
Recenzja 

 

rozprawy doktorskiej Damiana Kalety  

pt. „Koń jaki jest, kazdy widzi”…inaczej? (Obraz 

konia w języku polskim i wybranych językach ugrofińskich) 
 

 

Rozprawa może być uznana za pionierski eksperyment. Jest to chwalebne, ambitne 

przedsięwzięcie. Obraz, opis konia został tu zbadany w czterech językach: w polskim, 

węgierskim, estońskim oraz fińskim. Są to zatem trzy języki ugrofińskie i jeden słowiański, 

dlatego też należy oczywiście szybko dodać, że estoński i fiński należą do innej niż węgierski 

grupy językowej w obrębie rodziny języków ugrofińskich. Ze względu na przeszłość 

historyczną, tradycje kulturowe to u Polaków i Węgrów można dostrzec liczne podobieństwa 

dotyczące językowego obrazu konia; Estończycy i Finowie przez długie stulecia nie mieli 

własnej państwowości, a na utrwalony u nich obraz konia silny wpływ wywierała kultura, 

odpowiednio, niemiecka i szwedzka.       

  

Podstawę teoretyczną pracy wyznaczają badania semantyczne dotyczące językowego 

obrazu świata (JOS). Takie właśnie tło teoretyczne nakreślił autor w rozdziale 

wprowadzającym do rozprawy (Podstawy rekonstrukcji językowego obrazu). Tu należy 

podkreślić za Autorem, że w porównaniu z Polską estońskie i fińskie językoznawstwo może 

się poszczycić znacznie skromniejszymi wynikami badań w tym zakresie.  

 

Na początku recenzji wypada mi wyjaśnić, że wyrażam opinię o rozprawie nie jako 

językoznawca, lecz z punktu widzenia kulturoznawstwa historycznego. Powinienem również 

z góry się usprawiedliwić, że mimo wykształcenia hungarologicznego języki fiński i estoński 

pozostają dla mnie niestety nieznane. 

 

Rozprawa, zawierająca ogromny materiał poznawczy, została uformowana w logiczną 

strukturę. W rozdziale drugim, następującym po wspomnianym wprowadzeniu, omówiono 

funkcję konia w historii ludzkości. W rozdziale trzecim wzięto pod lupę historię, tradycje 

czterech badanych języków z punktu widzenia kultury konia. W rozdziale czwartym 

przyjrzano się hasłom ‘koń’ w słownikach polszczyzny oraz wybranych języków 

ugrofińskich. Te cztery rozdziały można w pewnym sensie uznać za niezbędną podstawę. 

Rozdziały piąty i szósty przekazują moim zdaniem istotę rozprawy: nadzwyczajnie bogaty 

językowy obraz kultury związanej z koniem w czterech językach. Oczywiście Autor musiał w 

tym celu nie tylko zgromadzić materiał językowy, lecz również zdobyć gruntowną wiedzę 

dotyczącą świata koni. O konsekwentnie prowadzonej systematyzującej pracy świadczą dwa 

załączniki do rozprawy (1. Zestawienie jednostek frazeologicznych, 2. Słowniczek 

terminologiczny maści i odmian). Autor przeprowadził analizę ze względu na: struktury 

fleksyjne i słowotwórcze; słownictwo i frazeologię; teksty literackie, w tym przysłowia; 

znaczenie i konotacje semantyczne; etymologię. 

 

Po przeczytaniu rozprawy recenzent z uznaniem stwierdza, że obraz konia w czterech 

językach obejmuje bardzo szeroki zakresu wiedzy: od, powiedzmy, zoologii, przez historię 

cywilizacji i etnografię, aż po historię literatury i różne dziedziny sztuki. Autor miał dość 

fantazji i energii, by uwzględnić wszystkie te aspekty. Możemy to uznać za wyjątkowe 

przedsięwzięcie. Pojawia się oczywiście pytanie, czy przy omawianiu poszczególnych 

obszarów można wymagać od Autora pełnego opisu. Przecież historia kultury konnej jest 



obecna w historii ludzkości od czasów cywilizacji starożytnych, naturalnie również w 

literaturze i sztuce, jak i w późniejszych epokach – co najmniej do połowy XX wieku. Jeśli 

chodzi o przeanalizowane słowniki, być może warto by było uwzględnić również hasło ló 

‘koń’ w Erdélyi szótörténeti tár (‘Słowniku historycznym węgierszczyzny siedmiogrodzkiej’, 

1975– 1993).  

 

W związku z przedstawionymi w rozprawie wynikami wciąż pozostaje dla mnie 

otwarta kwestia, którą Autor zasygnalizował we wprowadzeniu: „Temat – choć interesujący, 

nie był wcale prosty. Jego realizację utrudniał przede wszystkim częsty brak źródeł w języku 

fińskim i estońskim lub ich nieprzystawalność do tego, co zawierały źródła polskie czy 

węgierskie” (str. 22). Zatem: w jakim stopniu można porównywać ze sobą obraz konia w 

trzech ugrofińskich kulturach? Jak wiadomo, język węgierski należy do grupy języków 

ugryjskich i pomimo pokrewieństwa jest dość odległy od estońskiego i fińskiego. Nie 

wspominając już o tradycji kulturowej i historycznej. Jak czytamy w rozprawie: „Narodem 

najbardziej miłującym konie i najsilniej z nimi związanym są Węgrzy, dla Estończyków 

natomiast i pokrewnych im Finów koń był zwierzęciem mniej ważnym” (s. 107). Moim 

zdaniem z tego powodu porównywanie językowego obrazu konia w węgierskim, estońskim i 

fińskim nie jest do końca relewantne z punktu widzenia historii kultury. To zresztą jasno 

wynika z podrozdziału 3.2.1 (107– 111). 

