyby zaszkodzić w kreowaniu narodowej polityki historycznej na 

ziemiach północnych i zachodnich.  

 

W kręgu kultury ludowej: pruskiej i mazurskiej  

 

Dzisiaj wiemy, że sąd o czasie powstania legendy był na pewno mylny. Ce-

sarz Wilhelm II Hohenzollern jako król Prus panował w latach 1888-1918. Przywo-

łane przez badaczkę opinie rybaków są nieścisłe, ich młodość, czyli ostatnia dekada 

XIX stulecia to już czasy wilhelmowskie. Trudno zatem rozstrzygnąć, kiedy dokład-

nie zaczęto obchody święta „stynkowego króla”. Jego identyfikacja z czasem po-

wstania opowieści budzi zastrzeżenia.  

Nie miała także racji badaczka w stwierdzeniu, że brakuje potwierdzenia ist-

nienia legendy w źródłach z czasów sprzed I wojny światowej. Okazuje się, że jednak 

istnieją takowe, jeszcze z okresu przedwilhelmowskiego w dziejach Prus. W 1881 

roku Alexander Treichel, etnolog z Kaszub opublikował artykuł Preussische Vexirfa-

beln (Baśnie pruskie), w którym podaje wiele ciekawych informacji na temat motywu 

zwierząt uwięzionych na łańcuchu przez ludzi, występującego w regionalnych ba-

śniach i podaniach; wspomina m.in. o „łańcuchowych” rakach i rybach (np. o śledziu 

na łańcuchu z Tylży i węgorzu z Tolkmicka pod Elblągiem). Powołując się na prace 

Hermanna Frischbiera z lat 1865 i 1876, przytacza krótkie powiedzenia związane ze 

„stynkowym ogierem” z Mikołajek, które były rozpowszechnione wśród ludności 

Prus Wschodnich. Jedno z nich brzmi następująco: „Wenn du nicht gechorchen 

willst, kriegst wie den Stinthengst in Nicokolaiken!” (Jeśli nie będziesz grzeczny, 

 
12  Tamże. Informacje zawarte w cytowanym artykule powtórzyła autorka w innym tekście pra-

sowym z 1953 roku, który różni się od niego tylko w drobnych szczegółach. Zob. eadem, Le-
genda o rybim królu w Mikołajkach, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1953, nr 34, s. 7.   

13  J. Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na 
przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013, s. 83-85, 92-93.  
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doczekasz się tego, co stynkowy ogier w Mikołajkach!)14. Powtarza to porzekadło 

Frischbier w Słowniku Pruskim (1883), w haśle objaśniającym znaczenie określenia 

Stinghengst jako szczególnie dużej stynki15. Jak wynika z powyżej przywołanych 

informacji, mikołajska legenda znajdowała odbicie w kulturze ludowej już w poło-

wie XIX wieku, jak również w języku, a jej korzenie mogą sięgać dalej w przeszłość. 

Być może, nie za bardzo mijał się z prawdą Erwin Kruk, gdy w swojej monografii 

Warmii i Mazur pisał, że powstała ona w XVI wieku16, choć to raczej mało prawdo-

podobne. Warto wziąć pod uwagę podanie, jakie przytacza Treichel w Pruskich ba-

śniach, na podstawie dzieła, które w 1584 roku wydał w Królewcu Caspar Hennen-

berger – Beschreibung des Landes Preussen und dessen Austeilung. Opowiada ono  

o mieszkańcach miasta Mühlhausen, którzy uwiązali w stawie na łańcuchu olbrzy-

miego raka, aby móc go oglądać i zabawiać się nim (drażnić)17. Mühlhausen (histo-

rycznie zlokalizowane w Pogezanii) to dzisiejsza miejscowość Młynary w powiecie 

elbląskim, tereny te nie były objęte wcześniej kolonizacją osadników z Mazowsza,  

a w połowie XIX wieku dominował tam język niemiecki (wg ustaleń Richarda Böc-

kha z 1869 r.18). Przychodzi w związku z tym na myśl przypuszczenie, że historia  

o raku na łańcuchu (ewentualnie węgorzu) mogła przywędrować na południe Prus 

Wschodnich właśnie z tamtych okolic, a po adaptacji do miejscowego krajobrazu  

i uwarunkowań życia mieszkańców zmienić się w opowieść o rybie na łańcuchu. To 

by tłumaczyło niemiecką lub najprawdopodobniej staropruską proweniencję legen-

dy o królu stynek.  

Słuszność miała zatem Sukertowa-Biedrawina w stwierdzeniu o zastanawia-

jącym braku polskich tropów legendy wśród mieszkańców rdzennie mazurskiej 

 
14  A. Treichel, Preussische Vexirfabeln, „Verhandlungen der Berlinerer Gesellschaft fur An-

tropologie, Ethnologie und Urgeschichte” 1881, t. 13, s. 25-26.  
15  H. Frischbier, Pruessisches Wörterbuch. Ost- und Westpreussische Provinzialismen in al-

phabetischer Folge, t. 2, Berlin 1883, s. 372. W tym samym słowniku w objaśnieniu hasła 
„Nikolaiken” podano informację, że jest to miasteczko na Mazurach znane z połowu sty-
nek oraz przytoczono lokalny zwrot: „In Nikolaiken liegt ein Stinthengst an der Kette”  
(W Mikołajkach jest ogier stynkowy na łańcuchu), tamże, s. 99. 

16  E. Kruk, Warmia i Mazury, Wrocław 2004, s. 229. Tutaj też treść legendy w największym 
skrócie: „dawno temu wodami mazurskich jezior władał Król Sielaw – ogromna ryba  
w złotej koronie na głowie. Gdy rybacy złapali go w sieci, po naradzie postanowili darować 
mu życie, ale aby mieć go zawsze na oku, przytwierdzili żelaznym łańcuchem do przęsła 
mostu” (tamże).  

17  A. Treichel, dz. cyt., s. 25-26.  
18  R. Böckh, Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten, Berlin 1869, 

s. 78-80. Cyt. za: Warmia i Mazury 1800-1870. Wybór źródeł, oprac. W. Chojnacki, Wrocław 
1959, s. 13-16. Tu informacja o ekspansji osadnictwa polskiego tylko do południowej części 
Pogezanii (na dawnym terenie tej części obszaru znajdują się obecnie miasta Morąg i Pasłęk, 
natomiast Mülhausen/Młynary usytuowane jest w części północnej – przyp. S.S.) i ustalenie, 
że większość krainy była niemiecka.  
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miejscowości, w Mikołajkach bowiem, podobnie jak w okolicznych miastach z wy-

jątkiem Mrągowa, dominował żywioł polski, w 1837 roku zamieszkiwało je 1692 

Polaków i tylko 271 Niemców19. Jednakże nie można się zgodzić z opinią badaczki, 

która wyklucza dawniejsze pochodzenie legendy. Istniała ona niewątpliwie kilka-

dziesiąt lat wcześniej, zanim odnotował powiedzenia o mikołajskim stynkowym 

ogierze Frischbier w cytowanej wyżej pracy z 1865 roku. Zatem czas jej powstania 

należałoby ustalić na przełom XVIII i XIX wieku. Faktycznie, w czasach, gdy Mazury 

pozostawały w obrębie Prus Wschodnich, opowieść ta służyła ukazywaniu germań-

skiego zakorzenienia jej mieszkańców m.in. poprzez niemieckojęzyczną konotację 

nazw własnych.   

Warto rozważyć również rozbieżność między niemiecką i polską wersją le-

gendy w innym aspekcie. Różnice w nazwach ryby – jej bohaterki mogą wynikać  

z uwspółcześniania baśniowej opowieści. Należy przyjąć założenie, że w czasach 

powstania opowieści rybacy poławiali w Śniardwach więcej stynek, co poświadcza 

stwierdzenie Frischbiera ze wspomnianego Słownika Pruskiego, pochodzące z końca 

wieku XIX20. Gdy ją spisywano w języku niemieckim, utworzono nazwę złożoną Stin-

thengst. Była to pierwotnie wyjątkowa ogromna ryba, która zapewniała rozmnaża-

nie się swojego gatunku – później zapewne w procesie modyfikacji poprzez upo-

dobnienie do innych fantastycznych podań ludowych przydano jej miano króla. Kie-

dy powstało polskie tłumaczenie, najpopularniejszą z poławianych i spożywanych  

w Mikołajkach ryb była już sielawa. Wówczas ukuto zupełnie nową nazwę własną, 

bliską baśniowym tradycjom.  

Mimo że motywów akwatycznych w baśniach mazurskich nie brakuje, to 

jednak zazwyczaj wiążą się one z przestrzenią, w której rozgrywa się ich akcja. Rza-

dziej spotyka się w nich zwierzęcych bohaterów. Rozpowszechnione wśród Mazu-

rów przekonanie o istnieniu wodników, istot mających ludzkie cechy, też ma w lite-

raturze regionu swoje odzwierciedlenie. Natomiast niezbyt często spotykamy w niej 

ryby bohaterki.  

Jednym z nielicznych takich utworów jest baśń O rybaku i rybnym królu spi-

sana w latach pięćdziesiątych minionego wieku w powiecie nidzickim. Ma wiele 

wspólnego z historią Króla Sielaw. Opowiada również o rybaku, który nie miał zbyt 

obfitych połowów, ale na skutek czarów swojej kobiety, udało mu się złowić króla 

ryb. Po spełnieniu prośby pojmanego o darowanie życia, jego sieci od tego czasu 

były ciągle pełne. Jednak chciwość i obciążenie łodzi zbyt dużą ilością ryb, spowo-

dowały jej zatonięcie. Dostał się we władanie króla wodnego, który już go więcej nie 
 

19  Zob. A. von Haxthausen,  Die ländliche Verfassung in den einzelnnen Provinzen der preussischen 
Monarchie, t. I, Königsberg 1839, cyt. za: Warmia i Mazury 1800-1870, dz. cyt., s. 10-13.  

20  H. Frischbier, Pruessisches Wörterbuch, dz. cyt., s 99. Autor pisze o tym, że Mikołajki są 
miastem znanym z połowu ryb (stynek właśnie), tamże.  
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wypuścił. Losy rybaka, odmienne niż w mikołajskiej opowieści o stynkowym ogie-

rze, stają się tutaj pretekstem do sformułowania przestrogi, ale nie dla innych, któ-

rzy zajmują się rybactwem, i nie przestrogi przed chciwością. Nie ma więc wyraźnie 

sformułowanego pouczenia czy morału, jak to bywa w bajkach. W zakończeniu mó-

wi się raczej o krzywdzie człowieka, który – czując się panem natury – ostrzega 

przed jej powtórzeniem przedstawiciela zwierzęcego świata: 

 
Na przestroge tymu rybnymi króloźi, co by źięcy nie robziuł tak jak z tym rybakiem, 

zrobzili z drzewa takiego innego króla, wsadzili w dziob koło, uźiuzali na gruby łań-

cuch i prszipszieli kole mostu na znak, co ten ma w wodzie źidziéć, co z nim szie mo-

że tez tak stać, jak go drugi raz złapsziu. To bez to tamoj ten król na łańcuchu jes21.  

 

Może to być przykład odstraszania poprzez wyobrażenie figury uwięzionego 

zwierzęcia. Przykłady przywoływane przez wspomnianego niemieckiego badacza 

folkloru Prus Wschodnich, które dotyczyły uwięzienia na łańcuchu raków i ryb, po-

chodzą z północnych terenów tej krainy, także z Pomorza. Istnieje prawdopodobień-

stwo, że są zakorzenione w kulturze dawnych Prusów. Dlatego mogły zaistniały  

w nowej wersji w formie zniemczonej w Mikołajkach, gdzie przeważała ludność ma-

jąca mazowiecki rodowód. O niepolskim pochodzeniu wątku baśniowego o „królu 

ryb” świadczy także informacja umieszczona przez opracowującą cytowany wyżej 

utwór badaczkę (Halinę Kurowską), która w przypisie zaznacza, że wątek ten nie 

jest notowany w systemie bajki polskiej autorstwa Juliana Krzyżanowskiego22.  

Co ciekawe, mimo początkowych uprzedzeń ze strony władz co do niemiec-

kiego pochodzenia, legenda o królu ryb jest wciąż żywotna, co pokazuje jej powo-

jenna recepcja. Opowieść o królu sielaw trafiła do zbiorów baśni polskich już w la-

tach sześćdziesiątych. Najpierw uprzystępnił ją Franciszek Jankowski w zbiorze 

Nowy kiermasz bajek (z roku 1965), który był wielokrotnie wznawiany. Autor uka-

zuje w swojej wersji, literacko dopracowanej i rozbudowanej o wiele szczegółów 

(m.in. dotyczących wspaniałego wyglądu wyjątkowej sielawy, imion i nazwisk po-

staci), troskliwy charakter władcy ryb, dbającego o rybostan w jeziorach mazurskich 

i bezwzględnie karzącego zachłannych rybaków, którzy z tego powodu się go boją. 

Król jest również „praojcem” wszystkich rybich stworzeń23. Warto nadmienić, że 

inną wersję tego baśniowego wątku stworzyła znana pisarka dla dzieci, Wanda Cho-

 
21  Bajki Warmii i Mazur, oprac. H. Koneczna, W. Pomianowska, wstęp J. Krzyżanowski, Kra-

ków 1956, s. 88-89.  
22  Zob. H. Koneczna, W. Pomianowska, O bajce na Warmii i Mazurach, w: Bajki Warmii i Ma-

zur, dz. cyt.., s. 15-16. Autorki odsyłają do fundamentalnego dzieła Juliana Krzyżanow-
skiego: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Warszawa 1947.  

23  F. Jankowski, Bajka o królu ryb, w: Nowy kiermasz bajek, Warszawa 1976, s. 115-116, 119. 
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tomska, która wprowadziła do swojej opowieści dziecięcych bohaterów: Mikołajka  

i Złotkę oraz otaczające Wielką Rybę wodnice (przemienione w nie piękne panny)24. 

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej różnych podań o królu ryb, które zawie-

rają motywy odsyłające do historii dawnych Prusów25, wymienia się w nich niekiedy 

imię królewny Gustebaldy26 i lokalizuje akcję w innej wodnej przestrzeni – w rzece 

Łynie27, wówczas też znika wątek ryby uwięzionej na łańcuchu.  

Dowolność mieszania motywów kulturowych zaciemnia nieco prawdziwy 

obraz przeszłości dawnych ziem pruskich, na których ścierały się wpływy staropru-

skie, niemieckie i polskie, także litewskie. Stynka, która przybyła na południe Prus 

Wschodnich jako bohaterka ustnych opowieści ludowych najprawdopodobniej  

z okolic Elbląga, niezwykle popularna w XIX wieku ryba na Mazurach, zmieniła się 

najpierw w bardziej znaną obecnie sielawę, a ostatnio została przeniesiona do rzeki 

płynącej przez niegdysiejszy kraj Bartów i Warmię, weszła w koneksje w niejaką 

Gustebaldą, której imię przypuszczalnie pochodzi od nazwy niezwykłego tajemni-

czego kamienia, tzw. baby pruskiej, zlokalizowanej w Bartoszycach, o której donosi-

ły już dziewiętnastowieczne niemieckie opracowania historyczne.  

Warto przypomnieć, że stynka jako znana ryba zaistniała we frazeologii ję-

zyka niemieckiego w Prusach Wschodnich na szeroką skalę. Oprócz wymienionych 

wcześniej porzekadeł można wymienić kilka innych, dość dobrze rozpowszechnio-

nych, które trafiły do słowników i zbiorów powiedzeń regionalnych. Frischbier od-

notował następujące stałe zwroty ludowe: „Ma serce jak stynka w gorącej wodzie” 

(„Er hat ein Herz wie ein Stint in warmen Wasser”)28, „Jest zakochany jak stynka” 

(„Er ist verliebt wie ein Stint”)29. I jeszcze jeden odnoszący się do pierwotnego ry-

biego króla: „Jest odważny jak stynkowy ogier pod mostem w Mikołajkach” („Er hat 

Courage wie ein Stinthingst under Nikolaiker Brügg”)30.   

W polskiej kulturze powojennej stynka poszła w zapomnienie, zastąpiła ją 

sielawa. Istnieje w centrum Mikołajek, mieście odwiedzanym latem przez dziesiątki 

 
24  W. Chotomska, Legenda o Sielawowym Królu, w: eadem, Warszawa 2010, s. 70.  
25  Zob. M. Olszowska, Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – część środkowa, „Wszechświat” 2012, 

nr 1–3, s. 61. 
26  Rzekomo królewny pruskiej, co nie znajduje jednak potwierdzenia w źródłach historycz-

nych.  
27  Zob. Legenda o Rybim Królu na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bartoszycach (na pod-

stawie legendy Zygmunta Kornowskiego). Opublikowana również jako Legenda o Guste-
baldzie na stronie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna: http://www.tmk.ehost.pl/legen 
da_o_gustebaldzie.html. 

28  To określenie kogoś tchórzliwego, przestraszonego. 
29  H. Frischbier, Preussischen Sprichwörter und volkstümlichen Redensarten, Berlin 1864, s. 38 (nr 

316); s. 81 (nr 812).  
30  H. Frischbier, Preussischen Sprichwörter und volkstümlichen Redensarten, Berlin 1865, s. 41 (nr 

524).  
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tysięcy turystów,  restauracja o nazwie „Sielawa”, można tam zjeść tę rybę sezonową 

jako potrawę wędzoną. Jest ona także sprzedawana w innych miastach położonych 

w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, a mianowicie w Węgorzewie, Giżycku (tu 

znajduje się smażalnia „Sielawka”) i Rucianem-Nidzie, gdzie można również kupić 

bursztynową pamiątkę o kształcie tej ryby. Są ponadto oferty projektów domów  

o nazwie „Sielawa”. Przede wszystkim jednak najbardziej rozpoznawalny jest siela-

wowy król. Legenda o nim ma różne warianty, jest rozpowszechniana w Internecie  

i YouTube. Dużą rolę odegrało w tym wypadku wprowadzenie jej do programu nau-

czania w pierwszych klasach szkoły podstawowej, często też legenda o Królu Sielaw 

pojawia się w zajęciach przedszkolnych. Tym samym coraz bardziej wrasta nie tylko 

w kulturę regionalną, ależ też ogólnopolską.  

 Mazurskie opowieści o władcy ryb pojawiają się w przeróżnych wersjach  

w polskiej literaturze dla dzieci i w regionalnych przewodnikach. Przypominane są 

również we współczesnych wydawnictwach niemieckich, poświęconych historii  

i tradycji dawnych Prus Wschodnich31. Warto odnotować, że niezwykle znany przed 

wojną pisarz mazurski, autor kilkudziesięciu powieści popularnych o tematyce 

związanej z jego rodzinną ziemią, napisał humoreskę o mikołajskim ogierze styn-

kowym (Der Nikoleikenstinthengst, 1911). Dobrze by się stało, aby jej treść została 

przybliżona również polskim czytelnikom. Ważne jest, abyśmy znali jako współcze-

śni Europejczycy korzenie naszej wspólnej kultury, która uwalnia się od politycz-

nych ograniczeń i narodowych uwarunkowań. Przez dziesięciolecia w Polsce powo-

jennej zacierano ślady związków folkloru ziem północnych z tradycją obcą, obecnie 

uwalniamy się od uprzedzeń. Twórczość ludowa: baśnie, legendy i podania regio-

nalne przechowują dziedzictwo dawnych obyczajów przypisanych do konkretnego 

regionu, uwyraźniają łączność człowieka z ziemią, otwierają jego wyobraźnię na 

przestrzeń geograficzną, wreszcie – jak pisze Zbigniew Chojnowski – wprowadzają 

„do szerokiej świadomości walory krajobrazowe i wartości kulturowe regionu”32. 

Ale też dodajmy: wskazują na podobieństwa i pokrewieństwa (niekiedy różnice)  

z innymi regionami.  

Tak się dzieje w przypadku opowieści o królu sielaw z Mikołajek. Jej dalszą po-

winowatą jest baśń warmińska Maryny Okęckiej-Bromkowej O panience z jeziora 

Świętego. Król Ryb wymierza księżniczce karę za wzgardzenie miłością zwykłego ry-

baka. Zamienia ją w rybę, którą pozostanie, dopóki jakiś młody rybak nie zechce jej za 

 
31  Zob. np. H. Lihs, Rund um den Nikolaiker Stinthengst, w: Erlebtes Ostpreußen. Erinnerungsbilder 

aus fünf Jahrzehnten, oprac. W. Matull, Leer 1997, s. 86–90. 
32  Z. Chojnowski, Edycje bajek i baśni Warmii i Mazur (przegląd oraz tendencje), „Sztuka Edycji” 

2020, nr 2, s. 79.  
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żonę w rybiej postaci33. Władca wód jest w każdym wypadku gwarantem sprawiedli-

wości. Ten z jeziora Śniardwy dba o przetrwanie natury, ten z wyżej przytoczonej 

baśni stoi na straży ludzkiej moralności. Obydwaj stosują wobec ludzi uzasadnione 

kary. Racja jest po ich stronie. Przesłanie dydaktyczne wspomnianych utworów jest 

również istotne.  

Porównywanie kultur staje się punktem wyjścia do ich pełnego zrozumienia. 

Ukazanie geografii wyobrażonej regionu wymaga wytworzenia jego symbolicznych 

obrazów, ujęcia ich w sieć powiązań, które uwzględniają ludzi go zamieszkujących, 

ich działania (również w perspektywie procesualnej, tj. historycznej) oraz ekosys-

tem34. Owo wyobrażenie budowane jest z fragmentów klisz kulturowych, stereoty-

pów narodowościowych i związków personalnych, osobistego stosunku do kwestii 

spornych i niejasnych. W przypadku terenów pogranicza konieczna wydaje się nie 

tylko o wiedza własna (narodowa) o przeszłości i teraźniejszości danego obszaru, 

lecz także o jego postrzeganiu w innym wymiarze kulturowym. 

 

 

The legend about the King of Fish from Mikołajki   

in the Contexts of History, Culture and Politics 

 

Summary 

The article is an attempt to discuss the legend about the king of fish from 

Mikołajki in relation to the history and culture of the region as well as political con-

ditions related to its interpretation. It was pointed out that at the time when Masuria 

was within East Prussia, this story was used to show the Germanic roots of its inhab-

itants, among others, due to the German connotation of proper names. In Stalinist 

times, it was deemed unhelpful in creating the national (Polish) history of Masuria, 

so it was forbidden to disseminate it. Later in the sketch, the time of its creation was 

verified and set at the turn of the 18th and 19th centuries. A hypothesis was made 

that the legend is partly Old Prussian. Moreover, the attention was paid to the pres-

ence of the king of fish theme in the contemporary Polish popular culture. 

 

Keywords 

Masuria, Mikołajki, a legend, a fairy tale, the king of fish, a whitefish 

 

 
 

33  M. Okęcka-Bromkowa, O panience z jeziora Świętego, w: Nowy kiermasz bajek, Warszawa 
1976, s. 176. 

34  Por. Przemysław Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa pol-
skiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016, s. 10.  
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 Streszczenie 

W artykule podjęto próbę omówienia legendy o królu ryb z Mikołajek w od-

niesieniu do historii i kultury regionu oraz politycznych uwarunkowań związanych  

z jej interpretacją. Wskazano, że w czasach, gdy Mazury pozostawały w obrębie Prus 

Wschodnich, opowieść ta służyła ukazywaniu germańskiego zakorzenienia jej miesz-

kańców m.in. z powodu niemieckojęzycznej konotacji nazw własnych. W czasach sta-

linowskich została uznana za nieprzydatną w kreowaniu narodowej (polskiej) historii 

Mazur i zakazano jej rozpowszechniania.   W dalszej części szkicu zweryfikowano czas 

jej powstania i ustalono na przełom XVIII i XIX wieku.  Przedstawiono hipotezę o czę-

ściowo staropruskim pochodzeniu legendy. Ponadto zwrócono uwagę na uobecnianie 

się motywu króla ryb we współczesnej polskiej kulturze popularnej. 

 

Słowa kluczowe 

Mazury, Mikołajki, legenda, baśń, król ryb, sielawa 
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„Nie ma przecież człowieka bez ryby”. 

Wokół rozmów Hanny Krall o rybach 

 

 

Hanna Krall-Szperkowicz to współczesna polska dziennikarka i reportażystka, 

która cały czas pozostaje aktywna twórczo, mimo że w 2011 roku w Białej Marii 

ogłosiła, że jako reporterka nie ma już nic do powiedzenia. W 2020 napisała jeszcze 

jednak książkę Synapsy Marii K. oraz opublikowany został także Smutek ryb, który 

stanie się przedmiotem niniejszej analizy. Żeby jednak móc rzetelnie dokonać inter-

pretacji tekstu, trzeba właściwie zrozumieć okres, w którym powstał. Dlatego też 

należy cofnąć się nieco w czasie, do roku 1983, w którym – jak wiadomo – w ówcze-

snej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, trwał stan wojenny wprowadzony dwa lata 

wcześniej. Wyrzucona z tygodnika „Polityka”, bezrobotna pisarka, nie miała gdzie 

publikować. Pismo dla wędkarzy postanowiło wyjść autorce – znanej z wywiadu  

z Markiem Edelmanem Zdążyć przed Panem Bogiem (1977) – naprzeciw i zatrudniło 

ją w swojej redakcji. Smutek ryb to była rubryka w miesięczniku „Wiadomości Węd-

karskie”1, którą powołała do istnienia Krall w tym, 1983 roku właśnie. Reportażyska 

mogła bez ingerencji władz i bez weryfikacji treści, pisać rozmaite teksty i prowa-

dzić rozmowy bez cenzury, któż by się bowiem domyślał, że pisząc o rybach można 

przemycać treści wywrotowe2.  

Hanna Krall zainaugurowała rubrykę miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” 

słowami:  

 

 
1  „Wiadomości wędkarskie” ukazywały się od 1936 roku. 
2  Zob. A. Szwedowicz, „Smutek ryb”, czyli praca Hanny Krall na niwie rybnej, „Praca na niwie 

rybnej nie trwała długo, bo interweniował Komitet Dzielnicowy PZPR Warszawa-Wola,  
w którego rejonie mieściła się redakcja. Za drukowanie Hanny Krall zwolniono w końcu 
naczelnego pisma, samej dziennikarki bronił Mieczysław Rakowski, ale nie udało mu się 
na długo zapewnić jej miejsca na wędkarskich łamach”. https://www.rmfclassic.pl/info 
rmacje/Slowo,11/Smutek-ryb-czyli-Hanny-Krall-praca-na-niwie-rybnej,43057.html [data 
dostępu 17.10.2021]. 



 BARBARA STELINGOWSKA 

 

134 
 

Ta strona nie jest dla wędkarza. Wędkarz wędkuje i nie ma czasu na czytanie 

żadnych stron. Ta strona jest dla żony. Mąż wędkuje, a żona sobie czyta. Mąż 

wraca z połowu, a żona wita go wiadomościami, których dostarczyła jej ta wła-

śnie strona. Czy wiesz – mówi na przykład żona – że już niebawem zakończy się 

era Ryb? Tak? – spyta mąż bez większego zainteresowania, myśląc, że znów 

mowa o zanieczyszczeniu środowiska, ale żona powtórzy: Tak, niebawem się 

skończy, tylko nie wiadomo jeszcze jakimi wstrząsami. [...] Na przykład kiedy 

erę Barana zastąpiła era Ryb, narodził się Chrystus. Epoka Ryb ma się ku koń-

cowi i nie wiadomo jeszcze, czym zaznaczy się nadejście ery następnej − Wod-

nika. Wszystko to według mitologii chaldejskiej – powtórzy z naciskiem żona. 

Chaldejskiej? – upewni się w lekkim osłupieniu wędkarz, zamierając w pół ru-

chu ze szczupakiem w rękach. Czy sumeryjskiej może, dokładnie nie pamiętam 

– odpowie niedbale żona i tak będą gawędzili sobie, czyszcząc, a potem smażąc, 

a potem jedząc szczupaka, którego złowił wędkarz w czasie, gdy żona czytała 

niniejszą stronę3. 

 

Smutek ryb to cykl dwunastu rozmów na tematy około ichtiologiczne prowa-

dzone ze specjalistami różnych dziedzin: z historykami, socjologami, antropologami, 

astrologami i znawcami sztuki, ukazujących się przez rok, od 1983-1984. Nigdy 

wcześniej nie zostały razem wydane w formie książkowej. Osobno jako Smutek ryb 

ukazały się dopiero w 2020 roku nakładem wydawnictwa „Dowody na Istnienie”.  

Zanim jednak zadamy sobie oczywiste pytanie dlaczego taki tytuł zbioru oraz 

czy ryby rzeczywiście są smutne, należy zarysować panoramę społeczno-polityczną 

okresu, w którym zostały napisane. Biorąc pod uwagę zjawisko nadzoru władzy 

Polskiej nad wszelkimi tekstami przeznaczonymi do publikacji (prasa, publikacje 

naukowe, widowiska teatralne, wydarzenia kulturalne), omawiane rozmowy należy 

odczytywać „między wersami”, jako odniesienia do sytuacji z lat osiemdziesiątych, 

mających miejsce w Polsce Ludowej. Niewiele zatem czytelnik dowie się na temat 

rodzajów ryb, ich połowów, czy stosowanych przynęt, wędek czy podbieraków. Do-

wie się za to o zupełnie innych sprawach, w których ryby stanowią tło, będąc moty-

wem do omawianych tematów, stanowiących namysł natury ogólniejszej. „Zawsze 

szukała jakiegoś haka, żeby te rozmowy z rybami się wiązały – mówi Mariuszowi 

Szczygłowi, Andrzej Zawisza, redaktor gazety w tekście Hanna Krall i ryby?, otwiera-

jącym tę niewielką książeczkę4”. 

Rozmowy były zabawne, niekiedy nawet śmieszne czy prześmiewcze, jednak 

nie były banalne i proste. Autorzy wywiadów wyróżniają się merytorycznością i staran-

nym przygotowaniem, zaś sama reportażystka przyznawała, że mimo żartobliwej 

 
3  H. Krall, Smutek ryb, Warszawa 2020. Autorką lustracji jest Izabella Zychowicz. 
4  M. Nogaś, Hanna Krall na rybach. Co wybitne umysły opowiadały reporterce o okoniu, śle-

dziu, i tajmieniu, „Gazeta Wyborcza” 2 grudnia 2020. 
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niekiedy formy, pracę traktuje poważnie. Czytelnicy i czytelniczki (żony wędkarzy) 

docenili jej zaangażowanie bowiem Krall wygrała plebiscyt na ulubioną autorkę, 

przeprowadzony przez magazyn wędkarski.  

Co ma wspólnego reportaż z rybą? Dziennikarz i uczeń Krall, Mariusz Szczy-

gieł w przedmowie wydania tłumaczy formułę tematyczną tym, że „reportaż nie 

istnieje bez człowieka”, oraz że nie ma człowieka bez ryby (mimo, że ryba bez czło-

wieka istnieje), zatem „od ryby dość blisko do reportażu”.  

 

Smutek i samotność ryb 

 

Dlaczego Smutek ryb? Zdaniem Hanny Krall, ryby często łączą się ze smutkiem, 

co zauważyć można zwłaszcza – jak podkreśla profesor Jerzy Szacki – w powieści Erne-

sta Hemingwaya Stary człowiek i morze. Szacki nazywa ją zresztą powieścią „najsmut-

niejszą”. Występuje w niej bowiem samotny rybak, toczący samotną walkę, na sa-

motnym morzu.  

Smutek widoczny jest również w postaci handlarzy (głównie handlarek) ryb, 

które na obrazach zazwyczaj ukazane są zawsze jako smutne, brzydkie, szpetne  

i grube, na twarzy mają zmarszczki i wyszczerbione zęby. Reporterka podkreśla, iż 

swoją osobą reprezentują biedne położenie i poniżenie.  

Ponadto ryby spożywane są w okresie Wielkiego Postu, który kojarzy się  

z wyciszeniem, umartwieniem, a w religii chrześcijańskiej z rozpamiętywaniem mę-

ki Pańskiej, a więc cierpienia i bólu. „Więc w rybach jest smutek: w literaturze, ma-

larstwie, w życiu, w obyczajach. Je się ryby w poście, jedzie się na ryby, żeby uciec od 

całego świata”5.  

Hanna Krall tłumacząc zaproponowany przez siebie tytuł rubryki dodaje jed-

nak optymistycznie w tekście otwierającym: 

 
Nie chciałabym, żebyście sądzili… byście sądziły, że ze stroniczki niniejszej bę-

dzie się sączyć chandra i smutek. Wprost przeciwnie. To na rybach właśnie, nad 

wodą, kiedy oddala się codzienna krzątanina i jest taka cisza, że słychać naresz-

cie własne myśli – wtedy dopiero dociera do człowieka pewność, że nie ma nic 

lepszego pod słońcem niż fakt, że się pod słońcem żyje6. 

 

Jerzy Szacki dowodzi, że ryba występuje w historii myśli społecznej, ponieważ 

„nie ma człowieka bez ryby” i chociaż spotkanie człowieka z rybą ma sens, to dla 

ryby jest tylko (zazwyczaj smutnym) epizodem. Człowiek przecież rybę spożywa, 

 
5  H. Krall, Smutek ryb…, s. 12. 
6  Tamże. 
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łowi i poświęca jej swoje myślenie. Myślenie te zatem występuje w obszarze całych 

społeczeństw zajmujących się na przykład rybołówstwem.  

