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Abstract
The article discusses a �lullaby� as a syncretic genre, indicating its inspirations,

realizations and modifications in the Czech literature. The traditional form of
a lullaby, to a large extent, references the children�s literature. However, as evidenced
by the centuries-long tradition of the genre, the range of addressees is considerably
wider. A lullaby goes back to various sources of inspiration, assuming different forms
of realization, ranging from songs firmly established in the folklore, intended for
children, to works for adults, taking up the social andmoral subject matter. The classic
form of a lullaby references idyllic images of childhood, whereas the modified form
emphasizes the agitation character of the work.

Artyku³ omawia �ko³ysankê� jako synkretyczny gatunek literacki wskazuj¹c na
jej inspiracje, realizacje oraz modyfikacje w literaturze czeskiej. Tradycyjna forma
ko³ysanki w du¿ej mierze odwo³uje siê do literatury dzieciêcej. Jak pokazuje
wielowiekowa tradycja gatunku kr¹g adresatów jest jednak znacznie szerszy.
Ko³ysanka siêga bowiem do ró¿nych �róde³ inspiracji przybieraj¹c tym samym
rozmaite formy realizacji. Od silnie ugruntowanych w folklorze pie�ni ukierun-
kowanych na odbiorcê dzieciêcego, przez utwory dla doros³ych o tematyce spo³ecz-
nej i obyczajowej. Klasyczna jej forma odwo³uje siê do obrazów idylli okresu
dzieciñstwa, podczas gdy zmodyfikowana jej postaæ uwypukla agitacyjny charakter
utworu.

Ko³ysanka (w jêzyku polskim równie¿ usypianka; czes. ukolébav-
ka, uspávanka) na ogó³ identyfikowana jest wy³¹cznie z twórczoœci¹
dla dzieci. I chocia¿ jej tradycja w du¿ej mierze nawi¹zuje do litera-

tury dzieciêcej, zawê¿anie krêgu adresata wy³¹cznie do dziecka
by³oby b³êdem. Ko³ysanka z istoty swej natury œciœle zwi¹zana jest ze
snem, a sny od najdawniejszych czasów intrygowa³y ludzkoœæ. Z po-
wodu towarzysz¹cej im aury tajemniczoœci traktowano je w sposób
szczególny. Nadawano im znaczenie symboliczne, z czasem sta³y siê
przedmiotem naukowych badañ. Ju¿ w staro¿ytnoœci postrzegano je
jako Ÿród³o tajemnej wiedzy, traktowano jako przepowiedniê lub
ostrze¿enie. W greckich mitach sen by³ najczêœciej kar¹ za ludzkie
przewinienia, niepos³uszeñstwo lub zdradê. Hera wielokrotnie zsy³a³a
czarodziejski sen na kochanki Zeusa lub doœwiadcza³a je znacznie
okrutniejsz¹ w skutkach kar¹ – bezsennoœci¹. Wiele kultur uznaje sen
za przedsionek œmierci. Równie¿ w Biblii Bóg, który stworzy³ noc
i dzieñ, wpisa³ w naturê cz³owieka czas snu. Snu, który staje siê nie
tylko czasem odpoczynku, ale równie¿ czasem dzia³ania Boga (pod-
czas snu Adama, Bóg wyj¹wszy jego ¿ebro stworzy³ niewiastê; pod-
czas snu Józefa, mê¿a Marii, anio³ przyby³ do niego z poselstwem).

W ksiêgach Starego Testamentu cz³owiek, obdarzony ³ask¹ ekspli-
kacji marzeñ sennych uznawany by³ za proroka:

S³uchajcie s³ów moich:
Je�li jest u was prorok,
objawiê mu siê przez widzenia,
w snach bêdê mówi³ do niego

(Lb 12,6)
Sen jest wielokrotnie metafor¹, obrazem œmierci, tak cielesnej, jak

i duchowej:

Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie [...]. By niespo-
dziewanie przyszed³szy, nie zasta³ was �pi¹cych. Lecz co wam mówiê, mówiê
wszystkim: Czuwajcie! (Mk 13,35�36).

