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HODINYS BOHEM, CZYLI DYLEMAT MRS. ROSS

Chcąc uczcić jubileusz słowacystyki krakowskiej, a jednocześnie pragnąc wyrazić swój 
szacunek dla Pani Profesor Marii Honowskiej, której wiele zawdzięczam, stanęłam jako 
nie-słowacystka przed bardzo trudnym wyborem, zarówno tematu, jak i strategii wystąpie
nia. Enigmatyczny tytuł tego referatu, jak i sam pomysł proszę więc potraktować jako pró
bę przekroczenia własnych (w tym wypadku moich) granic, w żadnym zaś razie nie jako 
receptę na to, jak stać się słowacystką.

Mniej więcej rok temu otrzymałam pocztą elektroniczną list, sygnowany przez (niezna
ną mi w ten ani żaden inny sposób) tajemniczą panią Julię Ross (w nagłówku: Hatch-Ross) 
z Wirginii, USA. Po konwencjonalnym Dear Dr. Solak autorka oznajmiała, że na aukcji 
internetowej znalazła starą książkę, której właściciel nie ma pojęcia „co to jest ani o czym”. 
Tu następowała zwięzła prośba o przetłumaczenie zdania (czy tytułu? - tego bowiem 
p. Ross nie była pewna), z przytoczeniem obszernego opisu oferowanego do sprzedaży 
artefaktu, tudzież, już na zakończenie, dwa pełne emfazy (wykrzykniki!) zdania mające 
upewnić mnie, że rzeczona książeczka jest dla pani Ross sprawą niezwykle ważną.

Weryfikacja danych dostarczonych przez p. Ross okazała się niemożliwa - wskazana 
strona internetowa aukcji antykwarycznej wprawdzie rzeczywiście istniała, ale dostęp do 
niej obwarowany był kodem dostępu, czego nadawczym listu zapewne nie przewidziała. 
Jednak każdy językoznawca wie, jaką pokusę stanowi perspektywa rekonstrukcji tekstu - 
stąd nie należy się dziwić, że niecodzienne zadanie postawione mi przez nieznajomą po
traktowałam jak wyzwanie.

Napis na stronie tytułowej, przytoczony (mniej lub bardziej skrupulatnie) przez autorkę, 
miał postać:
Hodinys Bohem noma Modlitefnj Aniha pro treltanlty ewangelicty lid te mffelifum zi- 
mota tohoto potrebam Karla Dracatorila Sladkovice. W Budapellti 1909.

W trakcie dyskusji w gronie dialektologów (południowosłowiańskie!!!) i konsultacji ze 
strony zaprzyjaźnionych słowacystek doszło do - częściowej przynajmniej - jego (tekstu) 
rekonstrukcji jako:
Hodiny s Bohem nowa Modlitefnja kniha pro krestansky ewangelicky lid tern fselikum 
(sselikum?) ziwota tohotopotrebam Karla Braxatorisa Sladkovice. W Budapessti 1909.

Punktem wyjścia tego szczególnego ćwiczenia z językoznawstwa ogólnego, i istotną 
wskazówką, były oczywiście hodiny s Bohem, modlitefnja kniha, lid oraz miejsce wydania 
(Budapeszt), w dalszej kolejności analogie w sekwencjach liter i oczywiście poszczególne 
leksemy. Identyfikacja nazwiska wymagała pewnej dozy wiedzy pozajęzykowej - choć 
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i tutaj sporym ułatwieniem okazało się Sladkovice - odsyłające do znanego słowackiego 
poety romantycznego Andreja Sladkovića (Braxatorisa) i do zasłużonego dla literatury 
słowackiej klanu Braxatorisów.