Nie zawsze jednak tak było. W wiekach antycznych ryba postrzegana była bo-

wiem negatywnie. Arystoteles w rozprawie O częściach zwierząt twierdził, że jest 

ona bytem niekompletnym, ponieważ nie ma rąk, nóg ani skrzydeł. Pojawiała się 

także myśl, iż jest bezwzględna, ponieważ bez skrupułów pożera słabszych od sie-

bie. Ryba przywołana jest w najstarszym eposie indyjskim Mahabharacie oraz  

w pismach świętego Augustyna. W Traktacie teologiczno-politycznym holenderski 

filozof Baruch Spinoza porównuje człowieka do zachowań morskich stworzeń. Zau-

waża, że człowiek ulegający swoim naturalnym popędom zachowuje się jak ryba, by 

wraz ze wzrostem rozumnej świadomości i cnotą, stać się kimś wyższym w społecz-

nej drabinie. Karol Marks w swoich wywodach wykorzystywał motywy ichtiologicz-

ne, ukazując rekina jako symbol bezwzględności i zachłanności kapitalistów, zaś 

płotkę – jako symbol słabości i bezbronności. 

Przy okazji rozmów o rybach, Hanna Krall obok spraw uniwersalnych, porusza 

także tematy ówcześnie aktualne, nawiązujące nie wprost do przełomowych wyda-

rzeń 1983 roku. Poddawana jest w zawoalowany sposób krytyka bezdusznego 

władcy (co może dotyczyć ówczesnego generała Wojciecha Jaruzelskiego), który 

odpowiada za naród oraz ukazany jest sam naród, który grzeszy zgadzając się na 

wybór niemądrego władcy. Poruszana jest również kwestia naruszenia środowiska 

społecznego człowieka, zdemoralizowanego, o zaburzonej równowadze, a także 

mowa jest o koncepcjach i doktrynach, które nie liczą się z ludźmi, uzurpując sobie 

większe prawa od innych, lekceważąc prawdy moralne, których nie powinno się 

naruszać. 

 

Emblematyczność ryb 

 

Interesujący jest dyskurs na temat uniwersalności przekazu w powiązaniu  

z symbolizmem, będący na pograniczu literatury i sztuki, znaków plastycznych i słowa. 

Emblematyczność uprawiana była w Polsce w XIX wieku, między innymi przez Jana 

Białostockiego czy Janusza Pelca, chociaż ostatni z badaczy zauważa, iż: 

 
Już w w. XVI kształtowało się przekonanie w stuleciu następnym przyjęte bar-

dzo szeroko, że pełny emblemat jest konstrukcją złożoną z trzech zasadniczych 

części: 1) inskrypcji zwanej „epigrafem”, „mottem”, „lemmą”; 2) obrazu zwane-
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go „imago”, „icon”, „pictura”;  3) subskrypcji, której rolę spełniał najczęściej wier-

szowany epigram bądź dystych, a niekiedy także dłuższy utwór poetycki7. 

 

Emblemy dotyczyły spraw ogólnych i prawd dotyczących ludzkiej egzystencji, 

dlatego też na przykład grozę i niebezpieczeństwo symbolizowało morze a bez-

bronność i nikłość – statek. Motywy akwatycznne i ichtiologiczne bardzo często były 

wykorzystywane przez różne kultury, w zależności od rejonu świata. W literaturze 

woda to zazwyczaj uniwersalny symbol życia i metafora ludzkiego losu, panta rei 

Heraklita z Efezu.  

Dokonując analizy obrazu Targ rybny Joachima Beuckelaera zauważyć można, 

że ryby mają bardzo bogatą symbolikę, w tym na przykład seksualną, z ukrytym 

podtekstem zmysłowym. Widoczny na obrazie handlarz zachęca kobietę do dotknię-

cia żywej jeszcze ryby, jednak kobieta wzdryga się, wstydzi, być może odczuwa od-

razę, gdyż w emblematycznym kontekście mężczyzna, namawia kupującą do do-

tknięcia czegoś, co w podtekście, może znaczyć coś zupełnie innego. Niezauważalny 

wprost na obrazie sens erotyczny, bawi rozmówców Smutku ryb, którzy nawiązują 

do seksualnego wątku w dalszej części wywiadu, po czym oboje nagle przechodzą do 

zupełnie innego tematu i zaczynają deliberować nad kartkami żywnościowymi8! 

Reglamentacja towarów miała miejsce w okresie PRL-u i uprawniała do zakupu ści-

śle określonych ilości wyznaczonych produktów. Zdaniem rozmówców stają się one 

przykładami emblemów, gdyż jak zauważają: „Patrzy się na kartkę i widzi się mięso. 

Napis „Woł. Ciel. z kością” […]”9. 

Według historyka sztuki Juliusza Chrościckiego ryby nie mają jednoznacznej 

wykładni, a zatem mogą być zarówno symbolem potęgi morza, jak i też wskazywać 

drogę do domu. Związanego zaś z nimi rybaka (wędkarza, poławiacza, czy współ-

cześnie: spinningowca) można nazwać mędrcem, bowiem poucza i radzi, „siedzi nad 

wodą i myśli”10. Podobnie jak wcześniej przywołane handlarki ryb, jest on również 

ukazany jako mężczyzna stary, samotny, z twarzą smaganą wiatrem i morską bryzą, 

opalony przez słońce i z pomarszczoną skórą. Przykładem jest rybak Santiago Erne-

sta Hemingway’a: 

 
Był starym człowiekiem, który łowił ryby w Golfstromie pływając samotnie ło-

dzią […] Stary był suchy i chudy, na karku miał głębokie bruzdy. Brunatne pla-

my po niezłośliwym raku skóry, występującym wskutek odblasku słońca na 

 
7  J. Pelc, Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja, w: 

„Pamiętnik Literacki” 60/4, 1969, s. 68. 
8  Reglamentacja towarów w okresie PRL-u. 
9  H. Krall, Smutek ryb…, s. 22. 
10  Tamże, s. 24. 
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morzach tropikalnych, widniały na jego policzkach. Plamy te biegły po obu 

stronach twarzy, a ręce miał poorane głębokimi szramami od wyciągania liną 

ciężkich ryb. Ale żadna z tych szram nie była świeża. Były one tak stare jak ero-

zje na bezrybnej pustyni. Wszystko w nim było stare prócz oczu […]11. 

 

Chrościcki dodaje, iż zajęcie łowienia ryb na wędkę uznawane było za pracę 

dla leniwych i opieszałych ludzi, porównywaną do „prowadzenia koguta na sznur-

ku”. Badacz zauważa, że dotyczyło to jedynie łowienia z brzegu, bowiem zaś rybo-

łówstwo czy połów na morzu, to był już poważny temat, wykonywany przez zawo-

dowców.  

 

Smutek kobiet 

 

Najbardziej kontrowersyjny tematycznie jest w Smutku ryb wywiad Hanny 

Krall z Jerzym Putramentem, przedstawicielem komunistów, pisarzem i wędkarzem, 

który zauważył, że cykl rozmów reporterki powinien się nazywać Smutek kobiet, 

gdyż „kobieta powinna nauczyć się zachowania od pstrągów, które każą siebie szu-

kać z pewnym trudem. Kobiety dzisiejszej się nie szuka…12”. Wypowiedzi pisarza na 

tematy niewieście mają charakter mizoginistyczny, co wyraża się zwłaszcza w stwier-

dzeniu „kobieta starcza na krótko i pozostawia po sobie uczucie bliskie pogardy”13. 

Dyskusyjnych opinii Krall – jako kobieta – nie neguje i im nie zaprzecza, zachowując 

zdystansowanie, co może świadczyć o pewnego rodzaju poparciu wypowiedzianych, 

krytycznych słów pisarza. Zdecydowanie więcej uwagi niż kobietom, poświęca Pu-

trament oczom węgorza, które przyrównuje do oczu diabła. 

 O motywach akwatycznych i ichtiologicznych występujących w historii ma-

larstwa europejskiego, opowiada dziennikarce Agnieszka Morawińska, zaczynając 

od wyobrażenia św. Krzysztofa, znajdującego się na kamienicy Przybyłów w Kazi-

mierzu Dolnym nad Wisłą. Postać świętego w jednej ręce niosącego Dzieciątko,  

w drugiej kij, umiejscowiona jest w wodzie, w której są ryby i raki. Tematy wodnych 

kręgowców obecne były w sentymentalnych ogrodach XVIII wieku, w poetycko wy-

obrażonych domkach rybaka z malowniczo rozwieszoną siecią. Rybacy stanowili 

nieodłączny element także rokokowego ogrodu (przykładem obraz Zygmunta Vogla, 

Widok mostu koło ogrodu w Mokotowie z okolicami królikarni i szop, 1790), występo-

wały w malarstwie naturalistycznym (obrazy Leona Wyczółkowskiego), oraz w im-

presjonistycznym czego przykładem są obrazy Władysława Podkowińskiego (Mokra 

 
11  E. Hemingway, Stary człowiek i morze, s. 4. 
12  H. Krall, Smutek ryb…, s. 26. 
13  Tamże. 
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Wieś), Jacka Malczewskiego (cykl Moje życie, dziewięć obrazów z rozpoczynającym 

Jacek nad stawem w Wielgiem) czy Wojciecha Weissa (Ryby oraz Ryby na patelni).  

Ówczesnym przykładem podjętej malarsko tematyki rybnej, obecnie zaś będą-

cym wizualnym dokumentem czasu, jest obraz Juliusza Studnickiego Gertruda Wy-

socka – przodownica pracy z 1950 roku. Jak zauważa Hubert Bilewicz – jest to  

 

obraz nietypowy, nieoczywisty i niepokojący. Spośród większości przeraźliwie 

schematycznych i miernych artystycznie polskich obrazów socrealistycznych 

wyróżnia się nieprzeciętną kulturą malarską, niebanalnym ujęciem oraz nieczę-

stą dla ówczesnej produkcji obrazowej niejednoznacznością14. 

 

 Główną, pozującą artyście, postacią patroszącą rybę jest (patrząca bezpośrednio na 

oglądającego) pracownica Centrali Rybnej. Należy pamiętać, że malarstwo okresu 

socrealizmu realizowało głównie założenia propagandowe, odzwierciedlające indy-

widualną rzeczywistość człowieka pracy, przodującej klasy robotniczej, wpisującej 

się w wielkie dzieło budowy Polski15. Hanna Krall podsumuje rozważania na te- 

mat obrazu słowami odnoszącymi się do sytuacji politycznej i do mówienia za po-

mocą słów nieoczywistych: „Nie do wiary, jak można zachachmęcić, pisząc o sztuce, 

prawda?” 

Wymiar naturalistyczny pojawia się również w rozmowie z historykiem Henry-

kiem Samsonowiczem, który opowiada o średniowiecznym transporcie śledzi z Gdań-

ska do Czech i na Morawy, o późniejszym imporcie Odrą ryb bez opłacanego cła, 

sposobach łowienia, przywileju brzegowym, czyli prawie do łowienia ryb oraz  

o powszechnym spożywaniu ryb, które utrwalały się w przezwiskach i wyzwiskach 

nadawanych ludziom, typu: szczuka czyli szczupak, okoń czy karp. Historyk podkre-

śla, że były one bardzo łatwym pokarmem do zdobycia i było ich pod dostatkiem. 

Stanowiły również cenny produkt wymiany handlowej, w zamian za śledzie i dorsze 

sprowadzano zboże, drewno i woły.  

Samsonowicz dowodził również, że Chaldejczycy – mieszkańcy Babilonu – 

uważali że „w jakieś dwa tysiące po erze Barana skończy się era Ryb”16. Krall ironi-

zując skłania się ku temu oświadczeniu zwracając uwagę na fakt, że ryby rzeczywi-

ście tracą na znaczeniu, ponieważ pości się dziś coraz rzadziej.  

 

 

 
14  H. Bilewicz, Nostalgia i mizeria socrealizmu: „Gertruda Wysocka – przodownica pracy” 

Juliusza Studnickiego jako alegoria realna, w: Juliusz Studnicki (1906-1978). Twórcy i zało-
życiele szkoły sopockiej, red. A. Zagrobelny [katalog wystawy], Sopot 2015, s. 28. 

15  Zob. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991. 
16  Hanna Krall, Smutek ryb…, s. 35. 
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Ryba a literatura 

 

Hanna Kirchner w rozmowie z dziennikarką analizuje licznie występujące mo-

tywy ichtiologiczne w twórczości Zofii Nałkowskiej, która zdaniem literaturoznaw-

czyni zawsze pokazuje rybę na granicy między uprzedmiotowieniem a życiem. We-

dług autorki Medalionów jest ona symbolem cierpienia niemego i bezgłośnego, przez 

co – straszniejszego. Kirchner śledzi wątek występowania wodnych kręgowców  

w książkach Kobiety, Romans Teresy Hennert, Granica oraz w Niecierpliwych, w któ-

rych cierpiące ryby pojawiają się w przełomowych i dramatycznych dla bohaterów 

momentach. W taki sposób autorka ukazuje jedność świata, w którym człowiek  

i inne stworzenia wplecieni są w tożsame koło bytu, przeżywając jednako miłość  

i cierpienie. Kirchner zauważa, że Nałkowska wrażliwa na cierpienia zwierząt, na 

punkcie ryb miała wręcz obsesję, a ich niemą mękę uważała za wyjątkowo przeraża-

jącą. 

W kolejnym z wywiadów antropolog Andrzej Wierciński zauważa, że ryba 

hodowana, łowiona, badana i jedzona odbierana jest dosłownie i nie kryje w sobie 

żadnej zagadki. Jednak w wymiarze symbolicznym ukazywana jest jako tajemnica.  

W mitach ryba  

 

występuje we wszystkich wielkich religiach świata. W mitach opowiadających i o po-

czątku, i o końcu. Jest szyfrem tych mitów, jak wszystkie symbole. W hinduizmie 

pierwszy awatar (awatar oznacza zstąpienie zasady boskiej w świat) to bóg Wisznu, 

który przybiera postać ryby, a właściwie ryboczłowieka – górna połowa Wisznu to 

mężczyzna, dolna to złota ryba o imieniu Matsja17.  

 

Wierciński wyjaśnia czytelnikowi symbolikę biblijną. W języku hebrajskim ryba to 

„dag” („dg”, ponieważ w języku tym zapisuje się słowa bez samogłosek). „D” to cyfra 

4 a „G” – 3. Sumą tych cyfr jest 7 – tak samo jak w słowie „gad” oznaczającym błogo-

sławieństwo. „Występuje zatem tajemny związek między rybą i błogosławień-

stwem”18 – zauważa antropolog. W tych źródłowych rozważaniach nie może za-

braknąć także symboliki wczesnochrześcijańskiej, w której ryba była znakiem roz-

poznawczym wyznawców Chrystusa. „Z Domu Niewoli wyprowadzi Żydów Mojżesz 

– Mosze – czyli »wyjęty z wody«. Ludzie zanurzeni w czasie są jak ryby, dlatego 

pierwsi apostołowie są nazywani rybakami ludzi”. Ryba jest początkiem i końcem  

i nawet jeśli nastanie era Wodnika („a Wodnikowi przyporządkowany jest w judai-

zmie dźwięk tsade, czyli haczyk na ryby”) ludzie-ryby wyłowieni z wody ocalą to, co 

warte ocalenia, przekształcając się w człowieka nowej epoki.  
 

17  Tamże, s. 48. 
18  Tamże. 
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Ten religijno-filozoficzny wywód Krall podsumowuje stwierdzeniem, że ze świa-

ta zostanie tyle, ile człowiek zdoła zapisać, tym samym rozszyfrowując tajemnicę, 

sens i powołanie wszystkich zajmujących się zawodowo pisaniem osób.  

Lech Budrecki nie nastraja czytelnika optymistycznie przekonując, że ryba  

w literaturze aby mogła przekazać jakieś treści musiałaby zostać zantropomorfizo-

wana i uczłowieczona, co jest niemożliwe, ponieważ ryba umiejscowiona jest za 

daleko od człowieka. Zauważa, że konfrontowanie bohaterów literackich z przyrodą, 

co można zauważyć na przykładzie Moby Dicka Melville’a czy Rybaka islandzkiego 

Pierre’a Loti, jest charakterystyczne jedynie dla literatury młodzieżowej, ponieważ 

„literatura dla dorosłych zaczyna się wtedy, gdy człowiek konfrontowany jest z in-

nym człowiekiem”19. Ze współczesnych powieści wymienia Turbota niemieckiego 

noblisty Güntera Grassa, w którym tytułowy Wielki Ryb20 – dominujący mężczyzna – 

zostaje postawiony przez kobiety w stan oskarżenia za wszystkie udręczenia, któ-

rych na nich się dopuszczał. Obok Grassa pojawiają się także autorzy angielscy wy-

korzystujący w swej twórczości motywy ichtiologiczne: Salman Rushdie autor Dzieci 

północy oraz Graham Swift autor Waterlandu. Wywiad z krytykiem literackim Krall 

podsumowuje mimo wszystko z nadzieją, że ryby w literaturze trwają i pozostają 

stałym jej tematem. 

 

Dwunasty znak zodiaku 

 

Astrolog Marek Burski przypomina czytelnikom, czym jest znak zodiaku oraz 

że astrologia ukazuje związek między tym, co się dzieje w kosmosie z tym, co ma 

miejsce w życiu ludzi. Podkreśla, że wśród dwunastu znaków, trzy są związane  

z wodą, są to Ryby, Rak i Skorpion, tzw. trygon wodny, występujący obok ognistego, 

ziemskiego i powietrznego. Odpowiada on głównie za emocje, dlatego też „ludzie 

urodzeni pod znakami wodnymi są uczuciowi, wrażliwi, podlegający nastrojom ra-

czej niż silni, przebojowi i praktyczni”21. Znak Ryby to znak metafizyczny zamykają-

cy dwanaście znaków zodiaku, dlatego też cechuje go dychotomiczność, z jednej 

bowiem strony korzysta z doświadczeń wcześniejszych, z drugiej określa go reflek-

sja nad niepowodzeniem. To tłumaczy dlaczego ryby mogą być albo wrażliwe i sub-

telne albo znerwicowane. Do najbardziej znanych artystów spod tego znaku należą 

zwłaszcza muzycy tacy jak Chopin, Kolberg, Haendel, Caruso, Vivaldi. Obok nich 

 
19  Tamże, s. 
20  Turbot (skarp) to gatunek ryby flądrokształtnej. Prawdopodobnie to właśnie turbot był 

legendarną i bajkową „złotą rybką”, por. M. Długołęcka-Pietrzak: Transformacje literatury 
dla dzieci. Casus złotej rybki. W: Ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach, Siedlce 2022, 
s. 157. 

21  H. Krall, Smutek ryb…, s. 58. 
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wymienia także Michała Anioła, Alberta Einsteina, Witkacego czy Różę Luksemburg. 

„Ale i sporo narkomanów...” – dodaje astrolog. „Jeśli zanalizować daty urodzenia 

zbiorowości narkomanów, okaże się, że jest wśród nich wyraźnie więcej Ryb niż 

innych znaków, zatem owa nadwrażliwość – przestrzega – może iść i w twórczość,  

i w patologię”22. Na postawie książki Leszka Szumana W kręgu znaków zodiaku  

o ludziach spod znaku Ryb można powiedzieć jeszcze więcej:  

 

są trudni do zrozumienia, niezdecydowani, ulegający przeczuciom, łagodni  

i ustępliwi. Lubią muzykę, zgodę i spokój. Lubią też morze, taniec, alkohol i ma-

rzenia. Nie lubią chamstwa. Inteligencja Ryb nie jest błyskotliwa i niektórzy 

traktują je lekceważąco, a tymczasem Ryby, posługujące się intuicją, dochodzą 

często do wniosków trafniejszych niż ci błyskotliwi. Ryby nie przepracowują 

się, to prawda, ale również nie są skąpe23. 

 

Interesujące są spostrzeżenia astrologów na temat małżeństwa osób spod 

znaku Ryb, żona Ryba bowiem: 

 
bardzo chce być wierną i kochającą, niestety, jak mówią statystyki, co trzecia się 

rozwodzi, nie otrzymuje bowiem nagrody za swoje wierne uczucia. Jest dobrą 

gospodynią, choć zdrowie jej często szwankuje24. 

 

„Nieporównanie trudniejsze” jest życie z mężem spod znaku Ryb. 

 

Mężczyźni spod tego znaku są niegospodarni, niezdarni, ale jeśli się nie wymaga 

od niech za wiele, są łagodni i pogodni. Rzadko awansują, dyrektorów Ryb jest 

niewielu. To ich wina, bo brak ich rozmachu i energii, za to nie mają ambicji 

władczych, nie intrygują, nie są zawistni ani złośliwi. W ogóle – mają inną skalę 

wartości. Ryba woli być miłym i dobrym człowiekiem, niż mieć władzę, w związ-

ku z czym bywa znacznie lepszym podwładnym niż przełożonym25.  

 

Ryba w herbie i nie tylko 

 

Historyk kultury Stefan Krzysztof Kuczyński przybliżył czytelnikom Smutku 

ryb wiedzę z zakresu popularnych herbarzy i znaków rozpoznawczych, posiadanych 

przez rycerzy, które w swoim wizerunku miały ryby. Herby zazwyczaj były duże, 

czytelne, w jaskrawych kolorach, tak, żeby można je było rozpoznać z daleka. Od XII 

 
22  Tamże, s. 59. 
23  Za: L. Szumanem, M. Burski w: H. Krall, Smutek ryb…, s. 61. 
24  Tamże. 
25  Tamże. 
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wieku motywy wodne umieszczane były na tarczach rycerskich i książęcych, później 

na znakach szlacheckich26. Zazwyczaj były to tematy zaczerpnięte z obserwacji świa-

ta zwierząt (można było zobaczyć lwy, orły, konie, kozy, a nawet barany). Wśród 

średniowiecznych polskich herbów były cztery z wizerunkami ryb. Należały do 

niech Hołobok – łosoś z głową zwróconą ku górze lub umieszczany bokiem; Korzbok 

– trzy srebrne karpie w czerwonym polu; Glaubicz – jeden srebrny karp w polu nie-

bieskim oraz Wadwicz – srebrne pstrągi na tle czerwonym. Nietrudno zauważyć, że 

był to wybór ryb prestiżowych, ponieważ tak samo, jak i współcześnie istnieje hie-

rarchia ważności wśród rybich odmian.  

W następnych wiekach pojawiły się kolejne znaki, a stan rycerski przekształcił 

się w szlachecki i tym samym zaczęło przybywać herbów. Oznaczano nimi pieczęcie, 

sygnety, książki czy zastawę stołową. Pojawiły się także znaki poszczególnych miast, 

zwłaszcza tych znajdujących się nad morzem czy jeziorami. I tak ryby w herbie 

miast możemy zaobserwować współcześnie na przykład w Gdyni, Gniewie, Giżycku, 

Pucku, Szczecinku czy w Warszawie. Warto przypomnieć, że warszawska syrenka 

zanim stała się kobietą-rybą, w XIV wieku była potworem mającym smocze nogi  

z błonami, ptasi kadłub i wężowy ogon. 

Kolejna rozmówczyni Krall, historyczka sztuki Paulina Ratkowska przypomi-

na, że ryba w języku greckim to ichtys, a każda litera odpowiada pierwszym literom 

pięciu greckich słów, które znaczą: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel. Jako pierwsi 

posługiwali się rybą-symbolem ewangeliści, ryby malowane były także na ścianach 

wczesnochrześcijańskich rzymskich katakumb. W późniejszej sztuce romańskiej  

i gotyckiej, ryba miała różne symboliczne znaczenie. U Hieronima Boscha (obraz 

Statek głupców) ryby symbolizują zło, demony, a nawet samego Szatana. 

 
Średniowieczni teologowie często umieszczali demony w głębinach wód. W wo-

dach kryły się moce tajemne, mieszkał tam Szatan po strąceniu z niebios, kto 

wie, czy nie w otchłaniach mórz znajdowała się siedziba piekieł… Demony pod-

legały Szatanowi, który nazywany był wielką rybą. W Kuszeniu św. Antoniego 

Boscha demony przybierają postać ryb i skorupiaków27. 

 

Ostatnią osobą udzielającą wywiadu do Smutku ryb, jest harcmistrzyni Jolanta 

Chełstowska, która z wyboru jako jedna z niewielu kobiet zajmuje się łowieniem 

ryb. Łowi tylko małe ryby, bo na walkę z wielką rybą nie ma w niej wielkiej pewno-

ści siebie. Sądzi, że małe ryby dają pewny sukces, będący na jej miarę. Do tych ma-

 
26  Zob. K. Saryusz-Wolski, Album herbów polskich, Kraków 1924; T. Gajl, Herbarz polski od 

średniowiecza do XX wieku, Gdańsk 2007; J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, 
Warszawa 1897. 

27  H. Krall, Smutek ryb…, s. 72. 
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łych ryb zalicza krąpie, uklejki czy krasnopiórki. Od kiedy łowi widzi przyrodę, są-

dząc, że wiele rzeczy nad wodą widać lepiej. Dotyczy to zwłaszcza ludzi, którzy 

przepływają obok, są coraz bardziej grubiańscy, z prawem do posiadania wszystkie-

go dookoła, na co dają sobie przyzwolenie wraz z drogim sprzętem. Są bezczelni  

i nonszalanccy. Rzadko wędkują kobiety. Ponadto zauważa, że nie należy być za 

dzielną, nie trzeba potrafić wszystkiego, a niepotrafienia trzeba się nauczyć. 

 

Zakończenie 

  

Hanna Krall dokonując podsumowania zauważa, że ryby poza oczywistym ło-

wieniem i spożywaniem, w dziejach świata służyły ludziom w rozmaity sposób: filo-

zofom jako analog społeczeństwa, pisarzom do metafor, pisarkom do współczucia 

nad cierpieniem, historykom religii do zapowiadania końca ery Ryb, historykom 

literatury do opowieści o Wielkim Rybie, rycerzom do zdobienia herbów, malarzom 

do ukazania wiedzy o świecie, a astrologom do odczytywania znaków zodiaku28. 

Zauważa też, że nie ma w przyrodzie stworzenia, któremu przypisuje się tyle zna-

czeń symbolicznych.  

Smutek ryb to lektura przedziwna, biorąc pod uwagę kontekst jej powstawa-

nia, poetycka w treści i języku, próbująca w holistyczny sposób opisać naturę ludzką. 

W tej próbie uporządkowania znaków i pojęć, ryby stają się jedynie tłem i motywem 

wyjaśniającym ludzkie pojmowanie świata, w wymiarze niematerialnym, symbo-

licznym, emblematycznym. Milczące ryby wiele „mówią” o kulturze, sztuce, malar-

stwie, wierzeniach, przede wszystkim zaś o człowieku, który dostrzega w rybie wię-

cej, niż tylko samą rybę. Ta niewielka książeczka ma w sobie ujmujący czar rozmów 

na tematy ważne, lecz opisywane w sposób jasny, prosty i zrozumiały. Nierzadko 

zabawny. Ukazuje też poziom ówczesnego dziennikarstwa, które jest rzemiosłem 

wymagającym wiele pracy i wysiłku, w ukazywaniu i omawianiu zagadnień ogól-

nych, idei, wartości, pojęć i ludzi. 

 

Streszczenie 

Smutek ryb Hanny Krall to cykl dwunastu rozmów na tematy około ichtiolo-

giczne prowadzone ze specjalistami różnych dziedzin: z historykami, socjologami, 

antropologami, astrologami i znawcami sztuki. Krall obok spraw uniwersalnych, 

porusza także tematy ówcześnie aktualne, nawiązujące nie wprost do przełomo-

wych wydarzeń 1983 roku. Książka ukazuje poziom dziennikarstwa, które jest rze-

miosłem wymagającym wiele pracy, w ukazywaniu zagadnień ogólnych, idei, warto-

ści, pojęć i ludzi. 

 
28 Tamże, s. 68. 
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Słowa kluczowe 

Hanna Krall, reportaż, ryby, dziennikarstwo, literatura faktu 

 

Summary 

Sadness of fish by Hanna Krall is a series of twelve conversations on ichthyo-

logical topics, conducted with specialists in various fields: with historians, sociolo-

gists, anthropologists, astrologers and art experts. In addition to universal issues, 

Krall also touches on topics that were current at that time, referring indirectly to the 

groundbreaking events of 1983. The book describes the level of journalism, which is 

a craft that requires a lot of work, in the display of science, ideas, values, concepts 

and people. 

 

Keywords 

Hanna Krall, reportage, fish, journalism, nonfiction   
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O rybach i nie tylko w twórczości Tolkiena  

 (wybrane przykłady) 

 

 

John Ronald Reuel Tolkien był niezaprzeczalnie jednym z najwybitniejszych 

powieściopisarzy XX wieku. Jego dzieła na stałe znalazły miejsce w sercach milio-

nów czytelników na całym globie1. Zdobyły również uznanie krytyków i badaczy 

literatury, także w Polsce2. Na szczególną uwagę zasługuje stworzony przez niego 

mityczny świat Ardy. Znajduje się w nim bowiem Śródziemie, które jest miejscem 

akcji zarówno powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem, jak i Władcy Pierścieni. Głów-

nym motywem obydwu dzieł jest wędrówka w celu osiągnięcia zamierzonych celów. 

W przypadku Hobbita jest to odzyskanie Ereboru – utraconego królestwa krasnolu-

dów, natomiast jeśli chodzi o Władcę Pierścieni – zniszczenie Jedynego Pierścienia. 

Obydwie książki, oprócz dominującej wędrówki głównych bohaterów, przedstawia-

ją coś jeszcze istotniejszego. Jest to wszechobecna walka Dobra ze Złem, która nie 

dzieje się wyłącznie w świecie namacalnym. Ma miejsce również w umysłach boha-

terów. Na losy tej potyczki mają wpływ różne aspekty codziennego życia, licząc od 

najmniejszych drobiazgów, jak niezwykła wytrzymałość dzielnych hobbitów, po 

ogromne przedsięwzięcia wojenne, jak bitwa pod Minas Tirith. Znaczącą rolę w hi-

storii pełni zarówno woda i stworzenia ją zamieszkujące, jak również potężne po-

stacie posiadające nad nią kontrolę. Wymienione aspekty powieściowego świata 

mają określone zadanie i stają po stronie Dobra lub Zła. 

Niniejsza praca jest próbą określenia znaczenia ryb i wody w kontekście prze-

biegu zdarzeń oraz interakcji z innymi elementami świata przedstawionego, które 

uobecniają się w wybrnych do analizy działach Tolkiena. W tradycji i kulturze ryba ma 

bogatą symbolikę. Najczęściej kojarzy się ją z płodnością, obfitością i mądrością,  

 
1  Por. np. J. E. A. Tyler, Tolkien: przewodnik encyklopedyczny, przeł. A. Banaszak, Poznań 1992; 

T. A. Shippey, J.R.R. Tolkien – pisarz stulecia, tłum. J. Kokot, Poznań 2004. 
2  Zob. m.in.: J. R. R. Tolkien - recepcja polska: studia i eseje, red. J. Z. Lichański, Warszawa 1996; 

A. Szyjewski, Od Valinoru do Mordoru: świat mitu a religia w dziele Tolkiena, Kraków 2004; 
Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, red. Z. Kopeć, P. Matusik, M. Michalski, Po-
znań 2016;  J. Z. Lichański, Oralność i piśmienność – do zgłady Numenoru. Wizja literacka czy 
opis procesów kulturowych? „Quaestiones Oralitatis” 2016, II 2, s. 27-43. 
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a ponieważ jest nierozerwalnie związana z żywiołem wody, może też oznaczać od-

rodzenie i wolność3. Sięgając do historii Pierścienia, podczas której zmieniali się 

kolejni jego właściciele, możemy stwierdzić, że ryby odegrały tutaj ważną rolę. Gdy-

by nie one, Pierścień Władzy nigdy by się nie odnalazł i w konsekwencji nie zostałby 

zniszczony. Aby dobrze zrozumieć, dlaczego ryby były tak istotne w tym procesie, 

należy cofnąć do chwili, kiedy Pierścień traił do rąk jednego z bohaterów Hobbita. 