Wspó³czeœnie to Zygmunt Freud odnowi³ znaczenie snów jako
przekazów. Za ich nadawcê uwa¿a³ jednak nie Boga/bogów lecz ludz-
k¹ nieœwiadomoœæ. Snom, które nazywa³ „królewsk¹ drog¹ do nie-
œwiadomoœci” nadawa³ znaczenie noœników wypartych popêdów
i pragnieñ (zazwyczaj o pod³o¿u seksualnym).
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Jego uczeñ Carl Gustav Jung zanegowa³ tê teoriê (panseksualizm),
odczytuj¹c sny w sposób g³êboki i wyrafinowany. Jung k³ad³ nacisk
na „symbole przekszta³ceniowe” w snach (mog¹ to byæ ludzie, obiek-
ty), które s¹ sposobem wzniesienia siê ponad nasze emocjonalne lêki.
Wed³ug teorii Junga pierwsze marzenia senne dzieci charakteryzuje
brak konkretnych skojarzeñ. Jest to zwi¹zane z t¹ czêœci¹ psyché ludz-
kiej nieœwiadomoœci, która podczas snu znalaz³a siê w obcym dla
siebie czasie. Lecz to w³aœnie najwczeœniejsze marzenia senne s¹ naj-
bardziej istotne, bowiem nierzadko przedstawiaj¹ perspektywê przy-
sz³ych losów. Marzenia senne póŸniejszego dzieciñstwa s¹ ju¿ mniej
wa¿ne. Ponownego znaczenia nabieraj¹ w okresie dojrzewania do
oko³o dwudziestego roku ¿ycia, po czym znowu trac¹ na znaczeniu,
by powróciæ ze zdwojon¹ si³¹ od oko³o trzydziestego pi¹tego roku
¿ycia1.

Równie¿ bada siê znaczenie snów i ich rolê w terapii, postrzega siê
je jako Ÿród³o wa¿nych dróg prowadz¹cych do zrozumienia samego
siebie.

Nie ma w¹tpliwoœci, sen stanowi niezwykle wa¿n¹ informacjê wy-
dobyt¹ z g³êbin ludzkiej duszy. Jego przebieg i jakoœæ maj¹ istotny
wp³yw na nasze ca³odzienne funkcjonowanie.

Wspó³czesna nauka (medycyna, psychologia równie¿ pedagogika)
po³¹czywszy rejony swej wiedzy promuje higienê snu. Zachêca tym
samym do kszta³towania przede wszystkim u dzieci pozytywnych na-
wyków. Wœród nich znacz¹ce miejsce przypada szeroko pojmowanej
sztuce – w tym literaturze oraz muzyce. Regularne œpiewanie ko³y-

sanek przygotowuj¹ce dziecko do snu ma na celu nie tylko zagwaran-
towanie mu komfortowego odpoczynku ale równie¿ pog³êbianie
wiêzi emocjonalnych pomiêdzy nim a rodzicami/opiekunami.
W przypadku najm³odszych dzieci oraz tych jeszcze nienarodzonych
praktykuje siê muzykê z ko³ysankami prenatalnymi, na których s³y-
chaæ szum wód p³odowych i bicie serca matki. Wœród starszych dzieci
najczêstsz¹ praktyk¹ jest wieczorne czytanie im bajek. Lecz dobór
literatury nie jest tu obojêtny. Bowiem w tym szczególnym momencie
dnia/nocy nie chodzi o stymulowanie dzieciêcej wyobraŸni, lecz nade
wszystko o przywo³anie pozytywnych obrazów, wyciszenie emocji
i nadanie poczucia bezpieczeñstwa.

Ko³ysanka, jako jeden z najstarszych (dziœ nieco zapomnianych)
gatunków synkretycznych, jest noœnikiem zarówno literackich jak
i muzycznych walorów poznawczych. Jako pradawny gatunek dzie-
ciêcego folkloru obecna jest w kulturach wszystkich narodów euro-
pejskich jak równie¿ w Afryce czy Grenlandii.

Historia ko³ysanki czyli pierwszej piosenki œpiewanej dziecku do
snu, jest tak dawna jak dzieje cz³owieka i jego rodziny. Ko³ysanka jest
najstarszym utworem dla dzieci i jednoczeœnie pierwsz¹ poezj¹, z któ-
r¹ spotyka siê cz³owiek. Ko³ysanka, której regularny/monotonny rytm
i melodia s³u¿¹ usypianiu, pe³ni jednoczeœnie formê bajki na dobranoc
(por. Cieœlikowski 1985, s. 106).