Porównując tekst zrekonstruowany z tekstem wyjściowym łatwo zauważyć, że znie
kształcenia mają charakter (z grubsza) systemowy - litery w odczytano jako m (noma zam. 
nowa, zimota, zam. ziwota), k jako t (treltlantly zam. krestansky, ewangelicty zam. ewan- 
gelicky), k raz jako f (mffelifum zam. fselikum), wreszcie s jako / (treltanlty) albo jako 
f (mffelifum). W samym nazwisku (przypuszczalnego) autora popełnione zostały przy tran
skrypcji trzy zasadnicze błędy. W transkrypcji, bo wspomniany systemowy charakter błę
dów jednoznacznie odsyła do pisma gotyckiego, a dokładniej do fraktury - niewprawnemu 
czytelnikowi łatwo pomylić zwłaszcza specyficzne k, przypominające t z kreską w górnym 
prawym rejestrze, a także tzw. scharfen s z l oraz z literą/ Tak samo jak w, które ma dwa 
łuki w rejestrze górnym i tylko jeden w dolnym odruchowo można wziąć za m. Nie wspo
mnę już o tzw. dużych literach, z których w analizowanym przykładzie mamy tylko 
D zamiast B.

Tak więc najprawdopodobniej wirtualna pani Ross trafiła na drukowany gotykiem 
ewangelicki modlitewnik, autorstwa Karola Braxatorisa, słowackiego poety i duchownego, 
prywatnie - brata bardziej znanego (młodszego) Andreja Slśdkovića - autora m.in. Mariny.

Fakt, że w 1909 roku w Budapeszcie ukazał się ewangelicki modlitewnik drukowany 
gotykiem, nie wydaje się być niczym szczególnym. Na obszarze niemieckojęzycznym 
i szerzej - oddziaływania kultury niemieckiej - pismo gotyckie przetrwało bardzo długo 
(por. w Rzeszy do 1943 r.). Rzecz w tym, że choć „zakorzenienie się pisma gotyckiego 
w Niemczech uzasadnione było jego silnym powiązaniem z ruchem protestanckim”1, 
w Niemczech uważane było do końca za narodowe. W wieku XIX (i później) gotyk na 
obszarze niemieckojęzycznym nie kojarzy się już z określoną konfesją, ale jakie skojarze
nia wywołuje w odradzającej się narodowo Słowiańszczyźnie? W jakim stopniu konotuje 
niemieckość, protestantyzm, religijny charakter wydawnictwa, na ile jest kwestią drukar
skiej mody? Wreszcie - na ile wybór kroju pisma jest świadomy, na ile wynika z możliwo
ści technicznych danej typografii? Na ile gotyk Hodin z Bohem mógłby być sygnałem okre
ślonej przestrzeni kulturowej (państwowej, religijnej, ewangelickiej), tak jak jest nim np. 
(jako tzw. szryft krakowski) w piśmiennictwie Mazurów czy w drukach chorwackich 
z początków XIX wieku?2 Problem zasięgu i „wydźwięku” pisma gotyckiego na terenach 
Słowiańszczyzny wydaje się interesujący także w kontekście współczesnych prób wyko
rzystania pisma gotyckiego jako znaku w kodach subkultur młodzieżowych (narodowców, 
skinów, neopogan, czy tzw. ruchu gotyckiego). Jego podjęcie wpisywałoby się w podej
mowane już niejednokrotnie szersze zagadnienie: pisma jako znaku tożsamości.

1 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.
2 Strony tytułowe książek chorwackich z pocz. XIX w., na co zwróciła uwagę Aleksandra Borowiec, są 

przeważnie dwujęzyczne, tzn. niemiecko-chorwackie, przy czym zawsze w parze z językiem niemieckim 
idzie pismo gotyckie.