Ważnym posiadaczem Pierścienia, którego przedstawił nam Tolkien, był stwór Gol-

lum. Kiedyś jednak nosił on imię Sméagol i pochodził z plemienia podobnego do 

hobbitów. Miał przyjaciela Déagola, z którym pewnego dnia postanowił wybrać się 

na ryby. W tym momencie został zmieniony bieg całej historii, ponieważ Jedyny 

Pierścień został odnaleziony. „Sméagol wyszedł na brzeg i szperał po nim, a Déagol 

został w łodzi, łowiąc ryby na wędkę. Nagle jakaś ogromna ryba chwyciła haczyk  

i szarpnęła tak, że nim się Déagol opatrzył, już był w wodzie, na głębi. Coś błysnęło 

mu przed oczyma w piasku na dnie, puścił więc wędzisko i wstrzymując dech, się-

gnął ręką po błyszczący przedmiot”4. To był właśnie Pierścień Władzy. Już w tamtym 

momencie dało się odczuć jego złowrogi wpływ, ponieważ Sméagol zabił przyjaciela, 

by zdobyć piękną błyskotkę. Przyglądając się całej tej sytuacji, można stwierdzić, że 

odnalezienie Pierścienia było czystym przypadkiem. Wydaje się jednak, że zbyt wie-

le rzeczy nałożyło się na siebie, żeby mógł być to przypadek. Sméagol i Déagol wy-

brali się akurat w konkretne miejsce, haczyk wędki Déagola chwyciła akurat ryba 

zdolna wciągnąć go do wody i wpadł na głębinę, gdzie akurat znajdował się błysz-

czący przedmiot. Fragment ten można odczytać jako przeznaczenie zarówno Sméa-

gola, jak i Pierścienia. Gdyby nie Gollum, Pierścień nie dostałby się zatem ani do Bil-

ba, ani później do Froda. W konsekwencji powieść Hobbit, czyli tam i z powrotem 

mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, natomiast historia Władcy Pierścieni w ogóle 

nie miałaby miejsca. Hobbici nie odegraliby w niej większej roli, bo nie mieliby 

styczności z Pierścieniem, nie zostałby on odnaleziony. Ryba stanowi zatem istotny 

element dla kluczowego motywu książki, jakim jest wspomniany wyżej magiczny 

przedmiot. To częściowo dzięki niej bohaterowie są w miejscu, gdzie Władca Ciem-

ności został pokonany, a w Śródziemiu zaczęła się czwarta era i zapanował pokój. 

Dodatkowo warto zauważyć, że ryby jako symbol losu przylgnęły do Golluma na 

stałe. Były jego głównym pożywieniem, stając się jego atrybutem. Gdy miał do nich 

dostęp, był silny i zwinny, natomiast gdy ich zabrakło, opuszczała go moc, zostawał 

tylko spryt. Doskonale obrazuje to potyczka Froda i Sama z Gollumem w drodze do 

 
3  D. Sztych, Ryby–zwierzęta symboliczne i mityczne, s. 976-983 https://www.vetpol. org.pl/ 

dmdocuments/ZW%202011_12%20%2007.pdf 
4  J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 

2004, s. 82. 



O RYBACH I NIE TYLKO W TWÓRCZOŚCI TOLKIENA     

 

149 
 

Góry Przeznaczenia. „Był teraz chudym, zagłodzonym, wynędzniałym stworzeniem, 

pod zwiotczałą żółtawą skórą zostały mu tylko kości. Złość i chytrość nie miały już 

do rozporządzenia dawnej siły chwytliwych rąk”5. Gollum bez dostępu do ryb nie był 

tak ogromnym zagrożeniem jak przedtem. Gdy Faramir znalazł Froda i Sama w Ithil-

lien, zabrał ich do swojej kryjówki. Gollum, nie wiedząc, co dalej robić, zwrócił się  

w najbardziej pożądanym dla niego kierunku – zbiornika wodnego z dużą ilością 

ryb. Okazało się, że była to rzeka znajdująca się obok kryjówki strażnika. Gdyby nie 

zamiłowanie Golluma do tego konkretnego rodzaju pożywienia, Frodo i Sam by go 

nie odnaleźli i w konsekwencji nie wiedzieliby, jak wejść do Mordoru. Mimo że osta-

tecznym celem Golluma było zabicie hobbitów i odebranie im „skarbu”, to nieświa-

domie pomógł on im dotrzeć do Krainy Cienia i zniszczyć Pierścień Władzy, co do-

prowadziło do upadku Saurona. 

W twórczości Tolkiena woda i stworzenia w niej żyjące czasami stają po 

stronie Zła. Mogą nie być bezpośrednimi sługami Władcy Ciemności, ale swoimi 

działaniami przeszkadzają bohaterom w realizacji obranego przez nich celu. Można 

więc przypuszczać, że w jakiś nieznany czytelnikowi sposób znalazły się ze sobą  

w sojuszu, gwarantującym obu stronom określone korzyści. Przykładem jest zagro-

dzenie ujścia Sirannonu, dawnego potoku wypływającego z okolic Morii, i powstanie 

wskutek tego tajemniczego i niebezpiecznego jeziora. „[…]Było ciemne i spokojne. 

Ani błękit nieba, ani blask zachodu nie odbijały się w jego posępnej tafli[…]”6. Wie-

my, że kiedyś potok ten wyglądał zupełnie inaczej. Ze słów Gandalfa wynika, że wo-

da „była ongi bystra i hałaśliwa”7.  

Kiedy drużyna przechodziła obok jeziora, nagle coś zwróciło ich uwagę. Był 

to plusk wody, który, jak im się zdawało, usłyszeli ze środka zbiornika. Ich domysły 

potwierdziły kręgi, które pojawiły się na wodzie od razu, gdy skierowali na taflę 

swój wzrok. W tamtym momencie prawdopodobnie myśleli, że była to jakaś ryba lub 

coś innego, co nie stanowiło zagrożenia. Dla ryby jezioro jest zwyczajnym środowi-

skiem życia. Przy zwyczajnym przebywaniu nad zbiornikiem wodnym w czasach 

pokoju, nikt pewnie nie zwróciłby na ten plusk uwagi. Jednak sytuacja, w której zna-

leźli się bohaterowie – niebezpieczna wyprawa – zmusiła ich do wzmożenia czujno-

ści. Spowodowała, że każdy najmniej słyszalny dźwięk, który do nich dochodził,  

a którego nie byli sprawcami, wyzwalał w nich uczucie strachu. Podróżowali w cią-

głym poczuciu zagrożenia, które w tym przypadku niestety zbagatelizowali, co nie-

mal doprowadziło do tragedii. Gdy drużyna doszła do Wrót Morii, Gandalf zaczął 

podejmować liczne próby otwarcia drzwi. Kiedy już mu się to udało i „[…]postawił 
 

5  J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni. Powrót Króla, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2004,  
s. 276. 

6  Drużyna Pierścienia,  s. 398. 
7  Tamże.  
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stopę na najniższym stopniu schodów[…]”8, groza czyhająca w jeziorze w końcu za-

znaczyła swoją obecność. „Z toni wypełzła długa, kręta macka, jasnozielona, fosfory-

zująca, ociekająca wodą”9. Zaatakowała Froda chwytając go za kostkę. W pobliżu był 

jednak Samwise Gamgee, który od razu ruszył mu na pomoc i odciął tę mackę, która 

oplotła stopę Powiernika Pierścienia. Z wody wyłoniły się kolejne kończyny, a „czar-

ne jezioro kipiało, w powietrzu rozszedł się odrażający smród”10. Gdy już wszyscy 

członkowie Drużyny znaleźli się za drzwiami, macki, ku zdziwieniu Czarodzieja, 

oplotły drzwi i je zatrzasnęły.  

Należy zaznaczyć, że stwór zamieszkujący jezioro, zamykając wejście, zmusił 

członków drużyny do podróżowania Morią, co miało za sobą pewne konsekwencje 

dla dalszego losu drużyny: musieli wybrać określoną drogę przez kopalnię i stracili 

przewodnika ich wyprawy – Gandalfa. Czy stwór działał świadomie czy nieświado-

mie? Na to pytanie niestety nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Nasuwa się 

przypuszczenie, że działanie to było zamierzone przez Złe siły. Widać to m.in. w my-

ślach Gandalfa: „(…) nie chciał powiedzieć głośno tego, co w duchu pomyślał: że 

kimkolwiek był stwór żyjący na dnie jeziora, chwycił on nieomylnie przede wszyst-

kim Froda spośród całej Drużyny”11.  Dlaczego akurat Frodo? Jedynym logicznym 

wyjaśnieniem wydaje się fakt, że był Powiernikiem Pierścienia, posiadał przedmiot 

o ogromnej mocy, który był w stanie zaprowadzić czasy ciemności w Śródziemiu, 

jeśli znalazłby się w posiadaniu Saurona. Na tej podstawie można wnioskować, że 

między potworem z tajemniczego jeziora a Władcą Ciemności istniał jakiegoś rodza-

ju układ, ponieważ mimo nieudanej próby schwytania hobbita, zamknął on drużynie 

drogę ucieczki i odebrał możliwość zmiany wyboru trasy, przez co musieli od tej 

pory mierzyć się z niebezpieczeństwem Morii.  

Warto w tym miejscu przywołać następujące słowa Gandalfa: „[…] wszystkie 

te ramiona wyciągały się w jednym określonym celu. Coś wypełzło, może zostało 

wypędzone z czarnej wody pod górami”12. Z wypowiedzi czarodzieja wynikają jesz-

cze dalej idące wnioski. Uważa on za prawdopodobne, że stwór nie działał wyłącznie 

w imię szeroko pojętego Zła lub nie był w bezpośrednim porozumieniu z Władcą 

Ciemności, tylko podlegał komuś, możliwe że właśnie Sauronowi, i na jego rozkaz 

zaatakował wędrowców. Byłaby to jednak w tym przypadku relacja Pan-sługa, a nie 

sojusznicy czy autonomiczne Złe siły. Stwór z jeziora pojawia się także w innych 

części książki. Kiedy Drużyna podróżuje po Morii, Gandalf w sali, w której znajdował 

się grób Balina, znalazł kronikę jego rodu: „Ostatni wiersz brzmi: woda sięga do mu-

 
8  Tamże, s. 407.   
9  Tamże.  
10  Tamże.  
11  Tamże, s. 408.  
12  Tamże.  
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rów Zachodniej Bramy. Czatownik z Wody porwał Óina. Nie możemy się wydostać. 

Zbliża się koniec…”13. Pojawia się tutaj nazwa, jaką stworowi nadały krasnoludy. 

Okazało się również, że Drużyna Pierścienia nie pierwsza stoczyła walkę z Czatow-

nikiem i że już wcześniej stanowił on problem dla stacjonujących tu krasnoludów, 

ponieważ zamknął im drogę ucieczki. 

W twórczości Tolkiena woda zdecydowanie częściej sytuuje się jednak po 

stronie dobra. Przykładem jest Grzmiąca Rzeka płynąca przez Dolinę Rivendell. Mia-

ła ona kluczowe znaczenie dla całej historii, ponieważ pod wpływem woli istot po-

siadających ogromną władzę, przekształciła się w nieokiełznany żywioł, stanowiący 

nieprzekraczalną granicę dla Nieprzyjaciela. Utopiła ponure wierzchowce Czarnych 

Jeźdźców i w konsekwencji uniemożliwiła wykonanie zadania zleconego im przez 

Władcę Ciemności, czyli schwytania Froda, powiernika Pierścienia Władzy. Stanowi-

ła ona granicę krainy Rivendell, do której zmierzała czwórka hobbitów razem  

z Obieżyświatem i Glorfindelem. Gdy byli już blisko i Frodo nie mógł dalej iść,  

a Jeźdźcy byli tuż za nim, Glorfindel dał mu swojego konia, by Hobbit zyskał jaką-

kolwiek szansę na przekroczenie Rzeki. Gdy Frodo był już na drugim brzegu a Upio-

ry zaczęły wjeżdżać do wody, Elrond, władca Rivendell, obudził Rzekę. „Wezbrała 

gniewem” i porwała ze sobą Upiory Pierścienia i ich wierzchowce. Dodatkowo dzięki 

pomocy Gandalfa „[…] przybrała postać olbrzymich białych koni niosących pro-

miennych, białych rycerzy […]”14. Poza tym głazy w niej się znajdujące toczyły się  

z hukiem i grzmotem. Elrond i Gandalf posiadają ogromną władzę nad wodą. Pan 

Doliny ma pełną kontrolę nad Grzmiącą Rzeką, a Czarodziej potrafi ją modyfikować 

w taki sposób, aby stała się jeszcze bardziej przerażająca dla sług Nieprzyjaciela.  

W twórczości Tolkiena woda jest również reprezentantem gniewu natury 

oraz symbolem oczyszczenia i powrotu do korzeni. Jeśli ktoś używa przemocy, aby 

uwięzić wodę, musi liczyć się z tym, że wróci ona ze zdwojoną siłą i w drodze ku 

odzyskaniu tego, co niegdyś posiadała, będzie niszczyć wszystko, co napotka. Próbę 

walki z wszechpotężną siłą wody podjął we Władcy Pierścieni czarodziej Saruman. 

Na początku był zwany Sarumanen Białym. Przewodniczył Białej Radzie, stał po 

stronie dobra. Wszedł jednak w sojusz z Sauronem. Jego nowym celem było stwo-

rzenie armii zdolnej zniszczyć wrogów Władcy Ciemności. Aby tego dokonać, musiał 

zmodernizować nieco swoją siedzibę, Isengard. Z białego czarodzieja stał się czaro-

dziejem wielu barw. Jego umysł zastąpiły trybiki. Drzewiec, który pomógł Pippinowi 

i Merremu w Fangornie mówił o nim następująco: „Jemu w głowie metale i kółka,  

o żywe stworzenia wcale nie dba, chyba że może posłużyć się nimi chwilowo”15.  

 
13  Tamże, s. 424.  
14  Tamże, s. 298. 
15  J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni. Dwie Wieże, tł. M. Skibniewska, Warszawa 2004, s. 90. 
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W obrębie murów Orthanku, czyli wieży, w której mieszkał, wykarczował wszystkie 

drzewa i zbudował tamę, która zagrodziła bieg wody. Następnie przeszedł do reali-

zacja pierwszego celu, czyli tworzenia armii. Tutaj można zwrócić uwagę na instru-

mentalne traktowanie przyrody przez Sarumana, o czym mówił Drzewiec. Woda mu 

przeszkadzała, więc odgrodził ją tamą, natomiast drzewa, oprócz zwolnienia miejsca 

na nowe budynki, służyły mu również jako paliwo. Gdy Drzewiec poinformował 

innych entów o Złu, które Saruman kieruje w stronę wszystkiego co żywe i wolne, 

od razu zdecydowali się wyruszyć do Isengardu, chcąc zemścić się na Czarodzieju. 

Po sforsowaniu muru i licznych nieudanych próbach zniszczenia Orthanku entowie 

nieco zmodernizowali swój plan.  Jego celem było oczyszczenie Isengardu i napra-

wienie zła, które wyrządził tej krainie Saruman. Drzewiec poinformował hobbitów  

o swoim planie, aby nie stała im się żadna krzywda. Mówił o tym tak: „Woda pewnie 

sięgnie aż tutaj, a będzie to plugawa woda, przynajmniej na razie, dopóki cały brud 

Sarumana nie spłynie. Wtedy Isena znowu będzie czysta”16.  Widac tu nawiazanie do 

symboliki wody, która daje uzdrowienie i oczyszczenie. Wszystko, co zbudował Sa-

ruman przeciw wolnym istotom Śródziemia, runęło jeszcze szybciej niż powstało. 

Pippin, opowiadając tą historię Aragornowi, Legolasowi i Gimliemu, mówił następu-

jąco: „Rano – wczoraj rano – woda wypełniła wszystkie dziury i kotlinę zaległa gęsta 

mgła. […] W nocy entowie zamknęli upusty i zawrócili Isenę w jej dawne łożysko. 

Było po wszystkim”17. Saruman był zbyt pyszny, by zabezpieczyć swoje zaplecze. 

Rzucił do walki wszystkie oddziały i zostawił swoją siedzibę bez realnej ochrony. 

Natura upomniała się o niego w najmniej spodziewanym momencie. Odebrała mu 

wszystko, co stworzył. Mimo że nie była w stanie w pełni naprawić wyrządzonych 

szkód, uwolniła rzekę, która mogła znowu cieszyć się dawną wolnością i przypomi-

nać Czarodziejowi o jego klęsce. 

Mimo iż na pierwszy rzut oka woda nie jest żywiołem, który Tolkien wyjąt-

kowo wyróżnił, to po głębszej analizie można stwierdzić, że było zupełnie odwrot-

nie. To ryby, które są zwierzętami wodnymi, zapoczątkowują bieg wydarzeń. Bez ich 

nieświadomej interwencji Pierścień Władzy nie zostałby odnaleziony i ostatecznie 

zniszczony w ogniu Góry Przeznaczenia. Woda również wpływała na losy bohate-

rów w trakcie podróży. Czasami ratowała ich od zguby, by innym razem postawić 

ich przed wielką próbą. Należy zaznaczyć, że są to jedynie wybrane przykłady. Wo-

da, istoty w niej żyjące, jak również te mające nad nią władzę pojawiają się jeszcze 

wielokrotnie w samym Władcy Pierścieni, jak i innych utworach Tolkiena m.in. Hob-

bit, czyli tam i z powrotem czy Silmarillionie. Na pytanie, z czym kojarzy się Śródzie-

 
16  Tamże, s. 214. 
17  Tamże, s. 217. 
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mie Tolkiena, pierwsza odpowiedź na pewno nie będzie brzmiała: „Ryby!”. A prze-

cież to one miały przemożny wpływ na ukazany w tych powieściach bieg wydarzeń.  

 

Streszczenie 

Praca przedstawia wybrane motywy akwatyczne z twórczości J.R.R Tolkiena 

dotyczącej świata Ardy. Odwołuje się do przykładów takich jak: ryby i stworzenia 

wodne, istoty kontrolujące wodę oraz woda jako żywioł. Zwraca uwagę na to, że owe 

postacie opowiadają się po różnych stronach odwiecznego konfliktu między Dobrem 

a Złem oraz stają się motorem wydarzeń tworzących złożoną fabułę.  

Słowa kluczowe 

J.R.R. Tolkien, Arda, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, „Władca Pierścieni”, 

ryby, stworzenia wodne, istoty kontrolujące wodę, woda, Dobro i Zło 

Summary 

The work presents selected aquatic motifs from J.R.R. Tolkien’s works con-

cerning the world of Arda. It refers to examples such as: fish and aquatic creatures, 

beings who can control water, and water as an element. It points out that these 

characters take different sides of the eternal conflict between Good and Evil and 

become the driving force of events forming a complex plot. 

Keywords 

J.R.R. Tolkien, Arda, The Hobbit, Or There and Back Again, The Lord of the 

Rings, fish, aquatic creatures, beings who can control water, water, Good and Evil 
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Transformacje literatury dla dzieci. Casus złotej rybki 
 

 

„Nadrzędnym zadaniem naszych czasów jest (…) przywrócenie miejsca kul-

tury literackiej w życiu dzieci i młodzieży”1 pisze Grzegorz Leszczyński, literaturo-

znawca, badacz twórczości skierowanej do najmłodszych. Problemem w realizacji 

tego postulatu okazuje się nie tyle dostępność literatury dziecięcej, której na rynku 

wydawniczym można zauważyć obfitość i różnorodność, ani też jej jakość – autorzy  

i ilustratorzy bowiem prześcigają się w dostarczaniu najmłodszym najrozmaitszych, 

wielobarwnych historii, z których to (mniej lub bardziej rozsmakowani estetycznie) 

rodzice, i sami zainteresowani, mogą dowolnie wybierać. Największym niestety 

czynnikiem wpływającym na bardzo słabe wyniki statystyczne czytelnictwa dzieci  

i młodzieży są, jak się okazuje – jej wymagający odbiorcy.  

 

Problemy czytelnictwa 

 

Paradoksalnie rok 2020 – rok światowego lockdownu ze względu na roz-

przestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 – przyczynił się do zauważalnego wzrostu 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Według najnowszego raportu The National 

Literacy Trust (brytyjskiej organizacji promującej i badającej czytelnictwo wśród 

najmłodszych)2  po książkę sięgnęło o 8,1% więcej dzieci, niż w roku przed pande-

mią (55,9% badanych czytelników przyznało, że dzięki konieczności pozostania  

w zamknięciu jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu stało się czytanie). 

Paradoksalnie jednak jest to jeden z najniższych wyników zdiagnozowanych przez 

15 lat działalności ośrodka. 1/4 dzieci stwierdziła, że czytanie podczas lockdownu 

sprawia im większą przyjemność, niż przed; z kolei 1/3 respondentów twierdzi, że 

aktualnie czyta o wiele więcej, niż w roku minionym (2019). Badani czytelnicy zau-

ważyli również, że ucieczka w książki była dla nich schronieniem – kryjówką w tym 
 

1  G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia – oddalenia – dialogi. Studia  
i szkice, Warszawa 2013, s. 18. 

2  Link do wyników badań The National Literacy Trust: https://literacytrust.org.uk/resea 
rch-services/research-reports/children-and-young-peoples-reading-in-2020-before-and-
during-the-covid-19-lockdown/ [dostęp: 18.10.2021] 
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trudnym czasie, co miało niebagatelny wpływ na psychiczny dobrostan dzieci i umożli-

wiło im marzenia o (normalnej) przyszłości. Prawie połowa dzieci (46,3%) stwier-

dziła, że podczas lockdownu czytało nowe – w kategorii nowości wydawniczych – 

książki, a jedna na 7 osób (14,1%) czytała ponownie stare książki, które miała już  

w domu. 

„Stare” książki – w rozumieniu przestarzałości, dezaktualizacji – przestają 

być atrakcyjne dla młodych czytelników z wielu powodów: przede wszystkim jed-

nak są błędnie uznawane przez dorosłych za kanoniczne, co powoduje presję lektu-

ry, a tym samym opór przed czytaniem. Te pozycje, które nierzadko uznajemy za 

klasyczne (zarówno polskie, jak i obce), teoretycznie mogą być zupełnie niezrozu-

miałe, NIECZYTELNE dla młodego pokolenia: chyba że mamy do czynienia z czytel-

nikiem o wyjątkowo rozbudowanej świadomości literackiej. Są to jednak przypadki 

pojedyncze: w znacznej większości współczesny młody czytelnik to dziecko prze-

bodźcowane, uzależnione od łatwego dostępu do treści dzięki telewizji, komputero-

wi, komórce, posiadające deficyt uwagi, nieumiejące się skupić dłużej nad jednoli-

tym tekstem, znudzone powtarzalnością tematyki, i – nie oszukujmy się – nieco roz-

leniwione powszechnością wszelakich niewymagających mediów. Warto w tym kon-

tekście zerknąć na sporządzony w roku 2002 (a więc już niemalże 20 lat temu)  

z inicjatywy Polskiej Izby Książki Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży3, rekomendu-

jący 50 wybranych pozycji zalecanych młodemu czytelnikowi, niezbędnych w każdej 

bibliotece, i polecanych do domowych księgozbiorów. Jak zostało wspomniane, 

książki proponowane do tego typu rozmaitych zestawień wybierane są z zasady 

przez osoby dorosłe: rodziców, nauczycieli, pedagogów, literaturoznawców. A jed-

nak, jak pisze Grzegorz Leszczyński, „znamienne w krytyce książek adresowanych 

do młodych odbiorców jest powoływanie się na autorytet dzieci4” – które, tak na-

prawdę, w praktyce nie mają bezpośredniego wpływu na wybór lektur uznawanych 

za kanoniczne. Leszczyński i Zając postulują w tej perspektywie przemodelowanie 

struktury kanonu lektur dedykowanych najmłodszym, i podzielenie go na dwa 

istotne ujęcia: kanoniczności z perspektywy społecznej, i z perspektywy eksperckiej. 

Ta pierwsza obejmowałby pozycje z literatury polskiej i obcej, powszechnie znane  

i odbierane przez najmłodszych jako zrozumiałe, tj. „żywe”, przystępne, zgodne  

z przyswajalną estetyką i oczekiwaniami czytelnika; książki współczesne, które stają 

się bestsellerami i „tworzą obszar czytelniczych mód i snobizmów5”; pozycje które 

czytało poprzednie pokolenie, i które wówczas budziły „żywe reakcje czytelnicze”6. 

 
3  https://culture.pl/pl/wydarzenie/kanon-ksiazek-dla-dzieci-i-mlodziezy [dostęp 18.10. 2021] 
4  G. Leszczyński, M. Zając: Książka i młody czytelnik. Zbliżenia – oddalenia – dialogi. Studia  

i szkice. Warszawa 2013, s. 25. 
5  Tamże, s. 48. 
6  Tamże. 
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Z kolei kanon ujęty z perspektywy eksperckiej uwzględniałby pozycje klasyczne, 

również te nieuwzględnione w rodzimej kulturze literackiej; publikacje współcze-

sne, dotyczące aktualnych problemów pokolenia (w tym, min. chętnie czytane przez 

najmłodszych utwory wpisujące się w nurt „antypedagogiki”); utwory uznawane  

i honorowane rozmaitymi nagrodami literackimi i wydawniczymi; utwory „napisane 

i wydane w formie książki dziecięcej [które] niosą ważne treści dla odbiorcy doro-

słego7”. Zakładałby również, że publikacje dla dzieci to nierozerwalne współistnie-

nie tekstu i ilustracji, stąd też uwzględnienie w kanonie również ilustratorów.  

 

Od turbota do złotej rybki 

 

Wśród pozycji które kanon w każdej z postulowanych perspektyw uwzględ-

nia, są Baśnie Braci Grimm: niepodważalnie jest to pozycja klasyczna, która znako-

micie pokazuje wszelkie przemiany, jakie przebywała i przebywa literatura dziecię-

ca na przestrzeni wieków. Ciekawym przykładem literackich transformacji jest 

uwzględniona we wszystkich zbiorach Grimmowskich Kinder- und Hausmärchen 

baśń O rybaku i jego żonie (org. Vom Fischer und seiner Frau) odnotowana pod nu-

merem 19 jako jedna z ludowych, tradycyjnych opowieści (nie tych lokalnych z oko-

lic Kassel, zasłyszanych od Dorothei Viehmann). W zbiorach braci opowieść ta, jako 

jedna z pierwszych spisanych, pojawiła się już w roku 1812: rybka, którą w tej wer-

sji wyłowił z wody biedny rybak wcale nie była złota; nie była nawet ładna: u Grim-

mów jest sklasyfikowana gatunkowo, i określona jako „Butt”, „Buttie”8 – czyli po 

prostu turbot, gatunek ryby flądrokształtnej z rodziny nagładowatych, w XIX wieku 

pospolicie występujący w Bałtyku9. W pierwszej spisanej wersji tej baśni rybak  

z żoną mieszkają w lepiance, a życzeniami zachłannej kobiety do czarodziejskiej 

rybki są kolejno chata, zamek, królestwo, cesarstwo, papiestwo, i finalnie – boska 

władza. Ryba oczywiście za pomocą nieznanej magicznej mocy wszystkie życzenia 

spełnia, oprócz tego ostatniego – obrazoburcze pragnienie żony rybaka sprawiło, że 

wszystko wróciło do dawnego, pierwotnego stanu, i małżeństwo znowu zostało ska-

zane na egzystencję w starej lepiance. 

Co ciekawe, turbot jako gatunek ryby spełniającej życzenia występował we 

wszystkich oryginalnych wersjach publikacji Kinder- und Hausmärchen zawierających 

baśń O rybaku i jego żonie. Co innego w tłumaczeniach: w wersjach polskojęzycznych 

 
7  Tamże. 
8  Wilhelm i Jakub Grimm: Baśnie dla dzieci i domu. Tłum. E. Pieciul-Karmińska, Warszawa 

2010, s. 425. 
9  Por. również: B. Stelingowska, „Nie ma przecież człowieka bez ryby”. Wokół rozmów Hanny 

Krall o rybach, w: Ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach, Siedlce 2022, s. 141. 
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był po prostu rybą, rybką, lub – od lat 30 ubiegłego wieku – rybką złotą10. Dopiero 

najnowsze wydania i tłumaczenia przywróciły turbotowi11 jego pierwotną, niezłotą 

postać – chociażby Baśnie dla dzieci i domu z roku 2010 w tłumaczeniu znakomitej 

grimmoznawczyni, Elizy Pieciul-Karmińskiej12.  

 

 
Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Kinder- und Haus-Märchen. 2. Aufl. Bd. 1. Berlin, 1819. 

https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/grimm_maerchen01_1819?p=162&fbclid=IwAR1TT

Rf9y7R1QtsK3NS0WbRILQ4PWcF7LZ8YcsKQud_SVVUG3G6hPFfiVC0 

 

Opowieść O rybaku i jego żonie (lub: O rybaku i rybce) która, jak już zostało 

wspomniane, wywodzi się z ludowego, folklorystycznego kręgu, obecna była rów-

nież na ziemiach polskich. Helena Kapełuś w zbiorze Księga bajek polskich roku 

przytacza bajkę o tym tytule zaczerpniętą z opracowania Friedricha Lorentza, po-

chodzącą z ustnych tradycji ziem Wejherowa i Robakowa, spisaną około roku 1901. 

W tej wersji (zapisanej w formie transkrypcji z języka kaszubskiego) rybak („reb-

 
10  Por. np. zbiór tłumaczony przez Emilię Bielicką i Marcela Tarnowskiego – Baśnie braci Grimm, 

Warszawa 1987, s. 104-113. Tam baśń ta występuje pod tytułem „O rybaku i rybce”. 
11  Warto jednak – jako ciekawostkę – przytoczyć tutaj adaptację przedmiotowej baśni braci 

Grimm, zamieszczoną przez Philippa Pullmana (autora cyklu „Mroczne materie”) w zbio-
rze Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Bez cenzury, Warszawa 2014. Turbot 
stał się tutaj… „wielką flądrą” (patrz s. 123).  

12  Patrz: Wilhelm i Jakub Grimm, Baśnie dla dzieci i domu, przeł. E. Pieciul-Karmińska, War-
szawa 2010, s. 425. 
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nik”) „uchwacił taką malinką rebę, że (jeśli ją) zje, te nie będziesz najadły”13. Ryba 

nie była tutaj ani złota, ani też określona gatunkowo: była jedynie mała, ale też –  

w zamian za wypuszczenie z powrotem do wody – obiecała spełnić rybakowi jego 

życzenie. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wersji Grimmowskiej (i Puszkinow-

skiej) pierwsze życzenie należy tutaj do mężczyzny: zażyczył sobie, żeby „mieć jeden 

nowy budynk”, co oczywiście ryba spełniła. Żona rybaka okazała się jednak być  

z tego niezadowolona: tradycyjnie już nazwała męża głupcem, i kazała wrócić do 

rybki w sprawie realizacji kolejnego życzenia. I tutaj sprawy potoczyły się podobnie 

jak u Grimmów: najpierw był dwór, później królestwo, później papiestwo, a na ko-

niec – życzenie bycia samym Bogiem. Finał oczywiście jest analogiczny: następuje 

całkowite anulowanie dotychczasowych życzeń, i przywrócenie pierwotnego stanu 

rzeczy:  

 
Jak ten chłop do dom przyszedł, siedzi ta białka znowu w ty stary budze, a to beło 

znów tak, jak to przed tem beło, nic do jedzeni a nic do pici. A on musiał zaś łowic isc14.  

 

Rybka „złota”, o sprecyzowanym już kolorze metaforycznie oznaczającym 

bogactwo, władzę, moc, pragnienie, majestat, świętość pojawia się po raz pierwszy 

w poemacie Puszkina z 1833 roku Bajka o rybaku i rybce (Сказка о рыбаке и рыбке). 

Jest to poetycka wersja tej samej ludowej, zuniwersalizowanej historii, w której 

biedny rybak łowi rybę spełniającą życzenia jego żony. Różni się ona od poprzednich 

wersji tym, że tytułowa rybka w przeciwieństwie do baśni Grimmów traci przyna-

leżność gatunkową, zyskując w to samo miejsce symboliczny kolor: 

 
Раз он в море закинул невод, — 

Пришел невод с одною тиной. 

Он в другой раз закинул невод, 

Пришел невод с травой морскою. 

В третий раз закинул он невод, — 

Пришел невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, — золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

 

 

 
13  O rybaku i rybce, w: Księga bajek polskich, wybór i opracowanie H. Kapełuś. Za: F. Lorentz, 

„Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 5, 1901, s. 42-44, nr 82. 
Tu: s. 196. 

14  O rybaku i rybce, w: Księga bajek polskich, wybór i opracowanie H. Kapełuś. Za: F. Lorentz, 
„Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 5, 1901, s. 42-44, nr 82. 
Tu: s. 199. 
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Kiedyś rybak sieć zarzucił w morze. 

Powróciła sieć z iłem i szlamem. 

Po raz drugi sieć zarzucił w morze. 

Powróciła z samą morską trawą. 

Po raz trzeci sieć zarzucił w morze. 

Sieć wróciła z jedną tylko rybką, 

Ale z jaką rybką ! Ze złotą!15 

 

U Puszkina mniej jest także życzeń żony rybaka, i są one nieco inne niż  

w wersjach dawniejszych: pierwszym życzeniem (zamiast nowej chaty w miejsce 

lepianki) jest nowe koryto, kolejnym dopiero szlachecka chata, królestwo, i włada-

nie – niczym cesarzowa – nad morzami. Znika chęć zostania papieżem – prawdopo-

dobnie ze względu na prawosławny krąg przynależności kulturowo-religijnej auto-

ra; finalne życzenie nie dotyka także boskiego majestatu, a celuje w samą rybkę i jej 

podwodny świat. Zakończenie i wydźwięk bajki są jednak takie same, jak u Grim-

mów, i w ludowych przekazach: małżeństwo zostaje z niczym, a kobieta siedzi na 

progu chałupy z rozbitym, starym korytem. 