Matka nuc¹c pierwsze ko³ysanki daje dziecku nie tylko poczucie
bezpieczeñstwa i mi³oœæ, a tak¿e wprowadza je w zaczarowany œwiat
s³owa i wyobraŸni. Jest ona równie¿ pierwszym przewodnikiem
w œwiecie literatury i sztuki, który na dalszych etapach ¿ycia bêdzie
kszta³towa³ jego wra¿liwoœæ i osobowoœæ, pomaga³ zrozumieæ siebie
i innych.

Ko³ysanka w sposób naturalny odpowiada potrzebom cia³a i psy-
chiki ma³ego dziecka. Dominuje w niej rytmika, muzycznoœæ, upo-
rz¹dkowane brzmienie s³ów oraz p³ynnoœæ obrazów. Elementy te u³a-
twiaj¹ odbiór tekstu oraz jego zapamiêtanie. Intuicyjnie wychwyty-
wane przez dziecko, uwra¿liwiaj¹ je na podstawow¹ cechê „literac-
koœci” – powtarzalnoœæ. Ko³ysanka, która we wczesnym dzieciñstwie
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1 Carl Gustav Jung snom dzieciêcym po�wiêci³ ksi¹¿kê Marzenia senne dzieci.
Wed³ug notatek z seminariów 1936/1937�1940/1941. Od roku 1933 Jung prowadzi³
w Federalnej Wy¿szej Szkole Politechnicznej w Zurychu cykl seminariów
po�wiêconych indywidualizacji, marzeniom sennym i ogólnej problematyce
psychologii analitycznej. Jest to próba interpretacji marzeñ sennych ze
szczególnym uwzglêdnieniem teorii archetypów wskazuj¹cej na za¿y³o�ci dziecka
ze �wiatem praobrazów. Podjête przez Junga badania sta³y siê zarówno istotnym
przyczynkiem do psychologii indywiduum, jak i do problematyki wspó³czesnego
spo³eczeñstwa (por. Jung 2003. s. 11�19).



pe³ni rolê „s³ownej przytulanki”, dla starszego odbiorcy stanowi punkt
wyjœcia do refleksji nad otaczaj¹cym go œwiatem (por. Baluch 1996).

W tradycji czeskich ko³ysanek niezwykle popularne s¹ utwory
anonimowych autorów, których treœæ zwykle przekazywana jest z po-
kolenia na pokolenie drog¹ ustn¹:

Ukolébavka
Spinky, spinky, spinky linky,
posílám ti dvì pusinky,
od maminky, od tatínka,
a� ná� malý brouèek hezky spinká,
a� ná� malý brouèek hezky spinká.
Dobrú noc, má milá

Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
nech ti je sám Pánboh na pomoc!
Dobrú noc, dobre spi,
nech sa ti snívajú sladké sny.
Èerné oèi, jdìte spát

Èerné oèi, jdìte spát.
V�ak musíte ráno vstát,
V�ak musíte ráno vstát.
Ráno, ráno, raníèko,
Ráno, ráno, raníèko.
Døív ne� vyjde sluníèko,
Døív ne� vyjde sluníèko.
Sluníèko u� vychází,
sluníèko u� vychází,
má milá se prochází,
má milá se prochází.
Prochází se po rynku,
prochází se po rynku,
pøinesla nám novinku,
pøinesla nám novinku.

Tu novinku takovou,
tu novinku takovou,
�e na vojnu verbujou,
�e na vojnu verbujou.
Kdy� verbujou, budou brát,
kdy� verbujou, budou brát,
�koda chlapcù na stokrát,
�koda chlapcù na stokrát.

Spinkání
Pinky, linky, pinkalinky,
usnul brouèek u maminky.
U maminky u tatínka
s nimi se mu nejlíp spinká.

Spi, miláèku, spi
Spi, miláèku, spi,
zavøi oèka svý,
dám ti buben a houslièky,
nedám tì za svìt celièký,
spi miláèku, spi.

Hajej, spinkej
Hajej, spinkej, batolátko,
Kolem je tak teplo, sladko.
Uspává tì bzukot much,
Voní tráva, voní vzduch.
V�echno tady odjak�iva,
Kvùli tobì voní, zpívá.
Kvùli tobì motýli,
Do køí�ku se pustili.