Jeśli chodzi o kwestię autorstwa enigmatycznego modlitewnika, z dużą dozą prawdopo
dobieństwa można zakładać, że chodzi o wspomnianego już Karola Braxatorisa. Poza 
wskazówką natury antroponimiczno-familijnej przemawiają za tym pewne fakty jego bio
grafii.
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Karol Braxatoris urodził się 18.10.1806 roku w Krupinie3, w okręgu Zvoleft, zmarł zaś 
12.05.1869 roku (przedwczoraj4 przypadała więc 145 rocznica jego śmierci) w miejscowo
ści Hontianske Tesáre, również położonej w tym rejonie. Studiował teologię w Bratysławie 
i Jenie. Od 1829 roku był księdzem ewangelickim w BOrzsOny, a od 1836 roku w Hontian- 
skych Tesároch. We wszystkich niemal kompendiach wymieniany jest w gronie „pierwsze
go pokolenia” albo „starszych” szturowców5, razem z Chałupką, Hodźą, Vrchovskym, czy 
Karolem Śtórem (jego brat, Andrej Sládkovid, należy już do „młodszych szturowców”, 
razem z Kalinćiakiem, MatńSką, Král’em i in.6), choć jego spuścizna poetycka należy raczej 
do skromnych - wymienia się tu właściwie tylko opublikowany u Kuzmány’ego („Hron- 
ka”, 2, 1838) inspirowany Puszkinowską Śmiercią Olega wierszowany Osud aneb Oleg, 
vyvoda rusky. Dramatická básen v 6 zpévích, uważany za typowy dla preromantyzmu7 * oraz 
odę Chvála Slovanü („Tatranka” 1842). Poza tym, jak podają źródła, po roku 1842, kiedy 
pojawił się też Zpévník evanjelicky, Braxatoris zamilkł jako poeta, zajął się natomiast dzia
łalnością przekładową (podobno tłumaczył z łaciny Argenis Johna Barclaya) i pisaniem 
powieści historycznych (rękopisy nie zachowały się) oraz - co istotne w kontekście Hodin 
z Bohem - wydawaniem literatury religijnej określanej jako nábozenské prirućky*. Nie 
mniej istotny jest odnotowany przez encyklopedie fakt, że choć Braxatoris uznawany jest 
za zwolennika szturowskiego modelu języka, książki religijne pisał w biblićtinie, tradycyj
nej dla społeczności protestanckiej9 (co tłumaczyłoby niektóre osobliwości naszego mikro- 
tekstu).

3 Ze względu na doraźny charakter zadania rekonesans w poszukiwaniu domniemanego autora ograni
czył się do podstawowych opracowań z zakresu literatury słowackiej. Szczególnie pomocne okazały się: 
S. Smatlók, Dejiny slovenskej literatury, II (19. storoćie a prva polovica 20. storoćia), Bratislava 1999, 
Slovensky biograftcky slovnik, I zvOzok A-D, Martin 1986 oraz Encyklopedia slovenskych spisovatetov, 
Bratislava 1984, za którymi przytaczam dane bio-bibliograficzne. Ponadto wykorzystałam m.in. Dejiny 
slovenskej literatury, t. 1-5, Bratislava 1958-1984; A. Mróz, Dejiny slovenskej literatury, Bratislava 1948; 
S. Krćmery, Dejiny slovenskej literatury, 1.1-11, Bratislava 1976; P. HalaSa, Register slovenskych pohtadov 
188 I-I938. Diel I Cast’ A-E, Turć. Sv. Martin 1949.

A Referat został wygłoszony 14.05.04 r.
s Por. np. C. Kraus, Slovenska romanticka balada, Bratislava 1966, s. 89 i 101.
6 Zob. V. Kochol, Poezia Sturovcov. Samo Chałupka, Andrej Sladkovii, Janko Krat, Jan Botto, Bratis

lava 1955.
7 S. Smatlók, Dejiny slovenskej literatury, 11 (19. storoćie a prva polovica 20. storoćia), Bratislava 

1999, s. 78.
’ Należy dodać - wielokrotnie wznawiane: „Vydóval nóbożenskć prirućky, które vychódzali vo via- 

cerych vydaniach - Encyklopedia slovenskych spisovatefov”, Bratislava 1984.
9 Problem konfesyjnego zróżnicowania języków literackich Słowaków w dobie przedodrodzeniowej 

i w początkach odrodzenia narodowego jest dobrze znany. Dla porządku przytoczę opinię dobrze oddającą 
istotę sprawy: „Pred Sturovcami nebola eSte ustólenó otózka spisovneho jazyka, celonórodnu jednotu 
naruśali aj konfesionólne ohfady - Kollór, Kuzmóny, Tablic, Jón Chałupka a ini protestami pisali »bi- 
blićtinou«, Holly, Bajza, Fóndly a ini katolici pisali »bemolóćtinou« ktoró v5ak taktież nebola jednotnó” - 
V. Kochol, cyt. pr., s. 13-14.