Przytoczony nieco wcześniej fragment poematu Puszkina został przetłuma-

czony (kanonicznie!) przez Juliana Tuwima. Warto jednak w perspektywie trans-

formacji literatury zauważyć pewne nietypowe wydawnictwo z roku 1931: otóż 

nakładem sygnowanej przez Wydawnictwo Księgarni Popularnej w Warszawie serii 

Skarbnica Milusińskich (jako 60 numer cyklu) ukazało się zbeletryzowane tłumacze-

nie Puszkinowskiego utworu, zapisane prozą, i zaadaptowane do umiejętności po-

znawczych i czytelniczych ówczesnych maluchów. Tłumaczenia – tudzież, jak zazna-

czono na stronach tytułowych, spolszczenia, dokonała Elwira Korotyńska, a sama 

bajka zaczęła być bezpośrednio dedykowana najmłodszym odbiorcom – tak, jak 

funkcjonuje to do dnia dzisiejszego. Warto zerknąć, jak zmienił się sposób narracji  

w tej wersji historii o rybaku i rybce: 

 

Nad brzegiem morza, ozłocona promieniami palącego żarem słońca, stała nędzna 

chateczka. 

 Przed chatą siedziała młoda i ładna kobieta. 

 Z niechęcią spoglądała na wesołego i sympatycznego rybaka, który dopiero od pół 

roku był jej mężem. 

 Drażnił ją humor świetny biedaka i wolałaby, żeby usiadł obok niej i też lamentował 

i narzekał. 

 Ale on pomimo trosk i kłopotów, nie tracił nadziei, iż wybrnie z niedoli, mając mło-

dość i dwie silne dłonie do pracy. 

 
15  A. Puszkin, Bajka o rybaku i rybce, przeł. J. Tuwim, w: A. Puszkin, Bajki, Warszawa 1987. 
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 – Nie smuć się, Maryniu, – odezwał się do zadumanej żony, – nałowię dużo ryb,  

a gdy się je sprzeda, będziemy żyli spokojnie... Życie jest piękne, tylko nie trzeba patrzeć 

czarno w przyszłość... 

 – Tak, tak, masz rację! zawołała żona z ironją – życie bardzo piękne, gdy się niema 

czego jeść i w co się przyodziać... ach! jakiś ty niemądry! 

 I odwróciła się od niego obrażona. 

 Rybak westchnął i z opuszczoną na piersiach głową odszedł od żony, biorąc wędkę  

z przynętą. 

 Ale smutek u niego trwał krótko. 

 Wnet rozweselił się i idąc żwawo ku morzu pięknym i silnym głosem wciąż śpiewał. 

 Wreszcie stanął z siecią i raptem wrzucił ją w głębinę, gdzie zdawało mu się, iż coś 

poruszyło się w wodzie. 

 Wyciąga i spostrzega trzepoczącą się żałośnie prześliczną złotą rybkę16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Strony tytułowe polskojęzycznego wydania Złotej rybki Aleksandra Puszkina  

w tłumaczeniu Elwiry Korotyńskiej (1931 r.)  

Źródło: https://pl.wikisource.org/w/index.php?title=Plik:A._S._Puszkin_-_Złota_rybka.djvu&page=16 

[dostęp: 19.10.2021] 

 

Opowieść oczywiście toczy się dalej jak w każdym z przytoczonych wcześniej 

przykładów: jednak ugruntował się tutaj kolor rybki, o której w kontekście tej bajki 

/ baśni / legendy / poematu będzie się mówiło odtąd jako o rybce złotej, do trzech 

skróciła się także lista życzeń zachłannej małżonki rybaka, które stały się też nieco 

 
16  A. S. Puszkin, Złota rybka, przeł. E. Korotyńska, Warszawa 1931. Źródło: https://pl.wiki sour-

ce.org/w/index.php?title=Plik:A._S._Puszkin_-_Złota_rybka.djvu&page=16 [dostęp: 19.10. 2021] 
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bardziej bliskie ówczesnemu czytelnikowi (garnek – żywność – dom). Od tego wy-

dania ugruntowała się w (polskojęzycznej) literaturze dziecięcej struktura złota 

rybka = trzy życzenia, i w takiej formie będzie historia ta funkcjonowała w kolejnych 

wydaniach, opracowaniach i adaptacjach. 

Rybka – czy to złota, czy nie – ma w tych opowieściach kluczową funkcję: 

pełni rolę opisywanego przez Władimira Proppa magicznego pomocnika17, którego 

zadaniem jest strategia włączenia się w życie człowieka i udzielenie mu pomocy.  

W przeciwieństwie jednak do innych zwierząt, które w bajkach niosą pomoc człowie-

kowi głównie jako odwdzięczenie się za jego dobre czyny (Szewczyk Dratewka) lub 

mają w niesieniu tej pomocy jakiś swój prywatny cel (Kot w butach), rybka z bajki  

O rybaku… zdaje się być pomocnikiem całkowicie bezinteresownym. Pojawia się  

w życiu człowieka niemalże znienacka, i cudownie wydobywa go z największej biedy  

i nieszczęścia. Jedynym ograniczeniem jej pomocy jest przejawienie braku umiaru, 

pycha i zbytnia zachłanność: we wszystkich przypadkach czynniki te wpływają na 

negatywne zakończenie historii, równoznaczne z utratą wszystkich otrzymanych 

dóbr.  

 

Przemiana 

 

Należy jednak wrócić do czytelnika współczesnego. Można zauważyć, że ad-

aptacja Elwiry Korytyńskiej zbliżona jest formą do współczesnych recepcji klasycz-

nych, kanonicznych baśni i bajek. Przechodzą one bowiem swoiste transformacje: 

przede wszystkim w warstwie tekstowej i znaczeniowej, dzięki którym stają się bar-

dziej przystępne i zrozumiałe dla czytelników z czasu im pokrewnego. Warstwę 

dydaktyczną i metaforyczną pozostawia się jednak z reguły bez zmian: morał z bajki 

o rybaku generalnie pozostaje w pierwotnej formie, piętnującej te ludzkie cechy, 

które zaprzepaściły potencjalny dobrobyt ofiarowany przez rybkę. Zmieniają się 

bajkowe rekwizyty: rybak z żoną raz mieszka w lepiance, raz w starej chałupie, żona 

 
17  „Wyszczególnione (…) podstawowe funkcje strukturalne grupują się wokół poszczegól-

nych głównych postaci bajki. Tworzą się w ten sposób tzw. przez Proppa k r ę g i  a k c j i 
(круги  действия).  Jest ich siedem: 
1)  krąg przeciwnika  {А, Б, Пр), 
2)  krąg donatora  (Д,  Z), 
3)  krąg magicznego pomocnika  (R, JJ, Cn, P, T), 
4)  krąg osoby poszukiwanej  (pokrzywdzonej)  (3 , К, О, У, H, S), 
5)  krąg osoby w yprawiającej bohatera w drogę (B), 
6)  krąg bohatera właściwego  (C,  f, Г, S), 
7)  krąg fałszywego bohatera  (C,  t, Г, Ф)”. 
Patrz: W. Propp, Morfologia bajki, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone 
historii i krytyce literatury polskiej” 59/4 (1968), s. 203-242. 
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raz chce koryto, raz garnek, raz chce być królową, raz papieżem… Struktura bajki  

i kolejność występujących w niej sekwencji zdarzeniowych jest jednak stała: rybak  

z żoną cierpią biedę -> łowi magiczną rybę, która ofiaruje mu spełnienie życzeń  

w zamian za wolność -> rybak wypowiada życzenie / udaje się do żony, która poleca 

mu wypowiedzieć życzenie -> rybka spełnia kolejne coraz bardziej wygórowane 

życzenia -> żona rybaka życzy sobie niemożliwego -> rybka ostatniego życzenia nie 

spełnia i odbiera małżonkom wszystkie dary. Schemat tej bajki zakodowany jest  

w świadomości najmłodszych – oczywiście tych mających styczność z literaturą, 

chociaż obecny jest również w historiach filmowych czy animowanych kreskówkach 

– jako klasyczny, znany od najmłodszych lat. Jonathan Culler w pracy Konwencja 

i oswojenie zamieścił znamienne stwierdzenie, że „czytanie polega właściwie na po-

dejmowaniu lub tworzeniu odniesień. (…) Rozumienie języka tekstu polega na roz-

poznaniu świata, do którego się odnosi”18. W tym przypadku percepcja bajki o złotej 

rybce odnosi się do znanej z dzieciństwa historii będącej adaptacją którejś jej wersji: 

Grimmowskiej, ludowej, czy Puszkinowskiej. 

Dzisiejszy (znudzony, przebodźcowany, niechętny) młody czytelnik ma jed-

nak wobec literatury dużo większe oczekiwania, niż dotychczas. Okazuje się, że mo-

ralizatorskie, post-baśniowe historie, które jeszcze nie tak dawno – 30-40 lat temu – 

cieszyły ówczesne dzieci, dzisiaj okazują się być po prostu nudne, powtarzalne i nie-

czytelne. Które z współczesnych dzieci zrozumie pragnienie posiadania nowego 

koryta, wie co to jest lepianka, czy rozpoznaje gatunki ryb, z turbotem na czele? Lek-

tura tych opowieści wymaga albo odpowiedniego językoznawczego appendixu, obja-

śniającego znaczenie i kontekst niektórych słów, albo obecności współ(czytającego) 

rodzica lub nauczyciela, który podczas czytania na bieżąco zniweluje niejasności. 

Warto nadmienić, że Puszkinowska wersja Bajki o rybaku i rybce jest lekturą klasy 4 

szkoły podstawowej – a więc założeniowo skierowana jest do dzieci około 10-cio 

letnich, które są już na dość zaawansowanym poziomie czytelniczym, i przy wspar-

ciu nauczyciela poradzą sobie z tekstem i jego recepcją. Z kolei bardzo uproszczone 

wersje tej historii dostępne są w kartonowych, twardych, często bezautorskich  

i niskoestetycznych książeczkach skierowanych już do dzieci dwu-trzyletnich. Kon-

takt z tą historią – jak widać – jest powszechny, i można nawet pokusić się o stwier-

dzenie, że Bajka o rybaku i rybce – obok Czerwonego Kapturka – to najpopularniejsza 

bajka adaptowana w historii literatury dla dzieci. Czy tę dobrze już znaną historię 

można opowiedzieć na nowo, aby wnieść do niej coś świeżego, i, co najważniejsze – 

interesującego dla współczesnego czytelnika? Okazuje się, że można. 

 

 
18  J. Culler, Konwencja i oswojenie, w: Znak, styl, konwencja, red. M. Głowiński, Warszawa 

1977, s. 151-152. 
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Świat na opak 

 

W sukurs współczesnym autorom literatury dla dzieci przychodzi dwudzie-

stowieczna teoria literatury. Michaił Bachtin w swoich rozprawach o twórczości 

Dostojewskiego i Rabelais’go mówi o zjawisku karnawalizacji w literaturze, tożsa-

mej z przejawianiem się kultury śmiechu. Według Agaty Kłocińskiej przejawami 

kultury śmiechu u Rabelais’go w ujęciu Bachtina są: nakładanie odzieży   na odwrót, 

łączenie momentu zgonu i narodzin, lżenie osób wysoko postawionych w hierarchii  

społecznej oraz inne degradacje, apoteoza głupców, bluźnierstwa, parodie, bez-

czeszczenie przedmiotów i osób związanych z oficjalnym kultem, miotanie ekskre-

mentami i moczem, eksponowanie organów płciowych. Wszystkie te przykłady uka-

zują podstawową cechę kultury śmiechu i świata karnawałowego: ambiwalencję.  

Z niej wynikają wszelkie inne określenia karnawału, także to, że jest on „światem na 

opak”19. Karnawalizacja zdaje się być zatem idealnym środkiem literackim trafiają-

cym do najmłodszych: nic tak nie śmieszy współczesnych dzieci, jak oderwanie od 

dobrze znanych schematów, dydaktycznych regułek, grzeczności i poprawności. 

Stąd też ogromna popularność wśród najmłodszych książek nurtu „antypedagogicz-

nego”: począwszy od cyklu Pippi Langstrumpf Astrid Lindgren, a skończywszy na 

książkach „okołofizjologicznych” typu O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu 

narobił na głowę Wernera Holzwarta. W warstwie literackiej z kolei, według Anny 

Marii Czernow,  

 
karnawalizacja w literaturze dla młodego odbiorcy z reguły dotyczy pojedynczego elementu 

– magicznej postaci, fragmentu czasoprzestrzeni lub konkretnego zdarzenia. Taki element 

zostaje wówczas w szczególny sposób wyodrębniony, zwraca uwagę czytelnika, a w procesie 

interpretacyjnym stanowi znaczący punkt zwrotny20. 

 

Regułę tę śmiało można zastosować do najnowszych adaptacji / transforma-

cji bajki O rybaku i rybce. W wydanej przez Wydawnictwo Mando ilustrowanej opo-

wiastce – picturebook’u Przemysława Wechterowicza Złota rybka21 doskonale znana 

dzieciom postać magicznego pomocnika osadzona zostaje w zupełnie nowych, ab-

surdalnych realiach: rybka zamieszkuje bowiem jeziorko…  pośrodku pustyni, opa-

trzone tabliczką z adnotacją „Proszę nie siorbać”, zabezpieczającą ten miniaturowy 

 
19  A. Kłocińska, Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej, „Kultura i war-

tości”, Nr 3 (2012), s. 117-134. 
20  A. M. Czernow, Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria po-

znawcza, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzie-
ci, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 181. 

21  P. Wechterowicz: Złota rybka, Warszawa 2018. 
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akwen przed wypiciem podczas upału przez odwiedzających rybkę gości. Spełnia 

ona bowiem – podobnie jak w znanych wersjach klasycznych bajki – życzenia, z tym, 

że nie są to już życzenia rybaka i jego żony, ale dzikich, egzotycznych zwierząt, które 

odwiedzają jeziorko z rozmaitymi zachciankami. Lew potrzebuje pilnika do pazu-

rów, sepleniący słoń chce „stucną scękę”, krokodyl – melonik i batonik, żyrafy marzą 

o legginsach we flamingi… Całkowicie irracjonalne potrzeby zwierząt zostają zobra-

zowane na ilustracjach Jakuba Grocholi: humorystycznym clue opowieści są jednak 

wizualne przedstawienia rybki, która u Wechterowicza z magicznego pomocnika 

przeistoczyła się w głównego bohatera. Rybka na każdej z ilustracji – oprócz speł-

niania życzeń zwierząt – wykonuje w swoim jeziorku pewne czynności, całkowicie 

rybkom nie przystojące: goli łuski przy pomocy „pianki do golenia dla karpiowa-

tych”, je naleśniki, czyta Ulissesa, nosi kapelusz, pierze majtki, je lody, łowi (!) ryby… 

W końcu znajduje przyjaciela, i udaje się z nim do dżungli, aby śpiewać piosenki – 

pozostawiwszy opuszczone jeziorko z informacją „Urlop do odwołania”. Książka 

Wechterowicza, jak widać, całkowicie dekonstruuje znaną opowieść o tytułowej 

Złotej rybce, naginając jej dobrze znane ramy do granic absurdu, surrealizmu, abs-

trakcyjności. Powoduje to u czytelnika nie dość że postulowane na okładce „ataki 

śmiechu”, ale też stymuluje spostrzegawczość i umiejętność rozszyfrowania trans-

formacji znanego toposu. Jak pisze Anna Maria Czernow:  

 
Spontaniczny, nieopanowany śmiech, podobnie jak zabawa, stanowi immanentną 

cechę karnawału. Wymykając się wszelkiej kontroli, jest – według Bachtina – elementem 

wyzwalającym, wentylem bezpieczeństwa przynoszącym ulgę tłumowi stłamszonemu na co 

dzień tyranią porządku22. 

 

Książka Wechterowicza w przeciwieństwie do baśni Grimmów czy poematu 

Puszkina nie posiada morału: jest całkowicie pozbawiona dydaktycznego wymiaru, 

nie zawiera metaforycznych znaczeń, nie wymaga od młodego czytelnika dodatko-

wych intelektualnych predyspozycji. Całkowicie przynależy do kategorii purnonsen-

su: przedstawiony w niej świat jest całkowicie „światem na opak”, wpisującym się 

idealnie w karnawalizacjyjną strategię kultury śmiechu. Ma bawić – i bawi, odciąża-

jąc przytłoczone wymaganiami współczesności dziecko od dodatkowego wysiłku.  

Z kolei nieco inną realizację karnawalizacyjnej transformacji historii o złotej 

rybce przyjęła Anna Paszkiewicz w książce o znamiennym tytule Trzy życzenia. Ryb-

ka w niej – podobnie jak u Wechterowicza – przejmuje rolę pierwszoplanowego bo-

hatera, który umieszczony jest w dość rozbudowanej przestrzeni. Posiada również 

 
22  A. M. Czernow, Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria po-

znawcza, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzie-
ci, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 183. 
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bogate życie wewnętrzne, i wyraża całkiem indywidualne, filozofujące przemyślenia 

i spostrzeżenia:  

 
Niby wszystko było jak zawsze, ale złota rybka dobrze wiedziała, że to tylko pozory. 

Już dawno zauważyła zachodzące w wodzie zmiany. Nie dalej jak tydzień temu pewien karp 

cierpiał z powodu niestrawności po zjedzeniu czerwonej, plastikowej słomki. Potem przez 

kilka dni musiał trzymać ścisłą dietę, a jego głośne narzekanie słychać było nawet na dużych 

głębokościach. 

– Byłem pewien, że to dorodna larwa ochotki… – skarżył się staremu linowi, który 

od lat pełnił w jeziorze funkcję rybiego doktora. – Ostatnio w wodzie pływa tyle śmieci, że 

naprawdę trudno się nie pomylić23. 

 

Złota rybka Anny Paszkiewicz traci magiczne moce i funkcję pomocnika, ale 

okazuje się być ukierunkowanym proekologicznie społecznikiem, starającym się 

działać na rzecz lokalnej, jeziorowej wspólnoty. Zauważa zmiany środowiskowe, 

potrafi zdiagnozować zagrożenia płynące z destrukcyjnego wpływu człowieka na 

środowisko, uczula innych na problematykę zaśmiecania planety i dbania o naturę:  

 
– Jakim prawem ludzie robią sobie z naszego domu wysypisko?! – oburzyła się [ryb-

ka] na ostatnim zebraniu rady osiedla „Pod Zieloną Moczarką”. – Czy nasze jezioro to kubeł 

bez dna?! Ponoć na plaży i w szuwarach wcale nie jest lepiej. Śmieci szkodzą i nam, i innym 

zwierzętom. Jeśli nic się nie zmieni, nie wiem, co z nami będzie…24 

 

Anna Paszkiewicz pod przykryciem nieco zabawnej adaptacji klasycznej baj-

ki „przemyca” młodemu czytelnikowi nie dość że wiedzę przyrodniczą (opisy gatun-

ków stworzeń żyjących w jeziorze i wodnej roślinności), ale też świadomość zagro-

żeń dla środowiska: robi to jednak w sposób pozorujący brak dydaktyki. Nawiązując 

bezpośrednio do magicznej, znanej historii, przerzuca odpowiedzialność za przekaz 

moralny z autora na bohatera:  w końcu to nie pisarz sugeruje czytelnikowi refleksję, 

tylko złowiona przez przypadkowych ludzi złota rybka.  

 

Obok wiaderka ukazały się dwie postaci: dziewczynka i jej ojciec. 

– No, no, faktycznie trafił ci się niezwykły okaz. Niech tu sobie przez kilka minut po-

pływa. – Mężczyzna pochylił się, żeby dokładniej przyjrzeć się rybie. Im dłużej patrzył, tym 

większe zdziwienie malowało się na jego twarzy . – Wiesz co? – rzekł po chwili. – Wiem, że to 

dziwne, ale ona wygląda jak najprawdziwsza złota rybka! 

Słysząc ostatnie zdanie, dziewczynka zachichotała. 

– Myślisz, że potrafi spełniać życzenia? – zapytała. – Ta w bajce potrafiła…  

 
23  A. Paszkiewicz, J. Bartosik: Trzy życzenia, Piaseczno 2020, s. 6. 
24  Tamże, s. 12. 
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– Halo, halo! Przepraszam bardzo! – zawołała najgłośniej jak potrafiła, wystawiając 

pyszczek ponad powierzchnię wody. – Chętnie porozmawiam o życzeniach, skoro już padła 

taka propozycja. Moglibyście stanąć trochę bliżej, żebym nie musiała krzyczeć? 

Ojciec z córką zaniemówili z wrażenia. Oboje wpatrywali się w rybkę szeroko otwar-

tymi oczami. Nagle okazało się, że nie tylko jest złota, ale w dodatku mówi! 

Dziewczynka jako pierwsza odważyła się przerwać milczenie. 

– Miałam rację – ucieszyła się. – Jesteś rybką z bajki, prawda? I zaraz poprosisz nas, 

żebyśmy cię wypuścili. A gdy tylko to zrobimy, spełnisz nasze trzy życzenia. I wtedy… 

– Polu, poczekaj chwilę – przerwał jej tata. To pewnie jakiś żart. Może to sterowana 

zabawka albo coś podobnego. Wiesz przecież, że ryby tak naprawdę nie mówią. 

– Zabawka? Też mi coś! – Złota rybka poczuła się dotknięta. – Czy ja wyglądam jak 

żart?! Proszę się dobrze przyjrzeć. Płetwy są? Są! Łuski są? Są! Jestem najprawdziwsza na 

świecie. A jeśli chodzi o życzenia…. – tym razem zwróciła się do dziewczynki. – Owszem, 

mam. W sumie to mogą być trzy. I to wy powinniście je spełnić 25. 

 

Następuje tutaj całkowite odwrócenie logiki bajki o złotej rybce: dotych-

czas to rybka spełniała życzenia czy rybaka i jego żony, czy – jak u Wechterowicza – 

przychodzących do jeziorka zwierząt. Teraz z kolei to rybka wymaga od napotka-

nych ludzi spełnienia jej życzeń, które, oczywiście, są niebagatelne: prośba o dbanie 

o naturę skutkuje u nowych „magicznych pomocników” refleksją na temat pewnych 

niezbyt dobrych dla środowiska nawyków i zachowań, które mogą zmienić w swoim 

życiu: używania wielorazowych toreb zamiast reklamówek, jeżdżenia rowerem za-

miast samochodem, organizacji akcji sprzątania jeziora. Trzy życzenia złotej rybki – 

w przeciwieństwie do znanych z kanonicznych wersji życzeń rybaka i jego żony – 

mają wymiar globalny, nieegoistyczny, przyszłościowy. Pozorny absurd i humory-

styczny wydźwięk całej książki Anny Paszkiewicz poprzez odwrócenie dobrze zna-

nego schematu klasycznej bajki z jednej strony czytelnika śmieszy, z drugiej – niena-

chalnie nakłania do dbania o środowisko, używając tutaj pedagogicznego manewru 

„wychowania poprzez zabawę”.  Taki zabieg wpisuje się w Bachtinowską karnawali-

zacyjną strategię przemiany świata: jak pisze Anna Maria Czernow, 

 
można wyróżnić dwa podstawowe elementy ingerujące w strukturę porządku rze-

czywistości nie karnawałowej. Są to: logika odwrotności i łączenie przeciwieństw. Według 

Bachtina „swoista logika >>odwrotności<< […], >>na odwrót<<, >>na nice<<, logika nieu-

stannych przemieszczeń góry i dołu (…) to parodia zwykłego, to znaczy pozakarnawałowego 

 
25  A. Paszkiewicz, J. Bartosik, Trzy życzenia, Piaseczno 2020, s. 20-23. 
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życia”. W literaturze stanowi obficie reprezentowany, nierzadko jedyny element karnawali-

zacyjny, często obecny w utworach dla niedorosłego odbiorcy26. 

 

Z kolei jeszcze inaczej ujęta jest historia złotej rybki w króciutkiej opowiast-

ce z serii Czytam sobie autorstwa Justyny Bednarek: tam bohaterem okazuje się być 

„rybak”: chłopiec, Mati. I jak dowiadujemy się z pierwszych stron –  

 
Mati uwielbia gry. Gdy odrobi lekcje i pozbiera zabawki z podłogi, dostaje do zabawy 

telefon taty i gra sobie kwadrans lub dwa27. 

 

Jest to zatem bohater, z którym współczesne dziecko bez problemu może się 

utożsamić: który z maluchów nie lubi pograć na telefonie? Nieszczęsny smartfon – 

jak można się domyślić – jest także przedmiotem życzenia skierowanego do rybki: 

 
Woda jest cudowna. Tak miło pluska pod podbierakiem. I nagle… Ryba! Złapał! On! 

Sam! Co za fart!  

– Jestem bohaterem! – woła Mati pełen entuzjazm. 

Ryba jest ogromna i błyska złotymi łuskami. Typowy karp, tylko ze złota. Zerka na 

Matiego, jakby rozumiał po polsku. I nagle ten złoty karp zagaduje: 

– Witaj, drogi kolego. Złota rybka z bajki to ja. A ty? 

– Złota rybka?! – pyta osłupiały Mati. 

– A jak nazwisko drogiego kolegi? – dopytuje ryba. 

– Mati Skowronek – duka Mati. – Rybka z bajki? Serio? 

– Serio, serio! – odpowiada pewna swego ryba. 

Matiego zatyka z emocji. No bo wiadomo: złota rybka daje prezenty. Kufry pełne zło-

ta, zamek, drogie stroje albo… 

A tu karp znowu gada: 

– Jaka jest wola łaskawego pana? 

– Daj mi smartfon – woła Mati. 

–Twoje kaprysy to dla ryby rozkazy!  

Karp furkoce płetwami i… nowiutki smartfon spada na piasek. 

– Co za cudo! Nowy model! – Mati podskakuje dookoła telefonu. 

– Moja praca wykonana, bywaj, kolego! 

I złota ryba daje nura do wody28. 

 

 
26  A. M. Czernow, Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria po-

znawcza, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzie-
ci, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 185. 

27  J. Bednarek, Złota rybka. Warszawa 2021, s. 12 
28  Tamże, s. 26-33. 
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Czy to nie wymarzona historia dla współczesnego młodego czytelnika? Takie 

przedstawienie sytuacji wzbudza niebagatelne emocje w małoletnim odbiorcy: otóż 

bohaterem książki jest ktoś taki sam jak on, w dodatku o takich samych marzeniach  

i pragnieniach – a tu jeszcze na dodatek udaje się je pomyślnie spełnić. Uwspółcze-

śnienie rekwizytu będącego obiektem życzenia do rybki stanowi kolejną transfor-

mację klasycznej bajki – począwszy od pierwotnego koryta, poprzez wspomniany 

garnek, aż do smartfonu: pod pragnieniem skierowanym do magicznego pomocnika 

kryje się domniemany artykuł (naj)pierwszej potrzeby człowieka. W czasach współ-

czesnych okazuje się być nim smartfon, który staje się synonimem całej pokolenio-

wej egzystencji: czy jednak młody czytelnik dostrzeże w jego kształcie swoistą iro-

nię, która piętnuje jego skłonności i (teoretyczne) potrzeby? 

Justyna Bednarek rozwiązuje ten problem w prosty sposób: telefon jest cu-

downym darem, ale ma ograniczoną pojemność baterii, która po niedługim czasie 

się rozładowuje. Mati nie gra przecież jak dotychczas przez dwa kwadranse, ale kil-

kanaście! Pech chce, że ryba do smartfonu nie dodała ładowarki – a chłopiec nie 

pomyślał o niej w momencie wypowiadania życzenia. Niestety, magiczne stworzenie 

jest nieugięte: 

 
– Rybo! – woła Mati. – A ładowarka? 

– Trudna sprawa, kolego. Jedna doba – jeden kaprys! Takie mam zasady! – Złoty karp 

odmawia pomocy. Jest twardy jak tata29. 

 

Przez grę na telefonie chłopiec traci całe popołudnie u babci: zabawę z sio-

strą, budowanie domku na drzewie, zachód słońca, planszówki, pierogi z jagodami… 

Gdy po dzieci przyjeżdża tata, Mati jest niezadowolony i naburmuszony. Nie dość, że 

jego wymarzony smartfon nie działa, to jeszcze z relacji siostry dowiaduje się, co go 

ominęło. Można tutaj zauważyć opozycyjną strategię Bachtinowskiego łączenia 

przeciwieństw, zderzenia złego humoru bohatera z emocjonalnym, entuzjastycznym 

nastrojem Weroniki: 

 

– Tato, tato, to było cudowne! Dorota zrobiła domek na buku. Obserwowałam ptaki, 

jadłam pierogi i grałam w warcaby, i… 

Werka gada i gada. Jak katarynka. 

– A ty, smyku? Jak było w domku na buku? – pyta tata Matiego. 

A Mati jest ponury. Co za strata! Cała sobota wyparowała. To sprawka tej głupiej ryby!30 

 

 
29  J. Bednarek, Złota rybka. Warszawa 2021, s. 34-40. 
30  Tamże, s. 42-44. 
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Jak pisze Anna Maria Czernow, „karnawał zgodnie z interpretacją Nikolajevej 

nie może [jednak] trwać wiecznie, a wraz z jego końcem musi zostać przywrócony 

porządek. (…) Niemożliwość wiecznego trwania karnawału podkreśla pozytywny 

charakter jego funkcji, którą nie jest destrukcja, ale odświeżenie, odrodzenie ładu 

rzeczywistości. (…) Idąc za tym tropem, można zaryzykować tezę, że karnawalizacja 

świata przedstawionego w utworach dla dzieci antycypuje zmianę31”. U Justyny 

Bednarek zły nastrój i rozczarowanie bohatera ustępuje dzięki pozwoleniu taty na 

zostanie u babci na jeszcze jeden dzień: co prawda bez smartfona i „głupiej ryby”, ale 

z perspektywą uczestniczenia – tym razem już bezpośredniego – we wspaniałych 

atrakcjach zaplanowanych przez Werkę i Dorotę. Puenta tej wersji opowieści o zło-

tej rybce sprowadza bieg wydarzeń do naturalnego, pierwotnego stanu: podobnie 

jak i Grimmów czy Puszkina wracamy do punktu wejścia, do momentu początku. 

Krąg zdarzeń zostaje zamknięty, i zostaje przywrócony realistyczny spokój – bez 

magicznych stworzeń, cudownych przedmiotów oraz wygórowanych pragnień. 

 

Podsumowanie 

 

Casus złotej rybki pokazuje, jak literatura dla dzieci potrafi przekształcać da-

ny topos, naginać go do potrzeb czytelnika i bliskich mu realiów, mamić treścią, 

oszukiwać, manipulować, przemycać wartości: wszystko po to, aby wzbudzić zainte-

resowanie młodego odbiorcy, zachęcić go do sięgnięcia po lekturę, która powinna 

być doświadczeniem przede wszystkim przyjemnym, a dopiero na dalszym planie – 

edukacyjnym. Współcześni autorzy muszą zatem uciekać się do najróżniejszych za-

biegów strategicznych, aby dotrzeć do młodego, wymagającego odbiorcy: czy to za 

pomocą spolszczeń znanych utworów, czy ich nowych tłumaczeń, czy też stosowa-

nia rozmaitych sztuczek strukturalnych lub ukrywania dydaktyki pod przykryciem 

pozornie zabawnych historii. Ważne jest, aby czytelnika nie zniechęcić, nie znudzić, 

nie podsuwać mu tekstu przerastającego jego możliwości percepcyjne, zbyt trudne-

go, wtórnego: prześledzenie transformacji utworu O rybaku i rybce na przestrzeni 

wieków doskonale obrazuje jego obecność w świadomości czytelniczej kilku(nastu) 

pokoleń, a jego kolejne metamorfozy udowadniają, że nawet tekst dawny, klasyczny, 

można tak zaadaptować, aby był czytelny i zrozumiały dla najbardziej „grymaśnego” 

odbiorcy. Warto zatem próbować modernizować w ten sposób dawniejsze utwory: 

okres pandemii i lockdownu pomimo swojego destrukcyjnego wpływu na psychikę 

młodych ludzi sprzyja wzrostowi czytelnictwa, zatem może należy skorzystać z tego 

 
31  A. M. Czernow, Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria po-

znawcza, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzie-
ci, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 193. 
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czasu, i podsuwać młodym ludziom lektury o (pozornie) lekkiej strukturze i zabaw-

nym wydźwięku. Jak zauważa Grzegorz Leszczyński – „pisarz (…) jako mistrz przy-

gotowuje czytelnika do zrozumienia i przyjęcia podmiotowej prawdy człowieka  

o sobie samym i o świecie32”. Do refleksji – a i do sięgnięcia w perspektywie po po-

ważniejszą literaturę – młodzi ludzie dojrzeją w konsekwencji odpowiednio dobra-

nej lektury sami.  

 

Streszczenie 

Artykuł omawia problematykę retellingu we współczesnej literaturze dla 

dzieci na przykładzie klasycznej historii o złotej rybce. W tekście wyjściowo zostały 

przytoczone dawne ujęcia tej wywodzącej się z ludowych przekazów opowieści, jej 

przemiany narracyjne i funkcjonowanie w literaturze pięknej, a także najnowsze 

adaptacje znanego motywu spełniającej życzenia rybki w zupełnie nowych kontek-

stach. Analiza została wzbogacona o kontekst strukturalnej konstrukcji utworów dla 

dzieci, a także o refleksję na temat problemów z czytelnictwem wśród najmłodszych. 