 

W tej części Autor przywołuje węgierskiego historyka Jánosa Estóka, który w jednym 

ze swoich tekstów publicystycznych poniekąd podaje w wątpliwość jeden z elementów 

węgierskiego autostereotypu narodowego: to, że uważamy się za naród konny (s. 109). Należą 

się tu dwa uzupełnienia. Pierwszy dotyczy poglądu o charakterze historyczno-ekonomicznym, 

jakoby Węgrzy w czasie orki zaprzęgali do pługu przede wszystkim woły. Dodałbym, że w 

Magyar néprajzi lexikon (‘Węgierskim leksykonie etnograficznym’) pod hasłem lovaglás 

‘jeździectwo’ (tom K–Né, s. 468) wspomina się o orce, do której wykorzystywano cztery 

konie. Jeśli chodzi o autoportret Węgrów, owszem, koń wiąże się z decydującymi 

wydarzeniami jako ważny symbol narodowy. Polecam uwadze Autora wygłoszony na 

uniwersytecie w Szegedzie w 1929 roku wykład Gedeona Mészölya, wybitnego etnografa i 

historyka literatury, pt. Mióta lovas nép a magyar? (‘Od kiedy Węgrzy są ludem konnym?’, 

„Népünk és nyelvünk”, Budapest, 1982, 205–214), a także pracę pary socjologów-

antropologów Ágnes Kapitány i Gábora Kapitánya pt. Magyarság-szimbólumok, (‘Symbole 

węgierskości’, Budapest, 1999).  Prace te ukazują istnienie idei „narodu konnego” w 

węgierskiej tożsamości zbiorowej na podstawie licznych przykładów z historii kultury oraz w 

świetle współczesnej opinii publicznej. Niech wolno mi będzie zacytować Károlya Eötvösa 

(1842–1916), znakomitego pisarza drugiej połowy XIX wieku: „Są ludy końskie, wołowe i 

owcze. Węgrzy to oczywiście lud koński” (Utazás a Balaton körül, Budapest, 1900, II, s. 

185). 

W podrozdziale 3.2.3 można przeczytać, w jaki sposób koń jest obecny w literaturze i 

kulturze ludów ugrofińskich. W przeglądzie literatury bez wątpienia warto by było 

wspomnieć o Volgai lovas (‘Wołżańskim jeźdźcu’). Zsolt Beöthy, profesor literatury 

węgierskiej na uniwersytecie w Budapeszcie, w 1896 roku wygłosił wykład z okazji 

millennium, a potem wydał jego tekst w książce pt. A magyar irodalom kis-tükre 

(‘Zwierciadełko literatury węgierskiej’). Wstępem do niej jest tekst zatytułowany Egy kép a 

Volga mellől (‘Obraz z nad Wołgi’), zawierający podsumowanie węgierskiego charakteru 

narodowego spod znaku historyzmu (lub, jeśli ktoś woli, romantyzmu). Warto zacytować 

fragment: „Z mroku dawnych czasów wyłania się przed nami jeździec, który spokojnie stoi na 

nadwołżańskim stepie i obserwuje. /.../ Omiata swym orlim wzrokiem całą bezkresną 

równinę, której każdy fragment jest oświetlony jasnym kręgiem słońca. Jest spokojny; nie boi 



się i nie ma urojeń; interesuje go tylko to, co widzi, a jego przywykłe do stepowego 

krajobrazu i mocnego światła oko widzi wyraźnie wszystko, co ludzki wzrok jest w stanie 

dostrzec z jednego punktu. /.../ Obraz tego samotnego wołżańskiego jeźdźca wiele mówi nie 

tylko o sposobie życia Prawęgrów, lecz również o istocie i rozwoju węgierskiego ducha”. 

 

Jeśli chodzi o sztukę filmową, Autor wspomina między innymi krótkometrażowy film 

Zoltána Huszárika Elégia (‘Elegia’). Dodałbym tu, że kres świata koni jest również symbolem 

kresu świata węgierskiego chłopstwa, bowiem w przeciwieństwie do Polski na Węgrzech 

tragiczne w skutkach wprowadzenie systemu kołchozowego na przełomie lat 50. i 60. 

przerwało zarazem ciągłość historii węgierskiego społeczeństwa. Jako odpowiednik ze świata 

literatury można by przywołać poemat dramatyczny László Nagya Búcsúzik a lovacska.  

Drobniejsze uwagi: Miklós Horthy przybył do Budapesztu 16 listopada 1919 (s. 125) 

nie na koniu, lecz pociągiem na dworzec Kelenföld, a tam dopiero przesiadł się na konia. 

Uważam za zbędne uwzględnianie w pracy niesmacznego komentarza dotyczącego 

wicepremiera Zsolta Semjéna (s. 125–126.). 

Podsumowując, można powiedzieć, że rozprawa Damiana Kalety jest wartościową 

pracą o charakterze encyklopedycznym. Z wycinka językowego obrazu świata powstała 

pouczająca analiza porównawcza. Autor zasługuje na przyznanie mu stopnia doktora.   

 

 

Budapeszt, 8 kwietnia 2019 
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