Również przeprowadzony w Internecie rekonesans w poszukiwaniu autora przyniósł 
dość zadowalające wyniki: w statystyce odnotowano 929 kontekstów, w których pojawia 
się nazwisko Karola Braxatorisa. Są to najczęściej wzmianki, podobne do tych w syntezach 
literatury słowackiej, ale znalazłam też 3 artykuły: 2 w lokalnej gazecie „Hontianske novi- 
ny” - 24.10.1996 roku Dana Vrt’ová donosiła o obchodach 190-lecia urodzin K. Braxatori
sa w Hontianskych Tesároch, zaś 1.09.2000 roku M. Śipka zamieścił tekst pod tytułem 
Vychod z Púchova: Neznáma básnická skladba Karola Braxatorisa. Inspirowany rocznicą 
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tekst Milośa Kovaćki przynosi też „Evanjelicky posol spod Tatier” (z 14.11.1996). Do obu 
braci przyznaję się także Krupina (miejsce urodzin), na stronie internetowej, na której zaj
mują oni poczesne miejsce.

W odpowiedzi na list p. Ross ograniczyłam się oczywiście do odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie, a więc do cytowanego „co to jest i o czym”: hipotetyczny tytuł opatrując lakonicz
nym stwierdzeniem, że jest to po prostu słowacki, protestancki modlitewnik, drukowany 
gotykiem. Wdawanie się w niuanse natury konfesyjnej, a tym bardziej refleksje na temat 
biblićtiny, bernolaćtiny i szturowskiego modelu języka, zachowałam dla siebie na później.

Biorąc pod uwagę entuzjastyczny odzew i gorące podziękowania p. Ross (to bardzo, ale 
to bardzo ciekawe!) oraz brak dalszego ciągu zakładam, że wyjaśnienia ją (czy też jego) 
zadowoliły. Ewentualność jego nie jest bowiem tak bardzo pozbawiona podstaw. Jak piszą 
znawcy tematyki, komunikacja w sieci komplikuje znany nam model nadawca-odbiorca. 
Wprowadzone medium (komputer) sprawia, że każdorazowy kontakt odbywa się w dwóch 
fazach: nadawca-komputer i komputer-odbiorca, a więc użytkownik sieci komunikuje się 
nie z istniejącym w realu adresatem-nadawcą, ale z komputerem. Jeśli dołączyć do tego 
nieograniczony dostęp i anonimowy charakter adresata-nadawcy, wykreowanie wirtualnej 
p. Ross i wirtualnego/wirtualnej dr Solak nie nastręcza większych trudności, ba, jest ponie
kąd koniecznością. Adres jest tylko etykietą i nie musi spełniać postulatu szczerości (pani 
Ross równie dobrze mogłaby być zarówno przystojną brunetką z Wirginii, jak i niepozor
nym blondynem z IV roku slawistyki, okupującym miejsce pod oknem w ostatniej ławce).

O ile przez chwilę podejrzewałam, że list jest pomysłem i oryginalną zemstą studentów, 
zainspirowanych Zaliznjaka ćwiczeniami z językoznawstwa ogólnego, to czytając uważniej 
list(y) mrs. Ross miałam jednak (trudne do sprecyzowania) wrażenie, że autorka listu trak
tuje mnie jak obiekt wyznaczony, ale nie określony; pokrótce mówiąc - odniosłam wraże
nie, że jestem dla niej przedłużeniem maszyny (komputera), częścią oprogramowania czy 
jakimś małym programem10 11.

10 Zdaję sobie jednak sprawę z faktu, że jednym z czynników powodujących takie właśnie odczucie 
mogła być specyfika angielskiego - brak gramatycznego wykładnika płci, obligatoryjny w polszczyźnie, 
a więc i w moim nawyku konceptualizacyjnym.

11 J. Lohisse, Przyszłość kultury zinformatyzowanej [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tek
stów pod red. G. Godlewskiego, Warszawa 2003, s. 657-668 [Przekład Joanny Stryjczyk części trzeciej 
L'informalité. Prospective ostatniego (6) rozdziału La communication en question książki Jeana Lohisse’a 
Les systèmes de communication. Approche socio-anthropologique, Armond Collin, Paris 1998, s. 170-181].