Ko³ysanka, jedna z odmian pieœni ludowej lub artystycznej, lirycz-
na pieœñ, któr¹ œpiewa siê nad ko³ysk¹, obecna jest równie¿ jako
autonomiczna forma literacka zarówno w poezji dla dzieci jak i dla
doros³ych.
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Ko³ysanki zarówno te dawne, wyros³e z folkloru jak i m³odsze
stylizacje literackie, na ogó³ przedstawiaj¹ monolog lub dialog matki
z dzieckiem. Matka tul¹c dziecko w ramionach lub pochylaj¹c siê nad
jego ko³ysk¹ szepce s³owa pe³ne mi³oœci, œpiewa o nim i dla niego.
Czu³e s³owa ko³ysanki przepe³nione s¹ trosk¹ o spokojny sen dziecka
oraz wyrazem rodzicielskiej radoœci z faktu jego istnienia. Zadaniem
ko³ysanki jest zatem szybkie uœpienie dziecka, pomóc maj¹ w tym:
regularny rytm melodii, sugestywna treœæ czy te¿ pe³ne ³adunku
emocjonalnego pieszczotliwe okreœlenia adresata/bohatera tekstu.
Deminutiva bêd¹ce jednym z podstawowych œrodków stylistycznych
ko³ysanki, uwypuklaj¹ emocjonalny charakter utworu oraz wskazuj¹
na pozytywny stosunek nadawcy do odbiorcy: andílku, dì�átko, srdíè-
ko, chlapeèkù, synáèku, miláèku.

Funkcja hipokorystyczna nadaje równie¿ wypowiedzi literackiej
charakteru mowy potocznej. Nierzadko sam podmiot liryczny mó-
wi¹c o sobie korzysta z form deminutywnych: matièka, maminka, ma-
mìnka, mamulka.

Innym œrodkiem stylistycznym ko³ysanki, który przybli¿a j¹ od-
biorcy poprzez odwo³ywanie siê w sposób bezpoœredni do jego ¿ycio-
wych doœwiadczeñ, s¹ onomatopeje. Wyrazy dŸwiêkonaœladowcze s¹
przecie¿ elementarnym sposobem komunikacji dziecka z otoczeniem.
Pocz¹wszy od gaworzenia, zastêpowania zbyt trudnych jeszcze do
wymówienia wyrazów, skoñczywszy na zabawie jêzykiem bêd¹cej
podstaw¹ do œwiadomego tworzenia nowych wyrazów: hejej, dadej,
milej, nynej, halidulidou.

Ko³ysanka to utwór, który ze wzglêdu na swój charakter – melicz-
noœæ, obrazowoœæ – daje wiele mo¿liwoœci w zakresie jego opraco-
wania. Pierwotne konotacje gatunku odsy³aj¹ do pojêæ idylli, domu
rodzinnego oraz snu, a pod wp³ywem symboliki chrzeœcijañskiej rów-
nie¿ do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (¿³óbek z Jezuskiem). Ko³ysanki
zarówno w polskiej jak i czeskiej kulturze zadomowi³y siê miêdzy
innymi dziêki poezji ludowej osadzonej w tradycji bo¿onarodze-
niowej (kolêdy i pastora³ki).

Przypomnijmy XVII-wieczny utwór czeskiego kompozytora Ada-
ma Václava Michny z Otradovic2 Chtíc, aby spal (autor tekstu niezna-
ny), który do dzisiejszego dnia funkcjonuje jako kolêda:

Chtíc, aby spal, tak zpívala
synáèkovi
Matka, je� ponocovala,
miláèkovi:
�Nynej, rozko�né dì�átko,
Synu Bo�í!
Nynej, nynej, nemluvòátko,
svìta zbo�í!�
�Tobì jsem lù�ko ustlala,
Spasiteli!
Tvory k Tvé chvále svolala,
Stvoøiteli!
Nynej kráso a koruno
svrchovaná,
nynej, milující ceno
zaslíbená!��
�Nynej, ta jest Matky �ádost,
holubièko!
Nynej, v�ech andìlù radost,
má perlièko!
Slávy, chvály v�dy nabude�
od matièky,
kdy� se vyspí�, jísti bude�
med vèelièky.�ö
�Ó fialo, ó lilium,

174173

2 Adam Václav Michna z Otradovic (1600�1676) � czeski kompozytor i orga-
nista. Autor poetyckich tekstów w jêzyku czeskim oraz twórca muzyki barokowej.
Jego utwory, przede wszystkim pie�ni ko�cielne i kolêdy z czasem stawa³y siê co-
raz bardziej popularne i chêtnie �piewane. Kompozytor �wiadomie podtrzymywa³
ducha narodowego w wynaradawianych po katastrofie bitwy pod Bia³¹ Gór¹ Cze-
chach, tworz¹c muzykê do w³asnych tekstów pisanych zarówno po ³acinie, jak
i w jêzyku czeskim.