 

Słowa kluczowe 

złota rybka, literatura dla dzieci, retelling 

 

Transformations of childrens literature. The case of goldfish 

 

Summary 

The article discusses the issue of retelling in contemporary children's litera-

ture on the example of a classic story about a goldfish. Originally, the text quotes old 

approaches to this folk tale, its narrative transformations and functioning in belles-

lettres, as well as the latest adaptations of the well-known motif of a wish-fulfilling 

fish in completely new contexts. The analysis was enriched with the context of the 

structural construction of works for children, as well as reflection on the problems 

with reading among the youngest. 

 

Key words 

goldfish, children literaturę, retelling 

 

 

 

 
32  G. Leszczyński, Style lektury książki dziecięcej, w: Noosfera literacka. Problemy wychowa-

nia i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 
2012, 193. 



 MARIA DŁUGOŁĘCKA-PIETRZAK 

 

172 
 

Bibliografia 

 

Baśnie braci Grimm. Tłum. Bielicka E. i Tarnowski M., Warszawa 1987 

Bednarek J.,Złota rybka. Warszawa 2021. 

Culler J., Konwencja i oswojenie. W: Znak, styl, konwencja. Red. Michał Głowiński, 

Warszawa 1977. 

Czernow A. M., Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria 

poznawcza. W: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez litera-

turę dla dzieci. Red. Ungeheuer-Gołąb A. i Chrobak M., Rzeszów 2012. 

Grimm J., Grimm W., Baśnie dla dzieci i domu. Tłum. Pieciul-Karmińska E., Warszawa 

2010. 

Kłocińska A., Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej. „Kultura  

i wartości”, Nr 3 (2012), s. 117-134. 

Leszczyński G., Zając M., Książka i młody czytelnik. Zbliżenia – oddalenia – dialogi. 

Studia i szkice. Warszawa 2013 

Leszczyński G., Style lektury książki dziecięcej. W: Noosfera literacka. Problemy wy-

chowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Red. Ungeheuer-Gołąb A. i Chro-

bak M., Rzeszów 2012. 

O rybaku i rybce. W: Księga bajek polskich. Wybór i opracowanie Kapełuś H. Za: Lo-

rentz F., „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 5, 1901, 

s. 42-44, nr 82. 

Paszkiewicz A., Bartosik J., Trzy życzenia. Piaseczno 2020. 

Propp W., Morfologia bajki. W: „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświę-

cone historii i krytyce literatury polskiej” 59/4 (1968). 

Pullman P., Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Bez cenzury, Warszawa 

2014. 

Puszkin A. S., Złota rybka. Tłum. Korotyńska E., Warszawa 1931.   

Puszkin A., Bajka o rybaku i rybce. Tłum. Tuwim J. W: Puszkin A.: Bajki. Warszawa 

1987. 

Stelingowska B., „Nie ma przecież człowieka bez ryby”. Wokół rozmów Hanny Krall  

o rybach. W: Ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach, Siedlce 2022. 

Wechterowicz P., Złota rybka, Warszawa 2018. 

https://literacytrust.org.uk/research-services/research-reports/children-and-you 

ng-peoples-reading-in-2020-before-and-during-the-covid-19-lockdown/ [dostęp: 

18.10.2021]. 

https://culture.pl/pl/wydarzenie/kanon-ksiazek-dla-dzieci-i-mlodziezy [dostęp 18. 

10.2021]. 

https://pl.wikisource.org/w/index.php?title=Plik:A._S._Puszkin_-_Złota_rybka.djvu 

&page=16 [dostęp: 19.10.2021]. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryby i języki 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



RYBY I POSZCZEGÓLNE ICH GATUNKI W CZESKIEJ I POLSKIEJ FRAZEOLOGII     

 

175 
 

Lubomír Hampl  

Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

ORCID: 0000-0002-9549-8360 

 
Nie ma ryby bez ości 

Nie ma człeka bez złości 

(polskie przysłowie1) 

 

 

Ryby i poszczególne ich gatunki w czeskiej i polskiej frazeologii 
 

 

Wprowadzenie 

 

W sferze dyscypliny paremiologicznej wchodzącej w skład szeroko pojmowa-

nych związków frazeologicznych, zarówno w języku czeskim, jak i polskim znaczące 

miejsce zajmują jednostki leksykalne z bazową terminologią zoonimiczną. Jak po-

wszechnie wiadomo, zwierzęta towarzyszą człowiekowi od samego początku jego 

istnienia. Nazwy zwierząt w poszczególnych językach są najczęściej tymi bazowymi 

leksemami będącymi istotną częścią składową najróżniejszych rodzajów frazemów, 

począwszy od porównań, wyrażeń, zwrotów, sentencji, ustalonych charakterystyk, 

formacji paremiologicznych, włącznie z ludowymi przysłowiami kalendarzowymi 

i skrzydlatymi słowami oraz kończąc na często przywoływanych biblijno-mitologicz-

nych przykładach. 

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na i c h t i o l o g i i 2, tj. istotach wod-

nych, czyli r y b a c h  (zarówno krajowych jak i zagranicznych, tj. rzecznych // sta-

wowych i morskich // oceanicznych, spędzających życie zarówno w wodach słod-

kich, jak i słonych).  

Dowiemy się, czy przedstawiciele świata wodnego są tak samo bogato repre-

zentowani w czeskiej i polskiej frazeologii, jak np. s s a k i  (czes. kůň, pes, kráva, 

kočka, prase – pol. koń, pies, krowa, kot, świnia), p t a k i  (czes. slepice, husa, holub, 

vrána, vrabec, orel – pol. kura, gęś, gołąb, wrona, wróbel, orzeł), czy o w a d y  (czes. 

 
1  D. Masłowska, W. Masłowski, Przysłowia polskie i obce, Warszawa 2003, s. 362. 
2  Por. czes. ichtyologie pol. ichtiologia ‘nauka o rybach’. Wyraz ten pochodzi z języka grec-

kiego: ἰχθύς, ichthýs ‘ryba’ i λόγος, logos ‘nauka’ [występowanie w wyrazach złożonych], 
por. J. Rejzek, Český etymologický slovník, Voznice 2001, s. 234. 
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blecha, včela, sršeň, kobylka – pol. pchła, pszczoła, szerszeń, szarańcza)3. Będzie nas 

również interesowało, czy więcej jest przykładów z komponentem hiperonimicz-

nym (czes. ryba – pol. ryba) czy z konkretnym wyrazem hiponimiczym niższego rzę-

du (np. czes. úhoř, sleď/herynek, štika, žralok, treska, sumec, piskoř, pstruh, kapr – 

pol. węgorz, śledź, szczupak, rekin, dorsz, sum, piskorz, pstrąg, karp). Na potrzeby 

naszych rozważań przywoływane będą współczesne, jak i już niektóre częściowo 

przestarzałe przykłady językowe, które są rejestrowane przez monolingwistyczne 

leksykony.  

Skupimy się głównie na transponowaniu cech zwierzęcych na człowieka. Bę-

dziemy się głównie koncentrowali na procesach przenoszenia właściwości ryb (wy-

razów podrzędnych i nadrzędnych tj. wywodzących się ogólnie z domeny A) na 

ludzkie cechy, umysł, wygląd, stany psychiczne, czynności fizyczne, zachowanie, 

aktywność, ocenianie, kontakty, relacje i stosunki międzyludzkie oraz innego rodza-

ju określenia (czyli na końcową domenę B), które najczęściej związane są z modela-

mi kognitywnymi. Zostanie metaforycznie uwidoczniony kognitywno-językowy por-

tret człowieka, w procesie którego analizowana leksyka ryby lub jej konkretnie wy-

mienionego reprezentanta przyczyni się do uwypuklenia obrazu człowieka i jego 

wykonywanych czynności w życiu codziennym. Rozważania frazeologiczne powinny 

wykazać także różnice (w mniejszym lub większym stopniu) z zakresu częściowo 

odmiennego czeskiego i polskiego językowego obrazu świata. Warto także jednak 

nadmienić, że istnieje znaczna formalna i treściowa zgodność, między czeskimi 

i polskimi związkami frazeologicznymi, w których są wyprofilowane „rybie // ryb-

ne” nazwy (ogólne i konkretne) i to właśnie one wzbogacają zasób słów i analizo-

wane słownictwo w badanych językach.  

Przedstawiany świat ryb włącznie z różnorodnie wyeksponowanymi jej ga-

tunkami stał się materiałem niniejszych wewnątrzjęzykowych i międzyjęzykowych 

badań. Na podstawie zaprezentowanej ekscerpcji zarówno intralingwalnych przy-

kładów porównawczych, jak i interlingwalnych ocen terminologicznych postaramy 

się pokazać, jak występująca ichtiologia obecna jest w języku i w kulturze, szczegól-

nie w słowiańskim obszarze językowym, tj. w czeszczyźnie i polszczyźnie. 

 

 

 

 

 

 

 
3  Te podziały taksonomiczne były w latach poprzednich wiodącymi tematami siedleckich 

interdyscyplinarnych konferencji naukowych. 
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Czeskie i polskie wyekscerpowane przykłady językowe  

z komponentami konkretnie profilowanych gatunków ryb  

w szeroko pojętej sferze frazeologii i idiomatyki 

 

W dziesięciu niżej sporządzonych punktach zostaną opisane przykłady z przed-

miotowego zakresu badawczego. Skoncentrujemy się na dziewięciu hiponimach 

i jednym hiperonimie. 

 

I ÚHOŘ – WĘGORZ4 jest to ‘ryba s hladkým tělem podobná hadu’5 – pol. ‘ryba 

drapieżna o ciele silnie wydłużonym, wężowatym’6. W przeniesionym słowa znacze-

niu ten konkretnie wyekscerpowany gatunek ryb w świetle analizy związków fraze-

ologicznych wskazuje na różnorodne p o l a  s e m a n t y c z n e  [zaznaczone WESALI-

KAMI]. O najważniejszych z nich watro wspomnieć: 

PRZEBIEGŁOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ i BRAK ZAUFANIA 

czes. být hladký // kluzký jako úhoř7 // had ‘záludností získat převahu’– pol. 

być śliski jak węgorz // piskorz // wąż ‘przebiegły człowiek, który łatwo potrafi wy-

dostać się z każdej sytuacji’, ‘ktoś przebiegły, potrafiący zyskać przewagę nad prze-

ciwnikiem’; 

czes. být lstivý jako úhoř // had // liška // kočka ‘být vychytralý, prohnaný 

a lstivý’ – pol. być chytry jak lis // wąż ‘przebiegły, cwany, zdradliwy, niemożna mu 

zaufać’; 

czes. být slizký jako úhoř // had – pol. dosł. być śliski jak węgorz // piskorz // 

wąż ‘nieszczery’, ‘fałszywy’; 

ZWINNOŚĆ i SZYBKA REAKCJA (w języku polskim brak węgorzowatej leksyki) 

czes. být mrštný // hbitý jako úhoř // štika // had // ještěrka // opice // kuna 

‘být pohyblivý a velmi šikovně a rychle reagovat’ – pol. być zwinny jak jaszczurka // 

wiewiórka // sarna ‘bardzo zwinny’, ‘szybko reagująca osoba’; 

WYKRĘCANIE i ZNIKANIE 

 
4  Nie mylić z błędnie nazywanym węgorzem elektrycznym. Właściwa nazwa to strętwa czes. 

paúhoř elektrický (łac. Electrophorus electricus) i ryba ta nie jest spokrewniona z węgo-
rzokształtnymi. Nazwa węgorz nawiązuje do węgorzowatego kształtu ciała ryby, a epitet 
gatunkowy elektryczny – do obecności narządów elektrycznych. Ryba ta występuje w do-
rzeczu Amazonki w Północno-wschodniej części Ameryki Południowej. 

5  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, čtvtré 
vydání, Praha 2005, s. 466. 

6  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 775. 
7  Ten frazeologizm możemy wyrazić synonimicznym wyrażeniem, ale już bez zwierzęcego 

ekwiwalentu, por.: všemi mastmi mazaný, patrz T. Orłoś (red.), Velký česko-polský frazeo-
logický slovník, Kraków 2009, s. 585). 
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czes. prokluzovat // (vy)kroutit se jako úhoř // červ // had // žížala ‘obratně 

a lehce se někomu vytrhnout // vyškubat a uniknout’ nebo ‘hladce se z něčeho vyl-

hat’ – pol. kręcić // wić // wykręcać // wywijać // wyślizgiwać // wyśliznąć się jak 

węgorz // wąż // piskorz // robak ‘o człowieku, który potrafi wydostać się z każdej 

sytuacji’, ‘kręcić się // wić się bardzo zwinnie’, ‘usiłować szybko znaleźć wyjście 

z kłopotliwej sytuacji’, ‘wykręcić się chytrze’, ‘nie chcieć się do czegoś przyznać’, 

‘niespokojnie poruszać całym ciałem’8; 

czes. proklouznout jako úhoř // had // myška ‘tiše a rychle se někam odněkud 

dostat’, ‘nenápadně zmizet’ – pol. wyśliznąć się jak węgorz // piskorz ‘cicho 

i niepostrzeżenie zniknąć’, ‘wykręcić się z czegoś’9; 

pol. jakbyś węgorza wpuścił w pół Wisły ‘przepadło’, ‘znikło bezpowrotnie’, 

‘bez śladu’10. 

ZBĘDNE CZYNNOŚCI – przestarzałe przykłady językowe: 

czes. úhoře za ocas chytat ‘marnou práci dělat’, ‘pošetile si počínat’ – pol. 

trzymać węgorza za ogon ‘podjąć się zadania, które się nie uda’; 

czes. úhoře přes koleno lámat ‘marně se namáhat’, ‘pošetilost’; (w języku pol-

skim brak węgorzowatego nazewnictwa) 

NIEPEWNOŚĆ i SŁABOŚĆ 

czes. x se drží jako ouhoře za ocas ‘slabě’, ‘nejistě’; (w języku polskim brak wę-

gorzowatej leksyki) 

MĄDROŚĆ RYBACKA: 

pol. węgorze w zamęcie łowią;  

pol. najprędzej złapie węgorza, gdy idzie do morza.  

 

II Kolejnym przywoływanym przedstawicielem świata podwodnego jest 

ŚLEDŹ – SLEĎ // HERYNEK11 // SLANEČEK12 czes. ‘stříbřitá ryba severských moří, 

 
8  W języku czeskim można użyć następujących bliskoznacznych określeń: tanec mezi vejci 

lub být jako rtuť // mít rtuť v těle. 
9  Por. E. Mrhačová, Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice, (tematický frazeolofický 

slovník), Spisy číslo 124, Ostrava 1999, s. 139. 
10  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 

1889-1894, s. 587. 
11  Herynek to ‘slaneček’, czyli solony śledź. Staroczeski wyraz brzmiał heryňk, por. J. Bělič, 

A. Kamiš, K. Kučera, Malý staročeský slovník, Praha 1978, s. 65 i wywodzi się ze środkowo 
górnoniemieckiego haerinc (dziś niem. Hering), którego pochodzenie nie jest pewne, por. 
J. Rejzek, Český etymologický slovník, Voznice 2001, s. 199. Inny słownik etymologiczny 
podaje również zapożyczenie z języka niemieckiego, ale używa innego zapisu Häring, por. 
J. Holub, S. Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem 
k slovům kulturním a cizím, Praha 1978, s. 190. 

12  Czeski wyraz slaneček to polski solony śledź, por. J. Siatkowski, M. Basaj, Česko-polský 
slovník, Praha – Warszawa 1991, s. 714. 
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hromadně lovená pro chutné maso’13 – pol. ‘ryba morska, osiągająca długość 40 cm, 

żyjąca w ławicach, poławiana ze względu na smaczne mięso’14.  

TŁOK // TŁUM // CIASNOTA 

pol. gnieść // tłoczyć się // być stłoczeni jak śledzie w beczce – czes. namačkaní 

jako herynci // slanečci // sardinky15 (v konzervě) ‘tísnit se v nějakém prostoru, 

příliš lidí na jednom místě’; ‘znajdować się // przebywać w tłoku’, ‘w gęstym tłumie’, 

‘nieprzyjemnie napchani w małej powierzchni’; 

pol. ciasno jak śledziom w beczce16; 

NIEKORZYSTNY WYGLĄD 

pol. blady jak wymokły śledź ‘bardzo blady’, ‘zmęczony’; (w języku czeskim 

brak „śledziowatego” ekwiwalentu) 

pol. wyglądać jak wymokły // wymoczony śledź (holenderski17) ‘źle’, ‘chudo’, 

‘blado’18, ‘być zmęczonym’ – czes. ‘vypadat vychrtle, nemocně, špatně jako mrtvola’; 

pol. wychudzony jak śledź wędzony ‘bardzo chudy’19; 

pol. chudy jak śledź (jak stokfisz)20; 

pol. wyschły jak śledź wędzony21; 

STYL JAZDY NA SANKACH 

pot. pol. jechać // zjeżdżać na śledzia ‘jechać // zjeżdżać na sankach, leżąc na 

brzuchu’; 

OCZY ZAPADNIĘTE 

pol. oczy mu wlazły, jak śledziowi w głowę22; 

SZCZĘŚCIE GŁOWA 

Ma szczęście, jak śledziowa główka w wielką niedzielę23; 

 
13  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 392. 
14  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 698. 
15  W języku czeskim można użyć frazeologizmu z somatycznym komponentem: hlava na 

hlavě lub je tam nabito // natřískáno. 
16  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 

1889-1894, s. 66. 
17  W Polsce od wieków śledź był jedyną rybą morską, sprowadzaną dla taniości. Holender-

skie śledzie były to najwyższej jakości tanie ryby, które przewyższały nawet te skandy-
nawskie. Szersze rozważania o holenderskim śledziu patrz J. Krzyżanowski: Mądrej głowie 
dość dwie słowie, t. I i II, PWN, Warszawa 1994, s. 229–230. 

18  Można przyrównać do określenia wyglądać blado jak zdechlak, por. S. Skorupka, Słownik 
frazeologiczny języka polskiego t. II R–Ż, Warszawa 1974, s. 301. 

19  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 
1889-1894, s. 616. 

20  Tamże, s. 64. 
21  Tamże, s. 620. 
22  Tamże, s. 357. 
23   Tamże, s. 537. 
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NIC NIE MIEĆ // NIC NIE DOSTAĆ 

pot. pol. ucho od śledzia24 ‘nic, zupełnie nic – wbrew czyimś planom, oczeki-

waniom’; [w języku czeskim brak „śledziowatego” odpowiednika]; 

posp. pol. dostać // otrzymać ucho od śledzia – czes. dostat starou belu; nebo 

houby s octem ‘nic’. 

Śledź posiada małą wartość, co zostało odzwierciedlone w starszych przykła-

dach językowych, por.: 

ŻYĆ W NĘDZY 

pol. i na śledzia mu nie staje ‘być biednym’; 

pol. i na śledzia niema ‘nędzarz’25. 

Śledź nie należy do luksusowych czy wykwintnych ryb, w porównaniu do in-

nych reprezentantów świata wodnego (rzecznego // morskiego), por.:  

czes. lepší solený herynek na vlastním stole než čerstvá štika na jiném26. 

dosł. pol.: lepszy śledź solony na własnym stole, niż świeży szczupak na innym. 

Śledź w kulturze polskiej występuje w związkach frazeologicznych, które są 

związane również z tradycją i OBRZĘDAMI POSTNYMI27, por.:  

pol. panowanie śledzia i żurku ‘okres postu’, ‘okres rozpoczęcia Wielkiego Po-

stu’28; a analogicznie można powiedzieć o końcu Wielkiego Postu, który nazywany 

był:  

pol. pogrzebem żuru i śledzia ‘koniec wielkiego postu’. 

Śledzikiem lub śledziówką można także potocznie nazwać ‘ostatni dzień zaba-

wy Karnawału, czyli Ostatki’ odbywające się we wtorek przed środą popielcową, 

por.: 

czes. večírek na masopustní úterý – [w języku czeskim nie jest profilowany 

śledź]. 

pol. komu post miły, niech gryzie śledzia; pan zje niedźwiedzia29; 

W języku polskim zostało przyjęte humorystyczne powiedzenie, które brzmi: 

pol. śledzik lubi pływać30. 

 
24  Przedmiotowe ucho od śledzia jest również nazwą gestu o tym samym znaczeniu, który 

został rozpropagowany w polskiej kinematografii przez kultowy film Vabank w reżyserii 
Juliusza Machulskiego. 

25  S. Adalberg, tamże, s. 547. 
26  Dotyczy to duńskiego przysłowia, które oddaje jednak istotę porównania. 
27  Wyrazy te powinny mieć kwalifikator żartobliwości i przestarzałości, tak jak to zaznacza 

Stanisław Skorupka (Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, s. 301). 
28  Postne jedzenia często ograniczały się do tych dwóch wymienionych potraw. 
29  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 423. 
30  Ta fraza wynika zapewne z częstego spożywania śledzia i wódki podczas różnego rodzaju 

zabaw. Żart językowy polega niewątpliwie na dwuznaczności: dosłownie śledzie muszą 
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Potwierdzeniem tego związku w literaturze czeskiej na skale światową niech będzie 

cytat ze Szwejka, kiedy rozmawiał on z feldkuratem Katzem: 

„Nebylo to tak nejhorší, pane feldkurát. Žízeň je následkem včerejší žízně. Z toho 

se člověk nedostane tak brzy. Znal jsem jednoho truhláře, ten se ponejprv opil na 

Silvestra roku 1910 a prvního ledna ráno měl takovou žízeň a bylo mu tak špat-

ně, že si koupil herynka a pil znovu a tak to dělá denně už po čtyry roky a nikdo 

mu nepomůže, poněvadž si vždycky v sobotu koupí herynka na celej tejden. Je to 

takovej kolotoč, jako říkal jeden starej šikovatel u 91. pluku.“31 – [tłum. pol.: 

Można było wytrzymać, panie feldkurat. Pragnienie jest następstwem wczo-

rajszego pragnienia. Ugasić takie pragnienie nie tak łatwo. Znałem pewnego 

stolarza, który pierwszy raz upił się na Sylwestra roku tysiąc dziewięćset dzie-

siątego, a pierwszego stycznia miał takie pragnienie, i czuł się tak niedobrze, 

że musiał kupić sobie śledzia, a potem pił znowu, i tak się to powtarza już co-

dziennie od czterech lat i nikt nie może mu na to poradzić, ponieważ zawsze 

w sobotę kupuje śledzie na cały tydzień. Taki ci to kołowrót, jak mawiał pe-

wien starszy sierżant 91. pułku32 ]. 

WYJŚCIE // OPUSZCZENIE 

pol. połknąć śledzia ‘zniknąć’ // ‘zgubić się’ // ‘przepaść’ – czes. vypařit se // 

zmizet; 

pol. pojechał po śledzie, więcej nie przyjedzie ‘o kimś, kto kogoś na zawsze 

opuścił’; 

KRADZIEŻ 

pol. śledzia zjeść ‘zginąć’, ‘być skradzionym’; 

WYGRAŻANIE – [w języku polskim brak „śledziowatej” terminologii]. 

Expr. czes. přetrhnout // roztrhnout někoho jako herynka ‘groźba kary lub 

odwetu temu, kto nie respektuje zakazów’; ‘chęć ukarania kogoś’33, por. rozerwać 

kogoś na strzępy34; 

czes. roztrhne mě jako herynka ‘snadno mě přemůže’, ‘potrestá mě přísně’ – 

pol. ‘łatwo mnie ukarze lub srogo pokona’, ‘groźba’35;  

 
przebywać w wodzie (tj. pływać, ale nie w wódce), natomiast w przenośni śledź z wódką 
stanowi dobre połączenie smaków. 

31  J. Hašek, Osudy dobrégo vojáka Švejka za světové války, svazek I, díl 1-2, ODVŠ I/10/3 Pra-
ha 1990, s. 142. 

32  J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, przeł. P. Hulka-Las-
kowski, , t. I, rozdz. X, punkt 3, Wrocław 1999, s. 142. 

33  F. Čermák, J. Holub, R. Blatná, M. Kopřivová a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – 

výrazy větné, Praha 2009, s. 266. 
34  E. Mrhačová, M. Balowski, Česko-polský frazeologický slovník, Ostrava 2009, s. 65. 
35  J. Zaorálek, Lidová rčení, Praha 2000, s. 446. 
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czes. dát někomu herynka‚ ‘vyhubovat’ – pol. ‘opieprzyć’, ‘zwymyślać’, ‘złajać’, 

‘zbesztać’36. 

ROBIENIE ZBĘDZYCH RZECZY 

pol. śledzia solić37 ‘robić niepotrzebne rzeczy’, ‘robić zbędnie’; 

pol. kiedy śledzia to pocoż soli? ‘śledź sam w sobie jest rybą słoną’38. 

MOTYW W MALARSTWIE39 ŚWIATOWYM 

pol. smażyć całego śledzia dla ikry ‘poświęcić wiele dla drobnostki’, ‘podej-

mować działania niewspółmierne do celów, które chce się osiągnąć’; 

pol. powiesić śledzia za skrzela ‘każdy musi odpowiadać za swoje czyny’; 

pol. mieć w sobie coś więcej niż pusty śledź ‘nie sądzić po pozorach’; 

pol. tu się nie smaży jego śledź ‘sprawy nie przebiegają zgodnie z planem’. 

 

Analizowany śledź w języku polskim ma jeszcze inne oznaczenia, co ewident-

nie wskazuje na polisemiczność tego leksemu: 

1. ‘drewniany lub metalowy klin // patyk wbijany w ziemię, do którego za-

czepia się linki naciągające rozstawiony namiot’; – w języku czeskim stosu-

je się inny ekwiwalent leksykalny: kolík [dosł. klamerka // klamra].  

2. ‘bardzo wąski krawat’; 

3. ‘gra polegająca na odbijaniu piłki w kole’.  

 

Liczebna przewaga śledzia w języku polskim40 może wynikać stąd, że śledź 

jest rybą żyjącą w morzu, zatem nie występuje bezpośrednio w Czechach. W Polsce 

jest to ryba bardzo powszechna, w związku z tym ma to przełożenie nie tylko na 

odbicie w języku, ale także i na jego istniejący zasób leksykalny.  

 

 
36  Tamże, s. 74. 
37 Semantycznie można porównać z frazeologizmem syzyfowa praca, patrz P. Müldner-

Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, s. 583 – czes. 
sisyfovská dřina viz. B. Fučík, J. Pokorný, Zakopaný pes aneb o tom, jak, proč a kde vznikla 
některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví, Praha 2009, s. 199–200 ‘daremny 
trud, praca bezcelowa, bezsensowna, nie przynosząca żadnych efektów’. 

38  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 547. 
39  Chodzi o tzw. Przysłowia niderlandzkie (hol. Nederlandse Spreekwoorden), czyli o obraz 

znany także jako Świat do góry nogami – dzieło namalowane w 1599 roku przez Pietera 
Bruegela (starszego) – niderlandzkiego malarza, jednego z głównych przedstawicieli pół-
nocnego renesansu. 

40  Por. także reklamy telewizyjne, gdzie został wyeksponowany śledź, który posiada cechę 
‘dzikości’: 

Śledź dziki z natury, to musi być Lisner; 
Posmakuj prawdziwej dzikości śledzia atlantyckiego. 
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III ŠTIKA – SZCZUPAK czes. ‘dravá sladkovodní ryba s širokou zubatou tla-

mou’41 – pol. ‘ryba drapieżna wód słodkowodnych i słonawych, o spłaszczonym py-

sku’42. Ten gatunek słodkowodnej ryby symbolizuje atak, drapieżność i ruchliwość. 

Często dzięki metaforze (tj. cechom przypisywanym szczupakowi) określany jest 

w przeniesionym słowa znaczeniu drapieżny, zachłanny i przebojowy człowiek, por. 

niżej wyszczególnione przykłady, które dotyczą ponownie różnorodnych pól seman-

tycznych:  

SZYBKOŚĆ i ZWINNOŚĆ 

czes. být bystrý jako štika // sokol ‘pohybovat se rychle’ – pol. ‘poruszać się 

szybko i zwinnie’; 

czes. být mrštný // hbitý jako štika // had // ještěrka // kočka // kuna // la-

siška // opice // úhoř // veverka ‘velmi pohyblivý // obratný’ – pol. pływać // rzucać 

się jak szczupak ‘być zwinnym jak np. jaszczurka’, ‘umieć szybko reagować’; 

DRAPIEŻNOŚĆ // ENERGICZNOŚĆ i PRZEBIEGŁOŚĆ oraz KONKURENCYJNOŚĆ 

czes. být dravý jako štika v rybníce ‘velmi průbojný až bezohledný’ – pol. ‘być 

bardzo energicznym’, ‘być bezwzględnym i przebojowym człowiekiem’;  

czes. nasadit štiku do rybníka ‘být v jednání dravý, nesmlouvavý a prohánět 

ostatní’ – pol. dopuścić nową krew ‘przyjąć do słabo pracującej grupy energiczną 

osobę i przez to poprawić/zaburzyć u pozostałych niepożądaną stagnację’ lub ‘wy-

wołać niepokój, nerwowe poruszenie’43; 

czes. být štikou v rybníku ‘působit rozruch iniciativou, kritikou’, ‘být nepříjem-

nou a nezdolatelnou konkurencí’ – pol. ‘o aktywnym i pomysłowym pracowniku, 

który rzuca się w oczy’; 

ekspr. czes. to je ale štika! – pochlebstwo lub pochwała: ‘człowiek zwinny, 

szybko reagujący, pełen inicjatywy, energiczny, pomysłowy i przebojowy’; 

czes. proto štika v řece // v rybníce, aby kapři nedřímali44 ‘dla lepszego rozwo-

ju społeczeństwa są potrzebni ludzie, którzy poganiają innych i inspirują ich’45; 

 
41  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 439. 
42  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 775. 
43  Można także użyć określeń: wkładać // wsadzać kij w mrowisko oraz czes. rozevřít stojaté 

vody // zčernit hladinu // vzbudit rozruch, por. T. Z. Orłoś, (red.), Velký česko-polský 
frazeologický slovník, Kraków 2009, s. 555, oraz prohánět někomu perka // faldy, por. 
F. Čermák, J. Hronek a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – přirovnání, Praha 
2009, s. 358. 

44  Istnieje podobne przysłowie, ale w drugiej części zamiast karpia jest karaś, natomiast 
w pierwszej części zawsze używany jest szczupak, por. czes. proto štika v řece, aby karasi 
nedřímali, por. D. Bittnerová, F. Schindler, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, 
Praha 2003, s. 108. 

45  D. Bittnerová, F. Schindler, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, Praha 2003, s. 82. 
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czes. být štika mezi kapry ‘silná osobnost’ – pol. szczupak w stawie karpi ‘jed-

nostka wybijające się w kolektywie’, ‘człowiek z inicjatywą’; 

pol. na to szczupak jest, żeby karaś nie drzymał46; 

pol. rzucać się jak szczupak w wodzie47; 

SKOKI DO WODY 

czes. udělat štiku (do vody) ‘skočit do vody po hlavě’ – pol. dać // dawać // wy-

ciąć // chlusnąć szczupaka ‘wskoczyć do wody na główkę’, ‘skakać // wskakiwać 

gdzieś jednym susem’; 

pol. skoczyć szczupakiem ‘skoczyć do przodu, całkiem poziomo do podłoża’48; 

WYŚMIENITE PŁYWANIE  

pol. pływać jak szczupak ‘bardzo dobrze’ – czes. plave jako štika ‘výtečně’; 

pol. wypłynąć szczupakiem ‘płynąć pod wodą i wynurzyć się daleko’; 

STYL PORUSZANIA 

pol. pognać // pomknąć w szczupakach ‘w susach’, ‘w skokach’, ‘w podsko-

kach’; 

pol. iść // nieść szczupakami – czes. pádit velkými skoky (o koni) ‘poruszać się 

z przodu dużą prędkością’;  

pol. iść // nieść szczupakami ‘o koniu // statku’, ‘posuwać się // jechać sko-

kami’49; 

pol. pognać // pomknąć w szczupakach // dawać szczupaki ‘biec // iść kłu-

sem // truchtać w długich skokach’; 

pol. nurknąć szczupakiem ‘szybko odskoczyć, obrócić się i uciec’;  

PSUCIE SIĘ 

pol. karp od głowy, szczupak od ogona, a panna od średniego dzwona się psu-

je50 – czes. kapr se kazí od hlavy, štika od ocasu a dívka po dvacítce // třicítce; 

CHĘĆ NABRANIA // OSZUKANIA [w języku czeskim brak „szczupakowatej” leksyki, 

używany jest lis]. 

pol. przysłowie: szczupak dwa razy tej samej przynęty nie bierze51 – czes. lišku 

dvaktát neošidíš ‘nikt nie da się złapać dwa razy w ten sam sposób’; 

PIJAŃSTWO 

czes. opilý jako štika ‘bardzo pijany’52; 

 
46  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 539. 
47  Tamże, s. 485. 
48  S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego t. II R–Ż, Warszawa 1974, s. 269. 
49  Tamże, s. 269. 
50  J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. I i II, PWN, Warszawa 1994, s. 269. 
51  W języku polskim można użyć następujących bliskoznacznych określeń: szczwanego lisa 

nie wyprowadzisz w pole lub starego wróbla na plewy nie złapiesz. 
52  J. Zaorálek, Lidová rčení, Praha 2000, s. 538. 
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SZCZUPŁA i ŻYWA OSOBA 

czes. nejez tolik a budeš jako štika ‘szczupła osoba’;  

SMAK 

pol. u szczupaka ogon, a u karpia głowa najsmaczniejsza53; 

BIEDA 

pol. I płotka dobra, gdy szczupaka niemasz54. 