Jak pokazują obserwacje tzw. pokolenia Intemetu, akt komunikacyjny tego typu 
(w szczególności e-mail) w wykonaniu ludzi młodych jest czystą wymianą informacji, 
obcowaniem podwójnie zapośredniczonym (maszyna, język), dokonywanym przez obiekty 
zredukowane (nie tylko do tu i teraz, ale i do celu-przedmiotu komunikacji). W tak rozu
mianym, ukierunkowanym na zdobycie informacji kontakcie adresat jest więc dla nadawcy 
osobowością selektywną, maszyną, wytwórcą tekstu, jeśli nie samym tekstem. Trudno 
uciec tu przed skojarzeniem z Człowiekiem jednowymiarowym Marcuse’a i ideą człowieka 
zredukowanego do funkcji, jaką wypełnia. Bo w zasadzie elektroniczne zapytanie p. Ross 
niczym nie różniło się od pisma skierowanego do bezosobowego urzędu, a konwencja 
(honoryfikatywność, struktura budowy wypowiedzi) spełniała wszelkie wymogi tradycyj
nej korespondencji.

Znacznie później trafiłam na fragment książki Jeana Lohisse’a“, z której przytoczę dwa 
fragmenty; pierwszy z nich to cytat z Edmonda Couchot: „Wypowiedzenie nie pochodzi od 
innego interlokutora, ale od maszyny czy raczej hybrydycznego skrzyżowania jednego 



Hodiny s Bohem, czyli dylemat Mrs. Ross 167

i drugiego. W tej rodzącej się kulturze nie jest już istotne, aby dwa podmioty spotkały się 
dzięki komunikacji. Nie jest już istotne odnajdywanie czegoś wspólnego ani wyrażanie 
siebie. Istotą jest komutacja lub - jak mówi się teraz - podłączanie się”12. I w innym miej
scu już cytat z samego Lohisse’a: „Czy nie dojdzie do tego, że człowiek jutra, na co dzień 
posługujący się programami, zacznie widzieć w innym człowieku tylko program? Być 
może będzie to program nieco bardziej krnąbrny, ale przecież opór zawsze można zredu
kować, jeśli tylko zostanie on dobrze zanalizowany...”13.

12 Cyt. pr„ s. 659.
13 Cyt. pr., s. 665.

W przypadku p. Ross i w ogóle tego typu zapytań, metodą okiełznania bywa właśnie 
wyznaczenie, a więc skierowanie prośby do osoby znanej (nie wiadomo, skąd) wyłącznie 
z nazwiska. Nie jest to odkrycie nowe - nie od dziś wiadomo, że listy kierowane do insty
tucji często lądują w koszu. Znacznie skuteczniejsze jest zaadresowanie listu do konkretnej 
osoby, gdyż samo użycie jej nazwiska obliguje ją niejako do reakcji. Drobny zabieg socjo
techniczny w wykonaniu p. Ross skłonił mnie do przerzucenia kilku książek, przeczytania 
kilku tekstów i postawienia kilku zasadniczych pytań na przyszłość: czy modlitewnik Ho
diny s Bohem w ogóle istnieje? Czy jego autorem rzeczywiście jest Karol Braxatoris? Kim 
jest pani Ross? Choć zgodnie ze wskazaną wcześniej logiką komunikacji w Internecie - 
przelotny kontakt z panią Ross powinien był skończyć się z rozwiązaniem jej problemu. 
Bezrefleksyjnie. Nie powinnam wnikać, kim jest, dlaczego, a zwłaszcza: dlaczego właśnie 
do mnie zwróciła się ze swą dość niecodzienną prośbą nadawczyni listu. Bo w zasadzie 
dylemat: „kupić - nie kupić” to wyłącznie jej prywatna sprawa. Zwłaszcza że jedyna Julia 
Hatch-Ross, wyrzucana przez wyszukiwarkę w dużej liczbie kontekstów, zawsze z bazy 
mormonów, żyła na przełomie XVIII i XIX wieku.
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