REGUŁA WĘDKARZY 

czes. Dvojí jest obyčejně čas lovení: jarní a podzimní. Na podzim jsou kapři 

a štiky vážnější (=těžší), masitější a výbornější podstavy, ale na jaře ryby dražší bývají, 

protože jich jest méně55. 

Przestarzałe porównanie: RZECZY NIE REALNE 

pol. nikt na indyku nie wjechał do piekła, ani na szczupaku do nieba56. 

 

IV ŽRALOK – REKIN czes. ‘velká dravá paryba s širokými ústy’57 – pol. ‘dra-

pieżna duża, żarłoczna ryba morska, poławiana ze względu na bardzo smaczne mię-

so, jak również cenną skórę’58. 

DZIURA W BUCIE Z PRZODU – [tylko w języku czeskim] 

czes. mít žraloka ‘mieć oderwaną przednią część podeszwy buta59’; 

BRUTALNOŚĆ i BEZWZGLĘDNOŚĆ 

czes. z x-a to je žralok ‘dravý, bezohledný člověk’ – pol. ‘drapieżny, bez-

względny, surowy, brutalny człowiek’; 

PRZEŚLADOWANIE 

pol. płynąć za kimś // czymś jak rekin za okrętem ‘wytrwale prześladować’; 

żart. ‘uczepić się’, ‘naśladować kogoś // coś’;  

WALKA O ZYSKI 

pol. być rekinem ekonomicznym // giełdowym // przemysłowym // kartelo-

wym ‘walka na śmierć i życie, gdzie przedmiotem jest pieniądz // zysk’; 

pol. rekin finansjery // finansowy ‘bezwzględny bogacz’, ‘potentat finansowy’; 

pol. rzucić coś w paszczę rekinowi ‘niedobrowolnie się w jakiejś dziedzinie 

poddać’; 

 
 

53  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 539. 
54  Tamże, s. 539. 
55  Z. Vašků, Velký pranostikon, Praha 1998, s. 286. 
56  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 175. 
57  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 591. 
58  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 584. 
59  But jest alegorycznie głodny i otwiera paszczę (dziurę w bucie) jak rekin. Tak przedsta-

wia się czeski frazeologizm. Ryba ta może dużo zjeść. 
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V TRESKA – DORSZ czes. ‘ryba žijící ve velkých hejnech v severních mořích’60 – 

pol. ‘drapieżna ryba morska, długości 35-70 cm, o ubarwieniu marmurowo-

oliwkowym, żyjąca w Oceanie Atlantyckim i Spokojnym; poławiana dla celów spo-

żywczych; z jej wątroby pozyskuje się tran’61.  

Dorsza często konserwuje się dzięki suszeniu, przez co pozbawia się wody 

i wysycha. Efekt tej czynności w języku czeskim został przeniesiony na człowieka, 

por.:  

czes. být vyschlý // vysušený jako treska62 ‘být hubený, šlachovitý a mít 

svraštělou kůži’ nebo ‘cítit velkou ztrátu tekutin a mít velkou žízeň63’ – pol. ‘niezwy-

kle wysuszony człowiek z pomarszczoną skórą’64 lub ‘bardzo spragniony’. 

Na Wigilię (czes. na Štědrý den) tradycyjnie w Czechach i w Polsce podaje się 

karp. Ze słodkowodnych ryb są to następnie: pstrąg, szczupak, sandacz czy węgorz. 

Z morskich ryb najpopularniejsze są: łosoś, dorsz, śledź, halibut i makrela.  

 

VI SUMEC – SUM czes. ‘velká říční dravá ryba s masitými vousy kolem tlamy’65 – 

pol. ‘duża ryba o płaskiej głowie i charakterystycznych wąsach, żyjąca w słodkich 

i mulistych wodach’66. 

WYGLĄD WĄSÓW 

pol. wąsy jak sum // wąsy jak u suma ‘długie’; 

pol. wąsaty jak sum;  

pol. wyglądać jak sum z wąsami67; 

CHARAKTER CZŁOWIEKA 

pol. chodzić // wyglądać jak sum ‘milczący // ponury człowiek’68. 

 

VII PISKOŘ – PISKORZ [patrz przykłady w haśle węgorz] pol. ‘ryba o giętkim, 

wydłużonym ciele i brunatnej barwie; żyjąca w płytkich, mulistych zbiornikach 

wodnych’69. Ciekawej wykładni leksemu piskorz dokonał Julian Krzyżanowski70. 

 
60  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 454. 
61  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 102. 
62  Por. czeskie synonimiczne określenie: být vyschlý jako mumie. 
63  Por. bliskoznaczne pojęciowo określenie: pít jako duha – [dosł. pić jak tęcza]. 
64  Polskim odpowiednikiem może być właśnie zasuszona mumia. 
65  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 423. 
66  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 677. 
67  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści …, Warszawa 1889-1894, s. 617. 
68  S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego t. II R–Ż, Warszawa 1974, s. 244. 
69  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 463. 
70  J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. II, Warszawa 1994, s. 100–104. 
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WYKRĘCANIE i ZNIKANIE 

Pol. kręci się // wić się // wyśliznąć się // wywinąć się jak piskorz ‘krzyczał // 

miotał się jak oszalały’71; 

pol. wkręcać się jak piskorz ‘zręcznie’ – czes. proklouznout jako úhoř // had // 

myška; 

BIEDA 

pol. goły jak piskorz – czes. chudý jako kostelní myš72 – [w języku czeskim brak 

„piskorzowatego” nazewnictwa]. 

 

VIII PSTRUH – PSTRĄG czes. ‘ryba s hustými tečkami na bocích žijící v čistých 

vodách’73 – pol. ‘ryba żyjąca w czystych wodach śródlądowych lub hodowana 

w stawach, mająca brunatno-oliwkowy grzbiet, złotawe boki i srebrzysty brzuch; 

ceniona ze względu na smaczne mięso’74. 

pol. gdy pstrągi ponad wodę z pluskiem wyskakują, to nam długą słotę i biedę 

zwiastują75. 

 

IX KAPR – KARP czes. ‘užitková sladkovodní ryba s vousky a vysokým tělem’76 – 

pol. ‘ryba słodkowodna odznaczająca się wygrzbieconym ciałem, pokrytymi dużymi, 

mocnymi łuskami’77. 

SMACZNA CZĘŚĆ RYBY 

pol. u karpia głowa najsmaczniejsza; 

LENISTWO – [w języku polskim brak „karpiowatej” leksyki]. 

czes. být líný jako kapr ‘být velmi líný a nechtít se hýbat’78 – pol. ‘komuś nie 

chce się w ogóle poruszać’; 

DOBRE SAMOPOCZUCIE 

czes. cítit se někde jako kapr // ryba ve vodě ‘velmi dobře // sebejistě’, ‘být ve 

svém živlu’ – pol. czuć się jak ryba w wodzie ‘pewnie’, ‘wyjątkowo dobrze’; 

 
71  S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego t. I A–P, Warszawa 1974, s. 683. 
72  K. Oliva, Polsko-český slovník II P–Ż, Praha 1995, s. 42. 
73  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 342. 
74  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 570. 
75  S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 

1889-1894, s. 453. 
76  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 128. 
77  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 212. 
78  F. Čermák, J. Hronek a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – přirovnání, Praha 

2009, s. 150. 
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czes. házet // mrskat sebou jako kapr na suchu // na blátě ‘prudce a bez-

úspěšně sebou škubat’ – pol. miotać się // rzucać się jak ryba w sieci ‘gwałtownie 

i bez skutku’; 

MILCZENIE 

czes. mlčet jako kapr // ryba ‘zarytě mlčet’ – pol. milczeć jak zaklęty; 

czes. mlčet // být němý jako kapr/ryba ‘vytrvale mlčet’ – pol. ‘wytrwale mil-

czeć’; 

czes. otevírat ústa jako kapr ‘okrągłe usta zazwyczaj w zakłopotaniu’; 

ZDZIWIENIE WYTRZESZCZ OCZU 

czes. poulit // kulit oči jako kapr79 // pulec // žába ‘mít rozevřené oči, avšak 

dezorientovaný výraz’ – pol. ‘wytrzeszczać oczy ze zdziwienia’; 

NAIWNIE PATRZEĆ – MILCZEĆ80 Z OTWATRYMI USTAMI 

czes. otevírat hubu // pusu // ústa jako kapr ‘otevírat dokulata a naivně beze 

slova široce ústa’; 

BRAK POMOCY 

czes. zůstat jako kapr // ryba na suchu ‘bez pomoci’ // ‘bez prostředků’ – pot. 

pol. zostać na lodzie ‘zostać bez pomocy’, ‘bez środków do życia’; 

BRAK SZKODZENIA SAMEMU SOBIE 

rzad. czes. kapři nevypustí vlastní rybník ‘nikdo se nechová tak, aby škodil sám 

sobě’ – pol. ‘nikt nie postępuje tak, aby szkodzić // zaszkodzić samemu sobie’; 

czes. proto štika v řece, aby kapři nedřímali.  

 

X RYBA – RYBA czes. ‘vodní obratlovec pohybující se pomocí ploutví a dýchající 

žábrami’81 – pol. ‘jedno z wielkiej grupy zmiennociepłych zwierząt kręgowych żyją-

cych w wodzie, oddychających skrzelami, o ciele pokrytym najczęściej łuskami, po-

ruszających się dzięki ruchom płetw’82. 

Ryba jest symbolem początku, słońca, morza, pełni; życia, nieśmiertelności, 

zmartwychwstania; śmierci, zbawienia, wiary, ofiary, Chrystusa, Matki Bożej, chrztu, 

eucharystii; wolności, obfitości; płodności, płciowości, żeńskości, fallusa, rozwiązło-

ści; czystości, obojętności płciowej; mądrości, wiedzy, pożywienia dla mózgu; głupo-

ty, szaleństwa; zła, zniszczenia; chciwości, niezdarności, a w heraldyce wskazuje na 

chrześcijaństwo, tajemnicę, milczenie, umiarkowanie, zdrowie, czujność i pokorę83.  

MILCZENIE 

 
79  Por. být z toho jelen lub koukat jako tele na nová // malovaná vrata. 
80  Por. nevydat ze sebe ani hlásku lub koukat jako jelen. 
81  J. Filipec, F. Daneš, V. Mejstřík (red.), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 

2005, s. 370. 
82  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 616–617. 
83  Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 365–367. 



RYBY I POSZCZEGÓLNE ICH GATUNKI W CZESKIEJ I POLSKIEJ FRAZEOLOGII     

 

189 
 

czes. být němý jako ryba ‘zarytě mlčet’ – pol. niemy jak ryba; 

czes. mlčet jako ryba // kapr // pařez ‘zarytě mlčet’ – pol. iron. milczeć jak ryba; 

ZIMNY CHARAKTER 

czes. být studený jako ryba ‘nesrdečný // chladný // nepříjemný’ – pol. być 

zimny jak ryba; 

OKAZ ZDROWIA 

czes. být zdravý jako ryba // rybička ‘naprosto zdravý’, ‘mít pevné zdraví’ – 

pol. być zdrów // zdrowy jak ryba; 

SPORO ENERGII i FIZYCZNA ŚWIEŻOŚĆ 

czes. být čilý // čerstvý // mrštný jako rybička // ryba ‘být čilý // plný ener-

gie’, ‘být fyzicky svěží’; 

ZŁE SAMOPOCZUCIE 

czes. být // cítit se někde jako ryba na suchu ‘nejistě’, ‘špatně’, ‘být v nepříznivé 

situaci’ – pol. czuć się jak ryba bez wody; 

czes. holka bez hocha, ryba bez vody84; 

DOBRE SAMOPOCZUCIE 

czes. cítit se někde jako ryba ve vodě ‘velmi dobře’, ‘sebejistě’, ‘být ve svém 

živlu’, ‘cítit se někde velmi jistě a zkušeně’ – pol. czuć się jak ryba w wodzie; 

czes. blaze rybám v vodě85; 

POWOLI i OSPALE 

czes. být jako leklá ryba ‘chovat se // dělat něco velmi pomalu, malátně 

a ochable’; 

OSOBA BEZ WPŁYWU 

czes. být jen malá ryba // to je jen malá ryba86 ‘malé zvíře’, ‘bezvýznamný’, 

‘nemít vysoké postavení’, ‘nemít velký vliv’, on není důležitý, nerozhoduje’; 

OSOBA Z WPŁYWEM 

czes. být velká ryba ‘velké zvíře’, ‘mít vysoké postavení’, ‘mít velký vliv’ – pol. 

być grubą rybą; 

OBOJĘTNOŚĆ // PRZECIĘTNOŚĆ 

czes. nebýt ani ryba, ani rak ‘nevýrazný’, ‘obojetný’, ‘neslaný // nemastný’ – 

pol. pot. być ni pies ni wydra ‘człowiek obojętny // przeciętny’, ‘także o określonym 

przedmiocie’; 

czes. není ryba jako rak87. 

 
84  D. Bittnerová, F. Schindler, Česká přísloví. Soudobý stav …, Praha 2003, s. 54. 
85  Tamże, s. 138. 
86  F. Čermák, J. Holub, R. Blatná, M. Kopřivová a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – 

výrazy větné, Praha 2009, s. 776. 
87  D. Bittnerová, F. Schindler, Česká přísloví. Soudobý stav …, Praha 2003, s. 47. 
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W komunikacji językowej istnieje alegoria o ludziach bogatych, zamożnych, 

żyjących kosztem biednych i uciskanych, por.: 

DRAPIEŻNOŚĆ i SIŁA PRZEBICIA 

czes. velké ryby požírají malé – pol. wielkie ryby pożerają mniejsze // zjadają 

małe88; 

MOC i SIŁA 

pol. cała moc ryby w ogonie89. 

Różnice czasownikowe w czeskim i polskim frazeologizmie: musieć i lubić, 

por.: 

PICIE 

czes. ryba musí plavat ‘rybí pokrm je vhodné zapíjet’ – pol. ryba lubi pływać; 

pol. ryba chce pić90;  

PYWANIE 

czes. x plave jako ryba ‘výborně, rychle a lehce umět plavat’; 

MAŁE RZECZY SĄ WAŻNE 

czes. malé ryby jsou také ryby ‘również małe czy mało znaczące sukcesy 

i znajomości liczą się’; 

POUCZANIE 

czes. neuč rybu plavati a ptáka létati ‘nepoučuj jiného o tom, co dávno ví’91 – 

pol. nie ucz ryby pływać92 ‘zbędnie doradzać’;  

ODWIEDZINY // GOŚCIE 

czes. ryba a host na třetí den smrdí ‘každá návštěva je po jisté době na obtíž’ – 

pol. gość i ryba na trzeci dzień cuchnie; 

czes. ryba a host třetí den dost; 

czes. ryba páchne // smrdí od hlavy – pol. ryba cuchnie od głowy; 

MĄDROŚĆ RYBACKA – DOBRY // ZŁY POŁÓW 

czes. v kalných vodách dobře ryby lovit93; 

czes. v stojatý vodě ryby hnijou94; 

 
88  A. Świerczyński, D. Świerczyńska, Slovník přísloví v devíti jazycích, české ekvivalenty Eva 

Mrhačová, Praha 2008, s. 151–152. 
89  D. Masłowska, W. Masłowski, Przysłowia polskie i obce, Warszawa 2003, s. 362. 
90  Przysłowie to występuje dopiero w Nowej księdze przysłów polskich (hasło ryba por. 66) 

i opiera się na anegdocie wiedeńskiej o głupawym Węgrze. Przychodzi on do restauracji 
i słyszy, jak sąsiad woła do kelnera: „Ryba chce pływać, proszę mi dać butelkę wina!” Wę-
gier, który zamówił wieprzowinę, „karmanadl”, zwraca się do kelnera: „Świnia chce pić, 
proszę mi dać halbę piwa.” 

91  F. Čermák, J. Holub, R. Blatná, M. Kopřivová a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – 
výrazy větné, Praha 2009, s. 228. 

92  Można użyć również frazeologizmu: starego kocura nie trzeba uczyć myszy łapać. 
93  D. Bittnerová, F. Schindler: Česká přísloví. Soudobý stav …, Praha 2003, s. 51. 
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czes. drž se břehu, a ryby budou95; 

czes. na zlatou udici snadno ryby lapati96; 

czes. čí břeh, toho i ryba97; 

WYMIOTOWAĆ – [w języku polskim brak „rybiego” ekwiwalentu]. 

czes. krmit rybičky ‘wymiotować podczas podróży łodzią’; 

RZECZY NIERALNE 

czes. rybu noha nebrní98 – [dosł. pol. rybie noga nie drętwieje // nie cierpnie]; 

OZIĘBŁY CHARAKTER CZŁOWIEKA 

czes. mít rybí krev ‘o zimnym, chodnym i surowym człowieku’; 

czes. mít rybí oči ‘mieć chłodne i obojętne oczy’; 

Zaobserwować możemy, jak niektóre przysłowia stopniowo modyfikowały 

się. W staroczeszczyźnie był najpierw kocur (rodzaj męski), lecz współczesny język 

czeski używa kotkę (rodzaj żeński), natomiast przedmiotowa ryba w liczbie mnogiej 

pozostała bez zmian, por.:  

czes. przest. rád kocour ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede99;  

czes. współ. ráda kočka ryby jí, ale do vody se jí nechce – pol. jadłby kot ryby, 

ale nie chce nóg zmoczyć 100 lub pol. jadłby kot ryby, ale nie chce ogona maczać101; 

KULINARIA 

pol. dobra ryba powinna trzy razy pływać: w wodzie, maśle i winie; 

pol. ryba ma figurować w chrzanie, miodzie i szafranie; 

pol. ryba smaczna, kiedy pieprzna; 

pol. unikaj potraw sprzecznych, nie jedz z rybą potraw mlecznych; 

czes. chutnější ryba na cizí míse; 

 

Zakończenie 

 

W typologicznie bliskich i genetycznie spokrewnionych językach, jakimi są ję-

zyk czeski i polski, mogliśmy się przekonać, że w ramach zaprezentowanej analizy 

dotyczącej kategorii pojęciowej ryb mamy do czynienia z „częściowo” zmienionym 

 
94  Tamże. s. 71. 
95  Tamże, s. 104. 
96  Tamże, s. 113. 
97  Tamże, s. 113. 
98  Tamże, s. 72. 
99  Patrz sbírka Česká přísloví z 1582 roku dokonana przez dwóch biskupów czeskobrater-

skich Jana Blahoslava a Matěje Červenku. 
100  A. Świerczyński, D. Świerczyńska, Slovník přísloví v devíti jazycích, české ekvivalenty E. Mrha-

čová, Praha 2008, s. 67–68. 
101 E. Mrhačová, Parémie se zooapelativem jako bázovým slovem v češtině a polštině, w: Paré-

mie národů slovanských, Ostrava 2003, s. 112. 
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j ę z y k o w y m  o b r a z e m  ś w i a t a  i  s y m b o l i k ą. Wykazano również, że frazeolo-

gia, koncentrująca się na domenie ryb i jej poszczególnych gatunków wzbogaca defi-

nicję kognitywną, ponieważ dobrze jest w niej ukazany krąg skojarzeń i wydobyte 

podobieństwa. W artykule wyraziłem przekonanie, że frazeologii przypada nie tylko 

centralna rola w przeprowadzonej analizie semantycznej, ale także ukazuje ona spo-

sób istnienia zarówno w języku, jak i poznaniu. Przekonaliśmy się, że znaczenie 

skonwencjonalizowanych jednostek językowych rodzi się w kontekście wypowiedzi 

rodzimych użytkowników języka. 

Udowodniłem na podstawie frekwencji i wyekscerpowanego materiału, że z wy-

razem nadrzędnym ryba w obu przeanalizowanych językach słowiańszczyzny (cze-

szczyzna i polszczyzna) istnieje sporo frazeologizmów, podobnie jak z niektórymi 

kluczowymi wyrazami podrzędnymi, takimi jak: karp, szczupak, śledź czy węgorz 

(czes. kapr, štika, sleď/herynek nebo úhoř). Natomiast marginalnie we frazeologii są 

reprezentowani następujący przedstawiciele świata wodnego: sardynka, pstrąg 

i piskorz (czes. sardinka, pstruh a piskoř), a na peryferiach znajduje się dorsz i sum 

(czes. treska a sumec).  

 

Streszczenie 

Na podstawie zaprezentowanej ekscerpcji zarówno intralingwalnych przykła-

dów porównawczych, jak i interlingwalnych ocen terminologicznych pokazano, jak 

występująca i c h t i o l o g i a  obecna jest w języku i w kulturze, szczególnie w sło-

wiańskim obszarze językowym, tj. w czeszczyźnie i polszczyźnie. 

W ramach ustalonej kategorii i kategoryzacji można przyjąć, że spośród 

wszystkich ryb (traktowanych jako h i p e r o n i m y ) w analizowanej sferze szeroko 

pojmowanych frazeologizmów i idiomatyzmów dobrymi reprezentantami będą wy-

eksponowane wybiórczo konkretne gatunki taksonomiczne (h i p o n i m y ) w postaci 

następujących leksemów: karp, szczupak, śledź czy węgorz oraz sardynka, pstrąg 

i piskorz, a także dorsz i sum – czes. kapr, štika, sleď // herynek // slaneček nebo úhoř 

a sardinka, pstruh, piskoř, a také treska a sumec itp.  

Opisywane ryby będące podstawowym komponentem jednostek frazeologicz-

nych jawią się również jako metaforyczne przedstawianie człowieka lub konkretnie 

zaistniałej sytuacji, bazując ogólnie na przenośni alegorycznej. Z analizy wyniknie, że 

w niektórych przypadkach (fragmentach wyekscerpowanego tekstu) odsłaniają nam 

się trochę inne j ę z y k o w e  o b r a z y  ś w i a t a  dla każdego badanego języka. 

 

Słowa kluczowe 

związki frazeologiczne i idiomatyczne; realia kulturowe; obraz i symbolika; 

interpretacji i translacja oraz kategoria pojęciowa ryb 
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Fish and its individual species in Czech and Polish phraseology 

 

Summary 

On the basis of the presented excerpts of both intralinguinal comparative ex-

amples and interlingual terminological evaluations of the demonstration how the 

existing i c h t h y o l o g y  is present in language and in culture, especially in the Slavic 

language area, ie in the Czech and Polish language.  

Within the established category and categorization, it can be assumed that 

among all fish (treated as hyperons) in the analyzed sphere of broadly understood 

phraseologies and idioms, good representatives will be selectively specific taxonom-

ic species (hyponyms) in the form of the following lexemes: carp, pike, herring or eel 

and sardine, trout, sandpiper, as well as cod and catfish – Czech kapr, štika, sleď // 

herynek // slaneček or úhoř and sardinka, pstruh, piskoř, and treska and sumec etc.  

The described fish being the basic component of phraseological units also ap-

pear as a metaphorical representation of a man or a particular situation, basically 

based on an allegorical metaphor. The analysis will show that in some cases (ex-

cerpts from the excerpted text), some other l i n g u i s t i c  i m a g e s  o f  t h e  w o r l d  

are revealed for each of the studied languages. 

 

Keywords  

phraseology and idiomatic expressions; cultural realities; picture and symbol-

ism; interpretation; translation; conceptual category of fish 
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Ryby w języku na przykładzie rosyjskich gwar Zabajkalja 

 

 

Przedmiotem analizy stanie się materiał leksykalny wyekscerpowany ze 

Słownika rosyjskich gwar Zabajkalja L.E. Eliasova1. Omówione zostaną grupy tema-

tyczne, np.: gatunki ryb: кастерна ‘jesiotr’, селенга ‘gatunek omula’, сордон ‘szczu-

pak z ikrą’, сукарка ‘mała płoć’; potrawy rybne: парса ‘ucha z drobno pokrojonego 

miętusa’, апчан ‘ryby suszone na słońcu’, сколотка ‘kawałki struganych (pokrojo-

nych w paski) ryb’, сурпа ‘ucha z dwóch lub więcej gatunków ryb’; sprzęt do połowu 

ryb (w tym sieci): отшал ‘oścień do połowu miętusa pod lodem’, печёрка ‘amator-

ski haczyk na ryby wykonany z igły’, талка ‘przyrząd do łowienia ryb na światło’, 

раска ‘przynęta na ryby’, поперечник ‘nieduży niewód do małych rzek’, режник 

‘niewód z dużymi okami do połowu dużych ryb’, сиговина ‘sieć do połowu sigi 

(siei)’; rybacy: омулёвщик ‘rybak zajmujący się połowem  omuli’, плавушник ‘rybak 

łowiący ryby sieciami pływającymi’, сетник ‘mistrz w wiązaniu sieci’; sposoby po-

łowu: плавежничанье ‘połów ryb sieciami pływającymi’ itp.  

Przyjęto idiograficzny sposób opisu zebranego materiału leksykalnego (z zasto-

sowaniem pól tematycznych), który pozwala na usystematyzowanie wiedzy o człowie-

ku i kulturze. W podsumowaniu uwaga zostanie zwrócona na znaczenie językowe  

i wartości kulturologiczne zebranych leksemów. 

 

Ryby w kulturze 

 

W tradycji Słowian ryby wiązane są z pozytywną symboliką. W folklorze 

słowiańskim pojawiają się – połączone z wodną symboliką ryb – sny o rybach, 

mieszkankach wód, które tłumaczone są jako zwiastun deszczu (wilgoci niebieskiej). 

Wierzono też, że ryba pomaga obniżyć gorączkę. 

Lud słowiański od dawna przekazywał ustnie opowieści o gospodarzu ryb, 

wodniku, który gdy ma dobry humor, pomaga rybakom. Jeśli zaś jest zdenerwowany, 

niszczy sieci i mści się na rybakach przede wszystkim za nocny połów. 

 
1  Patrz: Л. Е. Элиасов, Словарь русских говоров Забайкалья, Москва 1980. 

https://orcid.org/0000-0001-9107-4790
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W tekstach folklorystycznych obraz ryby zwykle otrzymuje symbolikę ko-

biecą. W rosyjskich pieśniach weselnych ryba, złowiona w sieci, symbolizuje 

narzeczoną, a pan młody przedstawiany jest jako rybak2. 

W tradycji chrześcijańskiej, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, 

pojawiają się porównania ludzi do ryb. Ryba uważana jest za najwcześniejszy znak 

Jezusa Chrystusa. Litery składające się na greckie słowo ryba – ichthys, tworzą akro-

nim Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel (Iesous Cgristos Theou H(Y)ios Soter).  

W okresie prześladowań chrześcijan podobizna ryby była symbolem rozpoznaw-

czym chrześcijan3. 

Tę symbolikę ryby wzmocniły teksty ewangelii ukazujące cudowny połów 

ryb4, analogię dostrzeżoną przez Jezusa pomiędzy łowieniem ryb i nawracaniem na 

wiarę (stąd „rybacki pierścień” papieża), cud nakarmienia przez Niego pięciu tysięcy 

osób pięcioma bochnami chleba i dwiema rybami oraz chrzest w wodzie nawracają-

cych się na nową wiarę5. Przykłady te pokazują, że ryba to symbol zdecydowanie 

pozytywny. 

 

O Słowniku rosyjskich gwar Zabajkalja L.E. Eliasova 

 

W ostatnim czasie w językoznawstwie rosyjskim obserwujemy wzrost zain-

teresowania dialektologią rosyjskiego języka ludowego. To gwary zachowały wiele 

szczegółów z przeszłości, które nigdzie indziej nie zostały dotąd odnotowane. Język 

ludowy stanowi więc bardzo bogaty materiał kulturowo-językowy. Obserwujemy 

jednak także duży wpływ języka literackiego na miejscowe gwary, czego rezultatem 

staje się stopniowy zanik unikalnego języka lokalnej społeczności6. 

Słownik rosyjskich gwar Zabajkalja należy do wyjątkowych publikacji regio-

nalnych z wielu względów. W tej unikalnej pozycji leksykograficznej znajduje od-

zwierciedlenie m.in. zadziwiająca syberyjska przyroda czy kontakty Rosjan z niero-

syjską ludnością. Zabajkalje (Kraj Zabajkalski) to górska kraina w azjatyckiej części 

Rosji na wschód od jeziora Bajkał (obwód irkucki oraz Buriacja), zamieszkiwana 

 
2  Н. И. Толстой, Славянские древности. Этнолингвистический словарь, Москва 1995–

2012, т. 4, с. 505–506. 
3  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 205. 
4  Jezus powiedział do uczniów: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi! (Mt 4, 19; Łk 

5, 10). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. K. Dynarski, Poznań-Warszawa 
1988, s. 1128, 1186–1187. 

5  J. Trеsidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obra-
zowych, znakach ikonicznych i emblematach, Warszawa 2001. 

6  Niektóre słowa z języka miejscowej ludności wychodziły z użycia jeszcze w czasie zbiera-
nia materiałów do słownika gwar. Tym cenniejszy staje się on dla współczesnych badaczy 
języka i kultury. 
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przez wiele wspólnot etnicznych. Jedną z nich tworzą rosyjscy przesiedleńcy, którzy 

posługują się specyficznym językiem, opisanym przez L.E. Eliasova. 

Wiedza zawarta w tym tomie leksykograficznym ma znaczenie również dla 

społeczności polskiej. Okazuje się, że niemały procent zebranej w słowniku leksyki 

stanowią leksemy zapożyczone z języka polskiego (jak np. Частокольска ‘święto 

religijne Matki Boskiej Częstochowskiej’ (З7 451)), co ma niewątpliwie związek  

z obecnością w tak odległym od ojczyzny miejscu polskich zesłańców. 

 

Literatura przedmiotu 

 

Jak słusznie zauważono, bez odwołania się do kultury regionalnej niemożli-

wy jest leksykograficzny opis i utrwalenie specyfiki leksyki dialektalnej. Opis języ-

kowy powinien zawsze iść w parze z kulturologicznym. Można założyć, że dowolne 

leksykalne jednostki językowe (np. pola semantyczne) mogą występować jako fe-

nomeny etnolingwistyczne8. 

Wśród coraz liczniejszych opracowań dialektologicznych9 brakuje słowni-

ków idiograficznych, na co niejednokrotnie zwracali uwagę leksykografowie regio-

nalni. Nie bez znaczenia pozostaje propozycja wydania dialektalnego słownika idio-

graficznego, w którym leksemy byłyby ułożone według wcześniej określonych pól 

tematycznych. Słowniki wspomnianego typu zakładają występowanie dwóch kodów 

– językowego i kulturowego, pozostających w zależności komplementarności10. 

W literaturze lingwistycznej wspomniano o niektórych grupach tematycz-

nych ze słownika L.E. Eliasova (jak np. myślistwo, rolnictwo, hodowla bydła, medy-

cyna ludowa, religia, obyczaje), które stanowią pewien fragment regionalnego obra-

zu świata11. Poruszano również problematykę wiarogodności zapożyczeń buriackich 

 
7  З – Л. Е. Элиасов, Словарь русских говоров Забайкалья, Москва 1980. 
8  Н. А. Лиханова, Идеографическое прочтение диалектного словаря, «Вестник Забай-

кальского государственного университета», 2010, № 10 (67), с. 35–36. 
9  W literaturze lingwistycznej pojawiło się nowe pojęcie, które zdaje się zastępować wcze-

śniejszy termin gwara, dialekt, a mianowicie chodzi o regiolekt ‘stan języka będący pod-
stawą ustnej komunikacji dużej grupy Rosjan. Patrz: A. С. Герд, Несколько замечаний 
касательно понятия «диалект», в: Русский язык сегодня, отв. ред. Л. П. Крысин, вып. 
1, Москва 2000, с. 45; Н. А. Лиханова, Этнолингвистическое осмысление фрагментов 
региональной картины мира, «Вестник Забайкальского государственного универ-
ситета», 2009, № 2 (53), с. 170. 

10  Г.А. Раков, Диалектная лексическая синонимия и проблемы идеографии: семасиоло-
гический и ономасиологический анализ системных отношений в лексике, Томск 
1988, с. 133; Н. А. Лиханова, Идеографическое прочтение… с. 36. 

11  Н.А. Лиханова, Идеографическое прочтение… с. 38–39; Н. А. Лиханова, Этнолингви-
стическое осмысление… с. 172; Л. М. Любимова, Исторический словарь в познании 
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we wspomnianym słowniku, ponieważ jedną z grup etnicznych, licznie zamieszkują-

cych południową Syberię, stanowi właśnie ten naród pochodzenia mongolskiego. 

Niektórzy uczeni, jak np. А.I. Fiedorov, od dawna wskazują na potrzebę zba-

dania w zasobie leksykalnym rosyjskich gwar syberyjskich słownictwa zapożyczo-

nego. Wiąże się to z dużymi trudnościami wynikającymi m.in. z niemałej liczby gwar 

występujących w tym regionie geograficznym12. 

Problematyka wieloetnicznej społeczności Syberii wydaje się być niezmier-

nie ciekawa również ze względów lingwistycznych. Liczba języków (w postaci natu-

ralnej czy gwarowej) wpływa na poszerzenie ludzkiej wiedzy i chociażby z tego po-

wodu powinniśmy dążyć do zachowania wymierających stopniowo języków. W tym 

celu niezbędny jest m.in. ich lingwistyczny zapis. Trzeba też pamiętać, że język zmie-

nia się wraz z rozwojem społeczeństwa, a jego zadaniem jest komunikacja i przekaz 

wiedzy. Jeśli język staje się środkiem komunikacji tylko dla ludzi np. określonej klasy 

społecznej, to wraz z wymarciem tej klasy, przechodzi on w stan pasywny13. 

 

Analiza materiału leksykalnego 

 

Materiał leksykalny obejmuje łącznie 212 leksemów o tematyce związanej  

z rybołówstwem. Wyróżniono następujące grupy tematyczne: ryby i ich gatunki 

(61), potrawy rybne (i spożycie ryb) (44), sprzęt do połowu (w tym sieci) (55), spo-

soby łowienia (37), rybacy (15). 

 

1. Ryby i ich gatunki 

 

W tej grupie tematycznej zebrano 61 leksemów, w tym: 51 rzeczowników,  

3 przymiotniki i 7 związków wyrazowych. 

 

 

 

 

 
региональной картины мира, [в:] Мир русского слова и русское слово в мире, Варна 
2007, с. 453. 

12  Л. Д. Дамбаева, К проблеме достоверности заимствованных русским языком бурят-
ских слов в словаре Л.Е. Элиасова, «Вестник Бурятского государственного универси-
тета. Язык. Литература. Культура», 2018, выпуск 1, с. 18; В. М. Егодурова, Бурятское 
слово адли в русских говорах Забайкалья (на материале словарей), в: Языковая кар-
тина мира Байкальского региона, Улан-Удэ, 2009, с. 96. 

13  A. Šarkar, Полилингизм как опора развития и долголетия языков в многоэтнических 
обществах, w: Syberia. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Kur-Kononowicz, Rzeszów 2020, 
s. 135, 140. 
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Rzeczowniki: 

− gatunki ryb syberyjskich: растяг ‘pstrąg’ (З 355); голомень14 ‘gołomianka’; 

‘według wierzeń tutejszej ludności, bezdenne miejsca na Bajkale’ (З 92); гуж 

‘omul15, który latem nie obrósł w tłuszcz’ (З 95); кучелга ‘drobny omul, złowio-

ny pod lodem’ (З 179); селедка ‘drobny omul’ (З 373); селенга16 ‘rodzaj omula’ 

(З 373); солдёр ‘omul, płynący na tarło’ (З 387); талонник ‘omul udający się na 

tarło’ (З 407); хайрус ‘lipień’ (З 436); морсак ‘duży lipień’ (З 211); ивняха 

‘śledź iwasi17, oceaniczny’ (З 139); сингачан ‘stary, otłuszczony miętus’ (З 378); 

сордон ‘szczupak z ikrą’ (З 389); травянка ‘mały szczupak’ (З 414); чэхивка 

‘nieduży szczupak’ (З 457); сукарка – маленькая сорога18 ‘mała płotka (płoć)’ 

(З 398); карыш19 ‘drobna ryba (płoć zwyczajna)’ (З 152); кастёрка ‘drobny je-

siotr’ (З 152); малец ‘mały, młody jesiotr’ (З 193); кастерн ‘jesiotr’ (З 152); ка-

стерна to samo, cо кастерн ‘jesiotr’ (З 153); подъязок ‘nieduży jaź’ (З 312); 

коратель ‘krótka, nieduża ryba (karaś, okoń, jaź i inne)’ (З 164); струнец ‘długie 

ryby (lin, omul, sieja, szczupak, jesiotr)’ (З 396); oсур ‘ryby rzeczne: okoń, 

szczupak’ (З 272); пискозоб ‘ryba kiełb20’ (З 298); 

− narybek, nieduże ryby: растяг ‘rybia młódź, narybek’ (З 355); коротель ‘niedu-

ża ryba’ (З 165); крошица ‘małe ryby, narybek’ (З 171); кипа tо samo, cо кипка 

(З 155); кипка ‘drobne ryby, które wpadły do niewodu’ (З 155); oра ‘drobne ry-

by’ (З 268); мальва ‘narybek’ (З 194); маляк ‘małe ryby’ (З 194); мелкотня 

‘małe rybki, drobnica’ (З 201); ментиги ‘małe rybki’ (З 201); молька ‘drobne 

rybki, niejadalne’ (З 208); мундушка ‘nieduże ryby’ (З 214); нюлгар ‘drobne 

ryby, drobnica’ (З 247); яратка ‘drobne ryby’ (З 470); расплёвка ‘drobna ryba, 

wykorzystywana do uchy (zupy rybnej)’ (З 353); 

 
14  Ryba gołomianka jest osobliwością Bajkału, nie ma łuski i w jednej trzeciej składa się  

z tłuszczu. To drapieżne ryby, które upodobały sobie głębiny jeziora, ponieważ chętnie 
przebywają nawet 1600 metrów pod jego powierzchnią. Jednym z czołowych badaczy te-
go gatunku był Benedykt Dybowski. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od ‘bezludne 
miejsca’ lub ‘otwarte morze’ (od Bajkału nazywanego tak przez miejscową ludność).  
G. Brzęk, Benedykt Dybowski, Wrocław 1994, s. 272. 

15  Omul to endemiczna ryba występująca tylko w Bajkale, wizytówka tego najgłębszego 
jeziora świata. Jest to gatunek ryby z rodziny łososiowatych, uważanej za lokalny przy-
smak (zwłaszcza w wersji wędzonej). 

16  Nazwa być może powiązana z rzeką Selengą, wpadającą do jeziora Bajkał. 
17  Śledź iwasi przypomina śledzia atlantyckiego. 
18  Сорога ‘płoć zwyczajna’. 
19  Chodzi zapewne o jesiotra syberyjskiego, czyli gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych,  

o dużym znaczeniu gospodarczym. Ryba poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne 
mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior. 

20  Kiełb to gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych. 
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− zdechłe (lub chore) ryby: одохлина ‘martwe, wyrzucone na brzeg ryby’ (З 260); 

потух ‘stęchłe ryby’ (З 326); бом ‘zdechłe ryby’ (З 67); ревенка ‘ryba z glistami 

(robakami)’ (З 356); 

− inne określenia ryb: юр/юра ‘warstwa, grupa ryb, płynących ławicą’ (З 468); 

подледица/подлёдка ‘ryba złowiona pod lodem’ (З 307; СРНГ21 28:61); об-

лонь ‘ryby po tarle’ (З 250); 

− pozostałe określenia: пригул ‘podpłynięcie ryb do brzegu’ (З 330). 

 

Związki wyrazowe: cуровая рыба ‘drobne ryby (płoć, okoń)’ (З 400); хайрусовы 

глазки ‘o oczach bezbarwnych, bez wyrazu’ (З 436); ходовая рыба ‘ryby, płynące w 

ławicy’ (З 443); ходовой зверь ‘ryby (i inne zwierzęta) przemieszczające się z jed-

nego obszaru do drugiego’ (З 443); чаечная рыба ‘drobne ryby, wyrzucane z nie-

wodu i będące łupem mew’ (З 449); шнелая рыба ‘martwe, zdechłe ryby’ (З 465); 

валом повалить ‘o obfitości ryb’(З 302). 

 

Przymiotniki: илимистый ‘obfitujący w ryby’ (З 141); гуртовой ‘zebrany w ławi-

ce, płynący na tarło (o rybach)’ (З 96); гуртовой ‘różnorodny, z różnych gatunków 

(o rybach)’ (З 96). 

 

W rzekach i jeziorach Zabajkalja dominują ryby z rodziny łososiowatych, 

omule, które odbywają tarło tylko w czystych wodach słodkowodnych, np. гуж, ку-

челга, селенга, солдёр, талонник. O czystości syberyjskich rzek i jezior przesądza-

ją też liczne nazwy jesiotrów, np. кастёрка, малец, кастерн. Znanych jest kilka 

określeń szczupaków: сордон, травянка, чэхивка i inne. W omawianych gwarach 

Syberii znajdujemy aż 15 określeń narybku, małych ryb, jak np. маляк, мелкотня, 

ярaтка. Osobliwością Bajkału jest drapieżna gołomianka, żerująca na bardzo du-

żych głębokościach. Wśród syberyjskich gatunków ryb należy wymienić: lipienie, 

pstrągi, miętusy, śledzie, sieje, jazie, płotki, okonie, liny i inne. 

 

2. Potrawy rybne (i spożycie ryb) 

 

W grupie tematycznej ‘potrawy z ryb’ w syberyjskim słowniku dialektalnym 

znajdują się 44 leksemy, w tym: 26 rzeczowników, 14 czasowników, 3 przymiotniki  

i 1 związek wyrazowy. 

 

 

 

 
21  СРНГ – Словарь русских народных говоров, т. 1–..., ред. Ф. Филин и другие, Москва 1965. 
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Rzeczowniki: 

− potrawy gotowane: ucha22, czyli zupa rybna (potrawa na bogato): парса ‘zupa 

rybna (ucha) z drobno posiekanego miętusa’ (З 287); cурпа ‘zupa z dwóch lub 

więcej gatunków ryb’ (З 400); шарба/шерба ‘polewka ze świeżych ryb, ugoto-

wana w brytfannie’ (З 460); шилые ‘wywar z ryb’ (З 463); порса ‘potrawa  

z rozgotowanej ryby’ (З 321); 

− suszone (lub solone) ryby: апчан ‘ryby suszone na słońcu’ (З 55); сыромятка 

‘ryby (lub mięso) suszone na słońcu’ (З 403); перепласт ‘ryby, przekrojone 

wzdłuż i przygotowane do zasolenia’ (З 294); юрюк ‘drobne suszone ryby’  

(З 469); протва ‘drobne suszone ryby, przechowywane na zapas’ (З 338); раз-

вялка ‘moczenie suszonych ryb’ (З 345); посольное ‘solenie ryby, czas solenia 

ryb’ (З 323); 

− ryby spożywane na surowo: отёс ‘resztki ryb, przeznaczone do przygotowania 

stroganiny’ (З 274); сколотка ‘kawałki struganych (pokrojonych w długie paski) 

ryb, rybie wióry’ (З 380); расколотка ‘rozbite obuchem topora mrożone ryby 

(lub mięso), przeznaczone do spożycia na surowo’ (З 351); 

− pozostałe dania rybne: хулта ‘danie rybne’ (З 446); 

− zepsute, nieprzydatne do spożycia ryby: маклак ‘ryby, które utraciły właściwo-

ści odżywcze po zbyt długim zmrożeniu’ (З 193); марма ‘drobne ryby, nie nada-

jące się do spożycia’ (З 197); одубь ‘przemarznięte ryby (lub mięso)’ (З 260); 

пузан ‘nieoporządzone na zimę ryby’ (З 340); рясь ‘zepsute ryby’ (З 363); 

− pomieszczenia i naczynia do oporządzania ryb: рыбня ‘czasowe pomieszczenie, 

w którym oporządza się ryby’ (З 362); рыбодел ‘to samo, co рыбня, z tym że 

znacznie większe pomieszczenie z drewnianą skrzynią, w której przechowywa-

ne są ryby do czasu oporządzenia’ (З 362); параша ‘duża żelazna kadź, w której 

wytapia się tran’ (З 286); подсольник ‘nieduże koryto lub skrzynia do solenia 

ryb’ (З 311); 

− inne: рожень ‘zaostrzony z dwóch końców kij długości 50–60 cm, na jednym  

z końców którego umieszcza się rybę, a drugi jego koniec mocuje się pochyło  

w ziemi przed ogniskiem’ (З 359). 

 
22  Ucha to nazwa typowej dla kuchni rosyjskiej zawiesistej zupy rybnej, pochodząca od sta-

roruskiego określenia jucha ‘wywar’. Uważana jest za jedną z najlepszych potraw kuchni 
rosyjskiej, choć kosztowną. Przyrządza się ją z kilku gatunków ryb słodkowodnych (ja-
zgarz, płoć, okoń) z dodatkiem warzyw i przypraw. W odcedzonym wywarze gotuje się 
również większe kawałki innych ryb (lin, karp, szczupak). Zupę podaje się z cytryną i ko-
perkiem. Znana jest też ucha, ugotowana z jednej tłustej ryby słodkowodnej, z cebulą  
i przyprawami, podawana z kawałkiem ryby. W XIX wieku mówiło się, że każdy dom ma 
swój unikalny przepis na uchę. J. G. Kohl, Russia and the Russians in 1842, London 1843, 
vol.2, s. 48. 
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Czasowniki: 

− pieczenie ryb przy ognisku: гагсить ‘piec niepatroszoną rybę na ognisku’ (З 85); 

тулунить ‘piec (smażyć) niepatroszone ryby’ (З 417); натулунить ‘napiec (na-

smażyć) niepatroszonych ryb’ (З 238); чуприть ‘piec niepatroszone ryby na ki-

ju’ (З 456); 

− solenie i suszenie ryb: отбочарить ‘przestać zajmować się łowieniem i soleniem 

ryb’ (З 273); апчанить ‘suszyć rybę na słońcu’ (З 55); апчаниться ‘suszyć się na 

słońcu (o rybach)’ (З 55); юколить ‘suszyć ryby na słońcu, przygotowując je na 

zapas’ (З 468); юкать tо samo, cо юколить (З 468); 

− przygotowanie ryb do spożycia: опластать ‘wypatroszyć ryby’ (З 266–267); 

развяливать/развялить ‘moczyć/namoczyć suszone ryby’ (З 345); 

 

Przymiotniki: посольный ‘solone (o rybach)’ (З 323); развяленый ‘rozmoczony  

(o suszonych rybach)’ (З 345); тузлучный ‘domowego solenia (o rybach)’ (З 416). 

 

Związki wyrazowe: ямная рыба ‘ryby posolone i przechowywane w rowie (zapa-

dlinie)’ (З 470). 

 

W grupie tematycznej ‘potrawy z ryb’ dosyć licznie są reprezentowane na-

zwy zupy rybnej, czyli uchy, np. парса, сурпа, шерба. Za osobliwość kuchni syberyj-

skiej uważa się suszone i solone ryby: апчан, протва, сыромятка i inne oraz kawał-

ki (pasemka) ryby spożywanej na surowo, czyli tzw. stroganina. Dosyć często ryby 

pieczono na ogniu przy ognisku, co potwierdzają czasowniki: гагсить, тулунить, 

чуприть. W tej grupie znajdują się też leksemy określające pomieszczenia przezna-

czone do przygotowywania ryb do spożycia (рыбня, рыбодел). 

 

3. Sprzęt do połowu (w tym sieci) 

 

Grupa tematyczna obejmująca sprzęt do połowu liczy 54 rzeczowniki i 1 związek 

wyrazowy (łącznie 55 leksemy). 

 

Rzeczowniki: 

 

− spławiki: кавун ‘spławik (pływak) przy niewodzie, sieciach lub wędce’ (З 144); 

гарпук ‘spławik do niewodu lub sieci’ (З 88); ловда ‘spławik nad matnią niewo-

du’ (З 187); ловля to samo, cо ловда (З 187); 
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− haczyki: каракша ‘duży haczyk na ryby’ (З 150); печёрка ‘amatorski haczyk do 

łowienia ryb wykonany ze szpilki’ (З 297); разнос ‘haczyk połowowy z dwoma 

ostrzami’ (З 349); 

− przynęty: бармаш ‘drobny raczek z rzędu obunogów, używany jako przynęta do 

łowienia ryb’ (З 60); раска ‘przynęta na rybę’ (З 350); 

− części sieci (sprzętu rybackiego), w tym miara długości: побежник ‘linka w nie-

wodzie, przywiązana do głównego palika na wypadek, jeśli ten miałby się poła-

mać’ (З 301); сука ‘kamień (ciężarek) na końcówce sieci’ (З 398); хвостик ‘tycz-

ka na końcu sieci’ (З 440); мерёга ‘niepotrzebny kawałek niewodu’ (З 201); по-

личка ‘deseczka, przeznaczona do wiązania sieci’ (З 315); конец ‘miara długości 

sieci (80–150 metrów)’ (З 162); стень ‘szerokość niewodu’ (З 394); столб ‘część 

niewodu (bajkalski niewód składa się z 30–40 słupów)’ (З 394); пята ‘tylna 

część niewodu’ (З 342); вязь ‘sznurek, z którego wyplata się sieci’ (З 85); отол 

‘krata w tzw. zasuwie rybackiej (zamknięciu)’ (З 276); 

− prymitywny sprzęt rybacki: адур ‘sprzęt rybacki’ (З 51); банка ‘kasarka, pod-

bierak wędkarski do łowienia młodych raków tzw. barmaszy (przynęty)’ (З 60); 

бат ‘przyrząd zrobiony z pustej puszki (słoja) na długim drągu, służący do zapę-

dzania ryb do niewodu lub innej sieci’ (З 61); оштол ‘oścień23 na długim kiju do 

łowienia miętusa pod lodem’ (З 282); марик ‘połowowy oścień z dwoma haka-

mi’ (З 197); перетуга ‘sprzęt rybacki, składający się z obręczy na kiju i nacią-

gniętej sieci, sak24’ (З 296); соковка ‘malutki kasar (podrywka) z siatką z drutu 

do czyszczenia przerębli z lodu’ (З 387); сурпа ‘sprzęt rybacki, pleciony z wikli-

ny – więcierz25 (wiersza26)’ (З 400); нарта ‘sprzęt połowowy – więcierz’ (З 234); 

носовка ‘sprzęt rybacki – więcierz z wydłużonym wąskim końcem’ (З 245); 

талва27 ‘przyrząd do łowienia ryb na światło (лучение), służący do wabie- 

nia ryb’ (З 406); билёвка ‘kij, przeznaczony do zaganiania ryb do niewodu lub  

 
23  Oścień to ostre widełki osadzone na drewnianym trzonku, służące do połowu ryb. 
24  Sak (worek) to sieć na ryby w kształcie worka, rozpiętego na obręczach. Saki wykorzystu-

je się przede wszystkim w rybołówstwie jeziorowym. Są one często wykorzystywane 
przez kłusowników. 

25  Więcierz (верша) to pułapka na ryby w kształcie cylindra, zrobiona z obręczy drewnia-
nych, na których rozpięta jest wiklina. Więcierza używa się w jeziorach lub wolno płyną-
cych rzekach. Obecnie stosowany jest bardzo rzadko, używany przez kłusowników . Ka-
szubski słownik rybacki, Chmielno 2014–2020, s. 12. 

26  Wiersza (морда) to sprzęt rybacki, pleciony z wikliny w kształcie cylindra. Dzisiaj stoso-
wana jest w miejscach odległych od cywilizacji do łowienia przy samy brzegu. Stara ze-
psuta wiersza, przywiązana do kamienia, znajduje się na pierwszym planie obrazu Burła-
cy na Wołdze rosyjskiego malarza, Ilji Riepina. 

27  Łowienie ryb na światło (лучение) jest popularnym rodzajem połowu ryb w ciemności  
z wykorzystaniem źródła światła. Dzisiaj w większości krajów Europy używanie sztucz-
nego światła w trakcie łowienia ryb jest zabronione. 
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więcierza (tzw. wierszy)’ (З 64); гимга ‘duży więcierz połowowy, pleciony  

z cienkich korzeni drzew iglastych’ (З 89); жага ‘oścień, ość’ (З 110); завод ‘ze-

staw sprzętu rybackiego’ (З 116); задёва ‘karpa (zatopiony pień drzewa), służą-

ca do zaczepienia niewodu pod wodą’ (З 118); масельга ‘sieć z haczykami’  

(З 198); хабош ‘więcierz (wiersza) z dużym otworem na ryby’ (З 435); фитиль 

‘długi brodnik28 w kształcie worka’ (З 434); рыболошник ‘konstrukcja poło-

wowa: przegródka z więcierzami’ (З 362); 

− budowle do połowu: притын ‘część rybackiego zakoła (ogrodzenia z pali), po-

stawionego na brzegu na wypadek przyboru wód, powodzi’ (З 333–334); котцы 

‘ogrodzenie w rzece z pali, drągów do połowu ryb’ (З 168); заездки29 ‘ogrodze-

nie (płot) w rzece do instalacji narzędzi połowowych’ (З 120); 

− sieci połowowe: мережа ‘niewód30 (З 201); поперечник ‘nieduży niewód do 

małych rzek’ (З 319); режник ‘niewód z dużymi okami do połowu dużych ryb’ 

(З 357); бережник ‘sieć, niewód, którym przegradza się rzekę’ (З 63); ловушка 

‘nieduża sieć, używana do przegradzania koryta rzeki’ (З 187); oмулёвка ‘sieć, 

przeznaczona do łowienia omuli’ (З 265); сиговина ‘sieć do połowu sigi (siei)’ 

(З 375); язёвка ‘specjalna sieć do połowu jazi’ (З 469); килидан ‘nieduży kawa-

łek deli (sieci), naciągnięty na ramę z kijów, wykorzystywany do łowienia ryb  

w małych rzekach’ (З 155); 

− inne: накрылка ‘pomost w dużej łódce, służący do przechowywania sprzętu 

rybackiego’ (З 229); сшивка ‘zamocowanie jednej części sieci lub niewodu do 

drugiej za pomocą jednej linki’ (З 402). 

 

Związki wyrazowe: верховая сеть ‘sieć utrzymująca się na wodzie’ (З 75). 

 

 
28  Brodnik to prymitywne narzędzie do połowu ryb na płytkich wodach: prostokątna tkani-

na sieciowa długości kilku metrów, przymocowana wzdłuż obu krótszych boków do drą-
gów dowolnej wysokości. Podczas połowu brodnia jest ciągnięta przez dwóch ludzi, bro-
dzących po dnie rzeki lub jeziora. 

29  Chodzi zapewne o zapory połowowe, wykonywane przeważnie z deseczek cedrowych lub 
sosnowych, splecionych cienkimi korzeniami cedru. Długość tych swoistych pułapek na 
ryby osiągała 5–10 metrów, a wysokość dochodziła do 2–2,5 metra. В.М. Кулезмин, Oт 
рыболовного запора до супермаркета: охотничье-рыболовная культура на перекре-
стье традиций и современности, в: Человек – Текст – Эпоха. Социокультурные ас-
пекты освоения Сибиири, Томск 2008, выпуск 3, с. 81. 

30  Niewód (włok) to ciągniona sieć rybacka złożona z matni (worek w środkowej części 
niewodu, gdzie wpływa ryba) oraz dwóch długich skrzydeł z tkaniny sieciowej, stosowa-
na do połowów w rzekach, jeziorach, morzach. Największe sieci osiągają długość 250 me-
trów. Kaszubski słownik rybacki, op.cit. 8. 
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W grupie tematycznej ‘sprzęt do połowu’ występują nazwy: spławików (ка-

вун, ловда), haczyków (каракша, печёрка), obciążników31 sieci (хвостик), prymi-

tywnych nieco ościeni (жага) i brodników (фитиль), plecionych z wikliny więcie-

rzy i wierszy (гимга, хабош), płotu (przegrody) na rzece do mocowania sprzętu 

rybackiego (заездки, котцы), przyrządu do połowów na światło (талва). Przewa-

żają dialektalne określenia niewodu (мережа, поперечник, режник), ale dosyć licz-

nie występują sieci służące do połowu konkretnych gatunków ryb, np. омулёвка, 

сиговина, язёвка. 

 

4. Sposoby łowienia 

 

Grupa tematyczna ‘sposoby łowienia’ liczy 26 czasowników, 7 rzeczowni-

ków, 2 przysłówki, 1 przymiotnik i 1 związek wyrazowy, co stanowi 37 leksemów. 

 

Czasowniki:  

− czynności połowu (łowienia ryb): омулевать ‘łowić omula’ (З 265); сакать 

‘łowić (ryby)’ (З 364); сокать ‘wyciągać sakiem (kasarkiem) ryby’ (З 387); 

сочить ‘wyciągać sakiem ryby’ (З 389); перетонять ‘łowić ryby niewodem 

w wielu miejscach’ (З 296); чагать ‘łowić ryby, przegradzając koryto rzeki 

sieciami’ (З 449); плавёжничать ‘łowić ryby sieciami pływającymi’ (З 299); 

рачить ‘podciągać niewód do brzegu linką za pomocą kołowrotu’ (З 356); 

багренить32 ‘łowić ryby na oścień’ (З 57); багрить to samo, co багренить 

(З 57); ганканить ‘powoli wyciągać niewód (sieci)’ (З 88); заморить33 ‘po-

stawić sieci na dużą głębokość’ (З 124); зарачить ‘przywiązać linkę do cię-

ciwy niewodu’ (З 128); затонять ‘wykonywać szereg czynności od momentu 

ustawienia niewodu do wyciągnięcia ryb’ (З 130); зачагать ‘złapać ryby 

pomiędzy dwoma zaciągnięciami niewodu’ (З 132); набармашить ‘złowić 

dużo ryb na barmasze’ (З 219); бармашить ‘łowić ryby na barmasze’ (З 60); 

насакивать ‘łowić ryby sakiem34’ (З 235); неводничать ‘łowić ryby niewo-

dem’ (З 239); неводовать to samo, co неводничать (З 239); норить ‘łowić 

ryby pod lodem’ (З 244); путонить ‘uczestniczyć w zatapianiu, rzucaniu  

i wyciąganiu niewodu’ (З 325); мережить ‘wycinać porwaną część sieci’  

 
31  Najprawdopodobniej chodzi tutaj o obciążniki (ciężarki) ołowiane do sieci rybackich. 
32  Nazwa utworzona zapewne od rzeczownika багор ‘tyczka, drąg z metalowym hakiem  

i ostrzem’. 
33  Nazwa związana z rzeczownikiem море, bowiem Bajkał miejscowi nazywają morzem. 

Stąd też inne znaczenie czasownika заморить ‘powiać od strony Bajkału’ (З 124). 
34  Sak (worek) to sieć na ryby w kształcie worka, rozpiętego na obręczach. Saki często uży-

wane są przez kłusowników. 



 JOLANTA KUR-KONONOWICZ 

 

206 
 

(З 201); oтрачить ‘wyciągnąć część niewodu linką’ lub ‘odwiązać linkę od 

niewodu’ (З 277); полотничать ‘ciągnąć niewód (na brzeg lub do łódki)’  

(З 316); oщунять ‘zakładać na wędkę przynętę do łowienia ryb’ (З 283). 

 

Przysłówki: плавежом ‘za pomocą sieci pływających’ (З 299); учугной ‘przegro-

dziwszy rzekę sieciami’ (З 432). 

 

Rzeczowniki: плавежничанье ‘łowienie ryb sieciami pływającymi’ (З 299); 

раченье ‘podciąganie niewodu do brzegu linką za pomocą kołowrotu’ (З 356); 

перетон ‘drugi zaciąg po nieudanym zarzuceniu niewodu’ (З 296); тордула ‘sposób 

łowienia ryb siecią, płynącą z prądem’ (З 414); карга ‘okres letniego połowu ryb na 

Bajkale’ (З 151); сетовка ‘letni połów ryb’ (З 375); бичевник ‘łagodny (lekko spa-

dzisty) brzeg, po którym wygodnie jest ciągnąć linkę’ (З 64). 

 

Przymiotniki: удёбный ‘złowione na wędkę (o rybach)’ (З 423). 

 

Związki wyrazowe: юровый улов ‘połów ryb w czasie ich masowej wędrówki lub 

postoju ławicy w kilku warstwach’ (З 468). 

 

W grupie tematycznej ‘sposoby łowienia’ dominują czasowniki określające 

czynności połowowe: wybieranie niewodu (ганканить), stawianie sieci na dużą 

głębokość (заморить) oraz łowienie: sieciami pływającymi (плавёжничать), na 

oścień (багренить), na przynętę (бармашить), niewodem lub sakiem (неводни-

чать, перетонять; насакивать, сокать, сочить), pod lodem (норить). Uwagę 

zwracają czasowniki nazywające czynności towarzyszące połowom: wyciąganie 

niewodu (полотничать), zakładanie przynęty (ощунять). Okazuje się, że korzyst-

ne ukształtowanie terenu ma duże znaczenie w łowieniu ryb (бичевник). Czas po-

łowu latem w gwarach Zabajkalja również ma swoją niepowtarzalną nazwę (карга, 

сетовка).  

 

5. Rybacy 

 

Grupa tematyczna ‘rybacy’ liczy 15 rzeczowników. 

 

Rzeczowniki: 

− zajmujący się sieciami: сетник ‘majster w wiązaniu sieci’ (З 375); ячейник 

‘mistrz w wiązaniu sieci’ (З 470); неводчик ‘właściciel niewodu’ (З 239); 
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− zajmujący się połowem ryb: морянка ‘rybaczka’ (З 212); мочник ‘rybak’  

(З 213); норильщик ‘rybak, przepychający pod lodem drąg (нарыло)’ (З 244); 

oмулёвщик ‘rybak, zajmujący się łowieniem omula’ (З 265); плавушник ‘rybak, 

łowiący ryby za pomocą sieci pływających’ (З 299); бережник ‘rybak, ciągnący 

niewód za linkę wzdłuż brzegu’ (З 63); метальщик ‘człowiek, który zarzuca 

niewód lub sieci z łódki’ (З 202); 

− praca w rybołówstwie: ангарщина ‘praca przy dużych połowach ryb, w rybo-

łówstwie’ (З 54); бакланьё ‘obelżywie o właścicielach przedsiębiorstw rybac-

kich, nieludzko wyzyskujących robotników’ (З 59); 

− część garderoby rybaka: откидень ‘przypinany kaptur przy nieprzemakalnym 

płaszczu rybackim z brezentu’ (З 274); 

− pomieszczenia (ziemianki): ураса ’rybacka, myśliwska lub górnicza ziemianka, 

znajdująca się przy bardzo stromej górze, urwistym brzegu itp.’ (З 426); 

− obyczaje: сшивка ‘zwyczaj świętowania początku połowu ryb wśród rybaków 

bajkalskich’ (З 402). 

 

W grupie tematycznej ‘rybacy’ nazwy w dużej mierze uzależnione są od wy-

konywanych czynności: wiązania sieci (сетник, ячейник), połowu (морянка, моч-

ник), zarzucania sieci (метальщик), połowu omuli (омулёвщик), łowienia sieciami 

pływającymi (плавушник) itp. 

 

Podsumowanie 

 

Podczas prowadzonej analizy zebrano 212 jednostek językowych, w tym 10 

połączeń wyrazowych (4,72%). W zgromadzonym materiale leksykalnym najwięk-

szą grupę stanowią rzeczowniki (154 – 72,6%), odnotowano mniej czasowników 

(39 – 18,4%), przymiotników (7 – 3,3%), przysłówków (2 – 0,94%). Przewaga poje-

dynczych leksemów jest potwierdzeniem dominacji funkcji komunikacyjnej w mó-

wionym języku gwar. 

Na podstawie licznie reprezentowanej w rosyjskich gwarach Zabajkalja lek-

syki dotyczącej rybołówstwa można stwierdzić, że połów ryb – obok polowania  

i wydobycia złota – był podstawowym zajęciem tamtejszej ludności. Ryby są waż-

nym elementem życia mieszkańców tej części Syberii. Stanowią one przedmiot pracy 

zarobkowej zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także – są podstawowym składnikiem 

jadłospisu. Ze względu na warunki geograficzne i ekonomiczne, dziką przyrodę do 

połowu stosuje się tam przede wszystkim prymitywne narzędzia, jak ościenie, ka-

wałki sieci na obręczach (swoiste czerpaki) czy inny kłusowniczy sprzęt rybacki. 
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Zakończenie 

 

Leksyka rosyjskich gwar Zabajkalja związana z rybołówstwem stanowi waż-

ny element językowo-kulturowy oraz dowodzi konieczność powstania dialektalnego 

słownika idiograficznego, w którym hasła ułożone byłyby według określonych pól 

tematycznych. Jak dało się zaobserwować, terminologia dialektalna (w porównaniu 

z literacką) funkcjonuje w języku nosicieli gwary bardzo dynamicznie. Dialektalne 

terminy często są jedynymi nazwami bardzo wielu realiów. Artykuł wnosi wkład  

w opis regionalnego językowego obrazu świata. Właściwości regionalnych tradycji 

kulturowych w dużej mierze zależą od geograficznej, ekonomicznej i socjalnej specy-

fiki terytorium. Zagadnienie wieloetnicznej społeczności na Syberii jest wciąż bar-

dzo aktualne. Na przestrzeni wielu wieków na poziomie regionalnym zachodzi pro-

ces wzajemnego wpływu i wzbogacania się kultur różnych wspólnot etnicznych, co 

znajduje odzwierciedlenie w słownictwie danej społeczności. 

 

Fish in the language the example of the Russian Zabaykalja dialect 

 

Summary 

The subject of the analysis in the article is the lexical material excerpted 

from the Dictionary of Russian dialect Zabaykalja L.E. Eliasov. Thematic groups were 

discussed, for example: fish species: кастерна ‘sturgeon’, селенга ‘species omula’, 

сордон ‘pike with roe’; fish dishes: парса ‘ear of finely chopped burbot’, апчан ‘sun-

dried fish’, сколотка ‘piece of planed (cut into strips) fish’; equipment for catching 

fish (fishing nets): отшал ‘rod for catching burbot under the ice’, талка ‘device for 

catching fish with light’, режник ‘seine with big eyes for catching big fish’, сиговина 

‘net for catching siga (whitefish)’; fishermen: омулёвщик ‘fisherman who catches 

omula’, сетник ‘master in tying nets’. 

An idiographic way of describing the collected lexical material was adopted (with 

the use of thematic fields). In summary, attention is drawn to the linguistic meaning 

and cultural values of the collected lexemes. 

 

Keywords 

fish in the language, Russian Zabaykalja dialect, idiographic description, lin-

guistic subject field 
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Ryby w toponimii polskich miast na tle globalnych tendencji  

 

 

Przedmiotem rozważań poniższego artykułu są toponimy związane z na-

zwami ryb. W przestrzeni miejskiej i wiejskiej wiązały się one często z dominującym 

na danym obszarze rybołówstwem, choć z czasem stały się tylko częścią nowych 

kompleksów przestrzeni miejskiej bez implikacyjnej motywacji realnoznaczeniowej. 

Czym zatem są ryby? Dlaczego ich nazwy stanowią ciekawy materiał badaw-

czy w ujęciu językoznawczym i toponimicznym?  

Ryby, jako zmiennocieplne, pierwotnie wodne kręgowce, oddychają skrze-

lami i poruszają się za pomocą płetw. Stanowią najbardziej zróżnicowaną i najlicz-

niejszą, bo ponad 32 tysiączną grupę odmian współcześnie żyjących kręgowców.  

W Polsce występuje około 120 gatunków ryb1. 

Pod względem gramatycznym rzeczownik ryba jest rodzaju żeńskiego i po-

chodzi od prasłowiańskiego *ryba[1]. W Wielkim słowniku języka polskiego PAN czy-

tamy, że słowo to oznacza zwierzę z gromady kręgowców, żyjące w wodzie lub mię-

so, stanowiące surowiec spożywczy2. W liczbie mnogiej ryba może również stanowić 

nazwę własną zodiakalnego gwiazdozbioru nieba północnego3.  

Nazwy ryb od wieków występują w toponimii polskiej, wzbogacając ją o no-

we leksemy. Poddają się one pewnym tendencjom nazewniczym, dla lepszego i bar-

dziej czytelnego oznaczenia i rozpoznania terenu. 

Pierwsza, najstarsza tendencja w nazewnictwie miejskim polega na realnym 

związku z cechami danego miejsca. Na przykład nazwy takie jak Rybaki Dolne, Ryba-

ki Górne mówią o położeniu ulicy czy miejscowości, natomiast inne – o występowa-

niu konkretnych zwierząt na danym terenie (Rybia, Karpia). Nazwy toponimów 

 
1  Mały słownik zoologiczny: ryby. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ryby: encyklopedia 

zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: D. Szatańska, 2007. 
2  Hasło ryba w: Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN. 
3  Hasło ryba w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz i E. Sobol, Wydawnic-

two Naukowe PWN. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzela_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzela_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku
https://pl.wiktionary.org/wiki/ryba#cite_note-1
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=18441
http://usjp.pwn.pl/
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wskazywać mogły także na miejsce zamieszkania i pracy całych grup społecznych 

(ulica Rybacka). 

Druga tendencja nazewnicza jest pozbawiona motywacji realnoznaczeniowej 

i opiera się częściej na znaczeniu asocjacyjnym, skojarzeniowym. Pozostaje ono  

w bezpośrednim związku z przejrzystością znaczeniową wyrazu pospolitego, od 

którego utworzona została nazwa własna4, w celu ułatwienia rozpoznania lokalizacji 

danego miejsca.  

Współcześnie pojawia się wiele nazw niemotywowanych, metaforycznych, 

na przykład ulica Złotej Rybki, która stanowi swoistą promocję danego miejsca.  

W tym przypadku zadanie nazw własnych polega na kreowaniu rzeczywistości, na-

dając nominację nienaturalną. Nazwa zatem może mieć za zadanie zachęcić poten-

cjalnych nabywców nieruchomości do zamieszkania w danym zespole mieszkanio-

wym czy zainwestowania w handlowym kompleksie, a użytkownik ma przypisywać 

danemu obiektowi cechy wypływające z konotacji semantycznych nazwy5. Powyż-

szy toponim sugeruje niejako, iż dane miejsce przyniesie szczęście i spełnienie. 

 

Nazwy ulic od nazw ryb najczęściej nie mają motywacji realnoznaczeniowej. 

Można spotkać nieliczne nazwy własne od nazw osobowych, na przykład od Alek-

sandra Rybnika (Białystok), podpułkownika piechoty Wojska Polskiego z drugiej 

wojny światowej, Jana Rybińskiego (Gdańsk), poety z Barcina z przełomu XVI-XVII 

wieku, czy Jacka Rybińskiego herbu Radwan (1701-1782), który był cystersem, 

ostatnim opatem klasztoru w Oliwie. Pośrednio związane z nazwami ryb są nazwy 

ulic odosobowych: Stanisława Tarło (Janowiec), Zygmunta Tarło (Luszowice). Lek-

sem tarło jest rzeczownikiem, rodzaju nijakiego. Oznacza okres godowy u ryb; akt 

płciowy składanie ikry przez samice i zapładnianie ich mleczem przez samce. Po-

chodzi od gw. tarka, trzeć6. 

W toponimii polskiej dosyć często występuje wspomniana nazwa ulicy, po-

chodząca od nazwy osobowej: od bajkowej postaci literackiej Złotej Rybki. Ma ona 

strukturę rzeczownikowo-przymiotnikową (posesywną) i zawiera bardzo pozytyw-

ny ładunek emocjonalny, kojarzący się ze spełnianiem życzeń. Nie jest wykluczone, 

że powyższa nazwa nawiązuje do ogólnej nazwy licznych odmian hodowlanych po-
 

4  Z. Kaleta, Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red.  
E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa – Kraków 1998, s. 25-26. 

5  M. Czechorowska, R. Zimny, Nazwy nowych obiektów PRZESTRZENI MIEJSKIEJ BYDGOSZ-
CZY (studium onomastyczno-pragmalingwistyczne), repozytorium.ukw.edu.pl (07.08. 
2021) Nazwy nowych obiektów przestrzeni miejskiej Bydgoszczy (studium onomastycz-
no-pragmalingwistyczne) (ukw.edu.pl). 

6  A. Danysz, Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce  
w stosunku do kulturalnego języka w Galicyi, „Język Polski” nr 8–10, s. 248 i tarło – wiktio-
nary.org (09.08.2021). 
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pulacji jednego z podgatunków karasia chińskiego, zwanego złotą rybką. Przedmio-

towa „złota rybka” pierwotnie nie występowała w naturze w formie dzikiej. Jest 

efektem selekcji prowadzonej od ponad 1000 lat w Chinach, a następnie w Wietna-

mie oraz Japonii. W wyniku celowej lub przypadkowej introdukcji (uciekinierzy  

z hodowli) pojawiła się w wodach śródlądowych wielu krajów świata7. 

 Zdecydowana część nazw ulic pochodzi od nazw pospolitych przyrodniczych. 

Wiele z nich ma funkcję dopełniacza w liczbie pojedynczej: Jesiotra, Karpia, Okonia 

lub liczbie mnogiej: Ryb, Szczupaków.  

W nazwie Jesiotr(a) zachodzi zjawisko zmiękczenia, utraty dźwięczności  

w wygłosie i podwyższona artykulacja samogłoski. Jesiotr jest to rzeczownik rodzaju 

męskozwierzęcego. Oznacza dużą rybę wędrowną o wydłużonej głowie i szorstkiej, 

pokrytej płytkami kostnymi skórze. Może też wskazywać mięso, potrawy z jesiotra8.  

Ulica Karpia pochodzi od leksemu karp, czyli rzeczownika rodzaju męskozwie-

rzęcego. Oznacza rybę hodowlaną, słodkowodną z rodziny karpiowatych9. W polskiej 

toponimii dosyć często występują również ulice: Jesiotrowa, Karpiowa, Śledziowa 

które są nazwami odprzymiotnikowymi i korzystają z formantu -ow(a). 

  Nazwa ulicy Okonia to również rzeczownik rodzaju męskozwierzęcego, w któ-

rym zachodzi zjawisko nazalizacji, czyli unosowienia w otoczeniu innych głosek no-

sowych (asymilacja fonetyczna: IPA10: [ˈɔkɔ̃ɲ], AS: [okõń]). Oznacza ona rybę słod-

kowodną drapieżną, która występuje w wodach o głębokości do 1000 m (zarówno 

płynących jak i stojących), a także w słonawych wodach przybrzeżnych w estuarium 

rzek. Młodsze osobniki często tworzą ławice, starsze żyją w niewielkich grupach 

bądź samotnie.11 

W zbiorze zgromadzonych toponimów wystąpiła ulica Okoniówek, która po-

średnio nawiązuje do nazwy ryby, a ściślej wiąże się z nazwą pobliskiego użytku 

ekologicznego Ślepe Jezioro Okoniówek. 

Ulica Śledziowa pochodzi od rzeczownika rodzaju męskozwierzęcego śledź 

[ɕlɛʨ̑], w którym zachodzi zjawisko fonetyczne utraty dźwięczności w wygłosie12. 

Oznacza on jadalną rybę morską, pochodzącą z rodziny śledziowatych13. Jako cieka-

wostkę warto przytoczyć, że Park Staromiejski w Łodzi nazywany jest zwyczajowo 

 
7  Jakubowski, Ring, Ryby w akwarium, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

1988. 
8  Hasło jesiotr w: Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN; IPA: 

[ˈjɛ̇ɕɔtr̥], AS: [i ̯ėśotr̦]. 
9  Hasło karp w: Tamże. Wymowa: IPA: [karp], AS: [karp]. 
10  IPA: Międzynarodowy alfabet fonetyczny. 
11  Perca fluviatilis, [w:] Integrated Taxonomic Information System [online] (ang.). 
12  Hasło śledź w: Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN. 
13  W. Załachowski: Ryby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:IPA
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:AS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estuarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81awica_ryb
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=68820
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:IPA
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:AS
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37210
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:IPA
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:AS
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=168470
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37359
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Parkiem Śledzia14. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od zlokalizowanego w tym 

miejscu przed II wojną światową targu rybnego, na którym sprzedawano solone 

śledzie – jedne z najtańszych wówczas artykułów spożywczych15. 

 Całkiem nietypową, egzotycznie w naszym europejskim środowisku natural-

nym brzmiącą nazwą, jest ulica Rekinowa w Bydgoszczy. Ma ona formę rzeczownika 

rodzaju męskozwierzęcego, w którym występuje zjawisko zmiękczenia i nazalizacji 

(unosowienia). Może oznaczać drapieżną rybę chrzęstnoszkieletową żyjącą w cie-

płych morzach i oceanach. Nie jest wykluczone, że toponim jest motywowany in-

nym, metaforycznym znaczeniem, pochodzącym od kolokwialnej, potocznej nazwy 

potencjata finansowego bezwzględnego w interesach, ewentualnie oznaczającej osobę 

lub firmę mającą bardzo silną pozycję i duże wpływy16.  

Wśród toponimów występują nazwy komponowane takie jak: Żarłocznego 

Szczupaka, czy Rybackie Pobrzeże, z pierwszym członem przymiotnikowym. Wystę-

pują one w liczbie pojedynczej i mają pozytywne zabarwienie. Pierwszy człon żar-

łoczny mówi o osobniku odznaczającym się ogromnym apetytem, a w przenośni 

znaczy: intensywny, pełen pragnienia, pożądania17. Współcześnie jest odczytywany 

jako nazwa z humorystycznym zabarwieniem. 

 W toponimii występuje kilka typów nazw ulic związanych ze szczupakiem. 

Szczupak ma formę rzeczownika rodzaju męskozwierzęcego, który oznacza długą, 

drapieżną rybę. Potocznie może oznaczać kogoś chudego lub „długi skok”18. Leksem 

szczupak znaczy to samo co szczubiel, szczuka, i często jest stosowany metaforycznie 

w stosunku do młodych osobników ludzkich. Prasłowiańskie szczuka-//, łuż. Szciu-

ka, w słowniczku z roku 1500 występuje w zapisie już jako szczuka. Zapis szczupak 

pojawia się w XVIII wieku i podobnie jak wcześniej odnotowana szczuka, szczupak 

może nawiązywać do przymiotnika szczupły19. 

 Wśród toponimów występuje: ulica Szczupakowa i Szczupacza. Pierwsza z nich, 

jako nazwa odprzymiotnikowa, może bezpośrednio nawiązywać do wskazanego obiek-

tu – ryb, druga zaś, do przezwiska (Szczupaczy = szczupły, tak jak Głowacz = z dużą 

głową). Jak dodaje M. Kresa, wśród nazwisk chłopów sporo było odwołań do świata 

 
14  Park Śledzia czy park Śledzia? Poradnia językowa (lodz.pl). 
15  Park Staromiejski (Park Śledzia). W: Parki Łodzi [on-line]. zielonalodz.pl (08.2021). 
16  Hasło rekin w: Słownik języka polskiego, PWN. I w: Wielki słownik poprawnej polszczyzny 

PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004, s. 957. 
17  Słownik SJP.PL - Słownik języka polskiego, ortograficzny; wymowa: PA: [ʒarˈwɔʧ̑nɨ], AS: 

[žaru̯očny].  
18  Esocidae, [w:] Integrated Taxonomic Information System [online] (ang.). 
19  http://aztekium.pl/ Etymologia słowa szczupak | Online ChatBot (10.08.2021). 

https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/park-sledzia-czy-park-sledzia/
https://web.archive.org/web/20180105112130/http:/www.zielonalodz.pl/parki.php?park=staromiejski
http://sjp.pwn.pl/sjp/;2573774
https://sjp.pl/
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:IPA
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:AS
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=162137
http://aztekium.pl/azbot.py?zw=235pl&tekst=Etymologia%20s%C5%82owa%20szczupak
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przyrody20. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że ulica Szczupacza może 

pochodzić od nazwy osobowej. 

Inna, dwuczłonowa nazwa związana ze szczupakiem, to ulica Aleja Szczupa-

kowa w Turawie, która występuje w kompleksie ulic (obok Alei Sandaczowej, Alei 

Karpiowej, Alei Okoniowej) położonych w pobliżu akwenu. Aleja może zastępować 

leksem ulica lub być dodatkowym elementem nazwy toponimicznej. Występuje  

w formie rzeczownika rodzaju żeńskiego i oznacza drogę wysadzaną po obu stro-

nach drzewami lub krzewami. W urbanistyce miewa charakter reprezentacyjny, 

często stanowi główny, szeroki trakt miejski21. 

 

 Zbiór nazw ulic: 

 

ul. Ryb (Poznań) 

Rybacka (Rybnik, Gdańsk Augustów, Babice, Biały Bór, Bielsko-Białą, Borowa, Brok, 

Brzeg, Brzeżce, Błażejewo) 

Rybackie Pobrzeże (Gdańsk) 

Rybaki (Poznań) 

Rybaki Dolne (Gdańsk) 

Rybaki Górne (Gdańsk) 

Rybaków (Gdynia) 

Rybia (Bąków)  

Rybie (Góra Kalwaria) 

Rybna (Rybnik, Gdańsk Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bolszewo, Brzeźce, Będzin, 

Chełm) 

Rybnicka(Poznań, Rybnik, Gdynia Adamowice) 

Aleksandra Rybnika (Białystok) 

Rybojadzka (Poznań) 

Na Rybakach (Gdańsk)) 

Przy Rybakach (Gdańsk)) 

Jana Rybińskiego (Gdańsk) 

ul. Opata Jacka Rybińskiego, 

Rybołowców (Gdańsk) 

Rynek Rybny (Białystok)  

ul. Rybny Rynek (Będzin) 

 
20  L. Tomala, Językoznawca: nazwisk potrzebowała najpierw szlachta i mieszczanie, a potem 

– chłopi. W: naukawpolsce.pap.pl – rozmowa z językoznawcą z UW, dr Moniką Kresą. 
21  Zob. Słownik współczesnego języka słowackiego A – G], gł. red. K. Buzássyová i A. Jarošová, 

Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratysława 2006 i Wolny wielojęzyczny 
słownik pl.wiktionary.org (18.08.2021). 
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Osada Rybacka (Bledzew) 

Rybi Rynek (Bydgoszcz) 

Jesiotra (Katowice) 

Jesiotrowa (Budgoszcz, Józefów, Warszawa-Targówek, Zaborówiec, Zamość, Łódź-

Górna) 

Karpia (Bydgoszcz) 

Karpiowa (Borówno) 

Aleja Karpiowa (Turawa) 

Aleja Okoniowa (Turawa) 

Okonia (Murowaniec, Pyskowice 

Stanisława Okonia (Kraków, Wierzchucino 

Okoniówek (Rajgród) 

plac Rybacki 

Rekinowa (Bydgoszcz) 

Śledziowa (Gdynia) 

Park Śledzia (Łódź) 

ul. Aleja Sandaczowa (Turawa) 

ul. Aleja Szczupakowa (Turawa)  

Szczupacza (Warszawa-Białołęka 

Szczupakowa (Bydgoszcz, Izbica, Kornelin,  

Szczupaków(Katowice)  

Żarłocznego Szczupaka (Poddębe) 

Stanisława Tarło (Janowiec), Zygmunta Tarło (Luszowice) 

Tarłowska (Kraków, Lasocin, Sienno,  

Złotej Rybki (Dąbrówka-Ług, Jabłonna, Błędowo, Dziekanów Leśny, Julianów, Rusino-

wo, Toruń, Warszawa-Białołęka, Zielona Góra) 

 

W Poznaniu występuje ulica Ryb. W tym przypadku nie jest to jednak nazwa 

odzwierzęca, lecz stanowi część Osiedla Zodiak (ul. Ryb, Wodnika, Raka, Skorpiona). 

Obok występuje ulica Rybaki (obok nazw: Łąkowa, Kwiatowa), która ma formę rze-

czownika, rodzaju niemęskoosobowego w liczbie mnogiej. Rybaki, a nie rybacy, to 

nazwa własna nacechowana. Ulica Rybaki znajduje się przy jednej z najstarszych 

odnóg Warty, i pierwotnie pojawia się w dokumentach z 1441 roku jako nazwa osa-

dy Rybaki. Nazwa ulicy była wymieniana w aktach miejskich jako Piscatorium (Pisca-

toria) platea, Platea Navegii, Rybicka i Ku Rybakom. Pierwotnie zamieszkiwali ją ry-

bacy, którzy długo bronili się przed jurysdykcją miejską. Później osiadła tam także 

inna ludność. Osada miała własny rynek i kilka uliczek. Nazwa osady – która z bie-

giem lat się rozrosła, i powiększyła o kilka dzielnic – przeniosła się potem na jej 

główną ulicę (w brzmieniu niemieckim zwano ją Fischerei). Zabudowie mieszkalnej 
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towarzyszyły też budynki gospodarcze i rzemieślnicze, oraz ulokowane bezpośred-

nio nad Wartą wodne młyny. W 1870 roku planowano zmiany nazewnicze wobec tej 

ulicy, których finalnie – być może ze względu na brak zgody mieszkańców – jednak 

nie wprowadzono. Używano tylko potocznie określenia plac Rybacki. Nazwę ulicy  

w brzmieniu polskim ustalono w 1919 roku22. 

W zbiorze występują również toponimy od nazwy miejscowości Rybnicka, 

Rybnik, czy Rybojadzka, pochodząca od nazwy wsi Rybojady, położonej w wojewódz-

twie lubuskim23. 

Wśród nazw można zauważyć różnorodny zapis: Rynek Rybny, Ulica Rybny 

Rynek, Rybi Rynek oraz nazwy relacyjne z przyimkiem na-, przy-, wskazujące położe-

nie obiektu w relacji do już istniejących nazw. W XVI wiecznym Gdańsku (około 

1570 roku) występowały nazwy ulic Na Rybakach lub Przy Rybakach (Auf/Mang den 

Seigen) – gdzie Seigen w języku niemieckim to dziurkowane zbiorniki-kosze służące 

do trzymania ryb w wodzie24. Obok kanału Raduni ciągnęły się Rybaki Dolne, które 

podobnie jak cały stary osiek gdański były związany z rybołówstwem. W XV wieku 

mieszkańcy raduńskich okolic otrzymali na tym terenie łąki, a następnie Krzyżacy 

potwierdzili ich prawo do połowu i sprzedaży ryb oraz użytkowania kanału Młyń-

skiego (Raduni) do przemieszczania się i składowania sieci. Następnie zaczęły po-

wstawać tam chaty rybackie, a po likwidacji pobliskiego cmentarza wybudowano 

również domy i obejścia, z których rybacy wypływali w stronę Motławy25. 

W nazewnictwie miejskim Olsztyna występuje zatwierdzona oficjalnie uzu-

sowa nazwa Targ Rybny. Jest to zabytkowy dawny plac gen. Świerczewskiego w pół-

nocnej części olsztyńskiego Starego Miasta. Plac do 1892 roku nazywał się Schweine-

Markt (Targ/Rynek Świński), a w okresie od 1892 roku do roku 1945, nazwa brzmia-

ła Fisch-Markt (Targ/Rynek Rybny). Do dawnej nazwy Targ Rybny powrócono w 1990 

roku. Nazwa pochodzi od odbywającego się tu dawniej handlu ryb26. W zbiorze olsztyń-

skich nazw ulic występuje także nieistniejąca Fischer-Gasse, czyli ulica Rybacka. 

Przez krótki czas istniała ona po II wojnie światowej jako odnoga ulicy Okopowej, 

biegnąca w stronę Parku Zamkowego. Ulicy nie nadano nazwy po 1945 roku. 

 
22  Nazwy ulic w Poznaniu. Katalog ulic Poznania, www.mapofpoland.pl/Poznań,mapa,1, 

Ryb.html. 
23  Atlas architektury Poznania, J. Pazder (red.), A. Dolczewska, Poznań: Wydawnictwo Miej-

skie, 2008, s. 329; Miejska Pracownia Urbanistyczna: Prognoza oddziaływania na środowi-
sko dotycząca projektu mpzp "Osiedle Zodiak" w Poznaniu, Poznań, październik 2010. 

24  Gdański Atlas Rzeczy ciekawych, strona www: atlastrojmiejskichosobliwosci.pl/6-najsta 
rszych-nazw-ulic-gdanskiego-osieka/. 

25  Tamże. 
26  Staromiejskie ulice w Olsztynie, pl.wikipedia.org/wiki/Staromiejskie _ulice_w_ Olsztynie# 

Targ_Rybny (10.08.2021). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Zamkowy_w_Olsztynie


 MONIKA OLĘDZKA 

 

218 
 

W powyższym zbiorze toponimów odnotowano również nazwy kompono-

wane w formie zestawień słowotwórczych, najczęściej dwuskładnikowe: Rybackie 

Pobrzeże, Osada Rybacka. Jeden człon nazwy jest główny, odrzeczownikowy: Po-

brzeże, Osada, a drugi odprzymiotnikowy, nawiązujący bezpośrednio do fachu rybo-

łówstwa. Niektóre toponimy nawiązują do topografii terenu: Rybaki Dolne Rybaki 

Górne lub mają znamiona posesywności: Park Śledzia, Żarłocznego Szczupak. Zdarza 

się, że nazwa jest trzyczłonowa: ul. Aleja Sandaczowa, ul. Aleja Szczupakowa.  

Nazewnictwo miejskie niezbyt często, choć powszechnie stosuje leksemy od 

nazw ryb. Podobne tendencje są także w innych krajach. Na przykład w Szwecji wy-

stępuje Aleja Rybia (Fiskargränd)27, a ulice rybie w Kaliforni to: Paru Street (Ulica 

Błyszczyka), Perch Street (Ulica Okonia), Trout Street (Ulica Pstrąga), Pike Street 

(Ulica Szczupaka), Salmon Street (Ulica Łososia), Leviathan Street, Minnow Street (od 

płotki), Bass Street (od ryby: bass morski). Nazwa Pampino Street, pochodzi od 

błyszczyka, gatunku wschodnioatlantyckiego, którego odmiana: Florida Pompano 

znany jest powszechnie jako Sunfish28. Powyższe nazwy wiążą się z bliskim położe-

niem akwenów i występujących w ich wodach różnorodnych gatunków ryb. Od-

mienny jest zapis nazw dwuczłonowych. W polskim nazewnictwie leksem ulica za-

sadniczo pisze się małą literą, ponieważ to drugi człon zawiera właściwą istotę na-

zwy. W anglojęzycznych toponimach również człon pierwszy zapisuje się wielką 

literą. Stanowi on niejako integralną część nazwy własnej. Co więcej, leksem ulica 

był często zastępowany przez bardziej osobliwe nazwy takie jak droga, aleja, zaułek. 

Dawniej ta tendencja wynikała z pewnego urazu, wynikającego ze skojarzenia słowa 

ulica z biedotą robotniczą. 

Pokaźny zbiór topnimów od nazw ryb występuje również w Londynie: Alba-

core Crescent (to ulica tuńczyka białego – albacore w kształcie półkola-półksiężyca), 

Bream Street (Ulica Leszcza), Brill Place (od rodzaju płaskiej ryby), Coley Street (od 

czarniaka, gatunku drapieżnej ryby), Dace Road (od ryby jelec pospolity), Drum 

Street (od kublina – gatunku ryby), Grayling Road (od lipienia, ryby słodkowodnej), 

Ling Road (ling – ryba z rzędu wątłuszowatch mająca wydłużony korpus z długimi 

płetwami), Mullet Gardens (od cefala morskiego), Perch Street (Ulica Okonia), Pike 

Close (Zaułek Szczupaka), Roach Road (Droga Płotki), Salmon Place (od łososia), 

Shad Thames (od alozy, ryby z rodziny śledziowatych), Sturgeon Road (Droga Jesio-

tra), Lin Street, Trout Road (od pstrąga) i Whiting Avenue (Aleja Witlinka). Można  

w tym zbiorze uwzględnić ponadto Oyster Row (od ostrygi), Bream's Buildings (lesz-

 
27  https://theculturetrip.com/europe/articles/10-most. 
28  Niektóre nazwy już nie istnieją. Alameda Streets Used To Be Named After Birds and Fish (W:) 

https://patch.com/california/alameda/alameda-streets-used-be-named-after-birds-fish. 
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czowe budynki), Fish Street Hill (rybia) i Pickle Herring Street (od nazwy potrawy – 

marynowanego śledzia)29. 

Według Johna Stow, Billingsgate, pierwotnie jedna ze starych bram wodnych 

londyńskiego City, w XVI wieku była specjalistycznym targiem rybnym. W pobliżu 

Billingsgate znajduje się Fish Street Hil (niegdyś New Fish Street (Nowa Rybia Ulica)), 

główna droga prowadząca do London Bridge. W XIII wieku to miejsce stało się cen-

trum handlarzy rybami, którzy osiedlili się tam ze względu na bliskość głównego targu 

rybnego w Billingsgate30. Inna nazwa tej nieistniejącej już ulicy, Pickle Herring Street, 

mogła zostać utworzona ze względu na to, że znajdowała się ona w miejscu jednego ze 

starych nabrzeży Tamizy – gdzie wypakowywano ze statków ładunki marynowanych 

śledzi. Inną możliwością powstania przedmiotowej nazwy mógł być fakt, że w 1447 

roku mieszkał w tym miejscu sir John Falstofe, który dał swoje imię Falstaffowi Szek-

spira – i był kiedyś handlarzem ryb. Z kolei toponim Salmon Lane w Limehouse nie 

ma nic wspólnego z rybami. Łosoś w tym przypadku jest zniekształceniem leksemu 

kazanie i nawiązywał do kościoła dla mieszkańców Limehouse (Salmon Lane, czyli 

droga, którą ludzie szli do kościoła, aby wysłuchać kazania). Podobnie Bream Street 

może pochodzić nie od leszcza, ale od przymiotnika zaciekły lub energiczny, a Coley 

Street od nazwy osobowej / nazwiska Henry’ego Coleya31. 

 

Jak zatem widać, nazwy toponimiczne wywodzące się od nazw ryb stanowią 

ciekawy materiał badawczy. Dawne nazwy „odrybich” ulic, zarówno tych w Polsce 

jak i za granicą, kryją w sobie bogactwo historyczne i językoznawcze. Początkowo 

miały motywację realnoznaczeniową i wiązały się z rybołówstwem morskim lub 

rzecznym. Część z nich, powstała od nazw zawodów, wskazywała na miejsca za-

mieszkiwane przez rybaków lub targi sprzedaży ryb. 

Współcześnie toponimy pochodzące od nazw ryb najczęściej nie mają bezpo-

średniej motywacji realnoznaczeniowej, lecz stanową część kompleksu nazw jedne-

go typu, utworzonego łatwiejszego rozpoznania w terenie. Obecnie występują nie-

liczne nazwy własne wywodzące się od nazw osobowych, i jedna nazwa własna zo-

diakalnego gwiazdozbioru. Zdecydowana część nazw ulic pochodzi od nazw pospoli-

tych przyrodniczych. Wiele z nich ma funkcję dopełniacza w liczbie pojedynczej lub 

liczbie mnogiej. Występują również ciekawe kombinacje słowne w nazwach kompo-

nowanych. Niektóre nazwy ulic mają za zadanie stworzenie pozytywnego wizerunku 

miejsca: na przykład ulice Złotej Rybki, Żarłocznego Szczupaka dzięki ciekawemu 

 
29  London`s fishy streets: from Fish Street Hll to Shad Thames (W:) thestreetnames.com/ 

2015/08/27/londons-fishy-streets-from-fish-street-hll-to-shad-thames/ (10.08.2021). 
30  Tamże. 
31  Tamże. 
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zestawieniu słów wyróżniają się i przyciągają uwagę potencjalnych mieszkańców, 

dzięki czemu tworzą jednocześnie wyjątkową reklamę danej lokalizacji. 

 

Reasumując, polskie tendencje nazewnictwa miejskiego związane z nazwami 

ryb wpisują się w mozaikę globalnych tendencji topograficznych. Nazwy ulic są naj-

częściej związane z rodzimymi gatunkami, takimi jak karp, łosoś, jesiotr, okoń, czy 

śledź. Mają różnorodną budowę i pochodzenie. Anglojęzyczne nazwy toponimów 

zawierają bardziej zróżnicowany zbiór nazw ryb: czarniak, ling, cefal morski, błysz-

czyk, jednak jest on prostszy pod względem strukturalnym. Polską powszechną 

normą jest pisanie członu ulica małą literą, gdy w Kalifornii, czy Londynie jest ten-

dencja pisania go dużą literą. Dodatkowo, w innych państwach jest możliwość za-

miany tej części na leksem: uliczka, droga, zaułek, aleja, ogród.  

 

Streszczenie 

Polskie tendencje nazewnictwa miejskiego, związane z nazwami ryb, wpisują 

się w mozaikę globalnych tendencji topograficznych. Dawne nazwy ulic od zmienno-

cieplnych, pierwotnie wodnych kręgowców oddychających skrzelami kryją bogac-

two kulturowe i historyczne. Występują one w wielu krajach, najczęściej blisko 

akwenów. Początkowo wiązały się z rybołóstwem lub powstały od nazwy zawodu 

lub miejsc sprzedaży ryb i miały motywację realnoznaczeniową. Współcześnie to-

ponimy od nazw ryb nie mają bezpośredniej motywacji realnoznaczeniowej, lecz 

stanową część kompleksu jednego typu. Zdecydowana większość to nazwy pospolite 

przyrodnicze w funkcji dopełniacza, choć zdarzają się i nazwy odosobowe.Wśród 

nazw komponowanych występują na przykład ulica Złotej Rybki, Żarłocznego 

Szczupaka, tworzące niezwykły koloryt danego miejsca. Anglojęzyczne nazwy topo-

nimów zawierają bardziej zróżnicowany zbiór nazw ryb, które są zestawione nie 

tylko z członem ulica, ale również uliczka, droga, zaułek, aleja, ogród. 

 

Słowa kluczowe 

ryby, język nazw ulic, polskie nazwy ulic od nazw ryb, ryby w toponimii, ryby 

w globalnych tendencjacjach nazw ulic 

 

Summary 

Polish urban nomenclature trends associated with the names of fish are part 

of a mosaic of global topographical trends. Old street names include cultural and 

historical richness. They occur in many countries, usually close to rivers and seas. 

They were originally connected with fishing or formed from the name of a pro-

fession or places selling fish and they had a real-meaning motivation. Nowadays, 

toponyms from fish names have no direct real-meaning motivation, but are part of 
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residential area. The vast majority are common natural names, although there are 

also a few from the names of people. The vast majority are common natural names 

in the function of the complement from the names of persons English toponyms con-

tain a more varied set of fish names, which are combined not only with the compo-

nent: street, but also road, avenue, lane, garden. 

 

Keywords 

fish in street names, street name language, Polish street names, fish in topo-

nymy, fish in global street name trends 
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