ó rù�e má!
Nynej, vonné konvalium,
zahrádko má!
Ó loutno má, labuti má,
mùj slavíèku!
Nynej, líbezná harfo má,
mùj vìneèku!�
�Na dobrou noc dej hubièku,
nynej, dítì;
kolébat bude matièka,
nynej ti�e!
Spi, miláèku! Umlknìte
andìlové,
se mnou k Bohu pøikleknìte,
národové!�

(O. Pazdírek R. Ludevít,Malý koledníèek..., s. 42�43)
Najstarsze zapisy dotycz¹ce ko³ysanek w czeskim krêgu kulturo-

wym znajduj¹ siê w XV-wiecznym zbiorze kancjona³ów. Ów zbiór
pieœni spisanych w jêzyku czeskim oraz ³acinie bêd¹cy zabytkiem
husyckiej tradycji œpiewów religijnych znany jest pod nazw¹ Jisteb-
nický kancionál3. Równie¿ jeden z najwiêkszych myœlicieli oraz refor-
matorów pedagogiki XVII-wiecznej Jan Amos Komenský, który ca³e
¿ycie poœwiêci³ praktyce pedagogicznej, o potrzebie œpiewania dzie-
ciom przed snem (pomiêdzy 1 a 2 rokiem ¿ycia) pisze w dziele Infor-
matorium školy, mateøské (1632).

Jedna z najpopularniejszych czeskich ko³ysanek Hajej, mùj andíl-
ku cytowana jest w XVIII-wiecznych utworach pastoralnych:

Hajej, mùj andílku, hajej a spi,
Matièka kolíbá dì�átko svý,

Hajej, nynej, dadej, milej!
Matièka kolíbá dì�átko svý.
Hajej, mùj zlatou�ku, hajej a spi.
Zamhouøi malièký oèièka svý.
Hajej, nynej, dadej, milej!
Zamhouøi malièký oèièka svý.

A wraz z inn¹ ko³ysank¹ Letìla bìlounká holubièka stanowi czêœæ
opery Bedøicha Smetany Poca³unek (Hubièka1876).

Letìla bìlounká holubièka, potkala bo�ího andìlíèka,
letìla bìlounká holubièka, potkala bo�ího andìlíèka.
Du�e skvìlá, kam si chtìla, chtìla jsem doletìt do nebíèka,
du�e skvìlá, kam si chtìla, chtìla jsem doletìt do nebíèka.
Dole� si du�ièko a� do nebe, já pùjdu k dì�átku místo Tebe,
dole� si du�ièko a� do nebe, já pùjdu k dì�átku místo Tebe.

Prawdziwe zainteresowanie ko³ysank¹ w kategoriach muzycznych
nast¹pi³o w Europie pod koniec XVIII wieku. Wariacje na temat
usypiania odnajdziemy w muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta
(Schlafe, mein Prinzchen; Œpij mój ksi¹¿ê). Ludowa ko³ysanka sta³a
siê równie¿ inspiracj¹ dla czeskich kompozytorów: Antonína Dvo-
øáka (Spi, mé dítì, spi), Vítìzslava Nováka (Dvanáct ukolébavek) czy
Václava Kaprála (Uspávanky).

Ko³ysanka stanowi istotny element literatury dla dzieci. Znajdzie-
my tu zarówno utwory anonimowych twórców jak i dzie³a nale¿¹ce
do niekwestionowanych ikon dzieciêcej literatury czeskiej. Wœród
nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ XIX-wieczne utwory Josefa Vác-
lava Sládka z lirycznych zbiorów – Selské písnì a èeské znìlky (1897),
Starosvìtské písnièky a jiné písnì (1891), Zlatý máj (1887):

Ukolébavka
Hajej, nynej, má Panenko,
døímej sladký sen;
kdy� ty bude� libì spáti,
já tì budu kolébati,
hajej, spinkej jen.
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3 Jistebnický kancionál zosta³ odnaleziony w 1872 roku w Jistebnici przez
siedemnastoletniego studenta Leopolda Katza, który podzieli³ siê t¹ informacj¹ ze
swoim profesorem filologii klasycznej, a ten zadba³ o to, aby zabytek trafi³ do r¹k
Franciszka Palackiego. Rêkopis znajduje siê dzi� w Muzeum Narodowym w
Pradze. Kancjona³ w�ród wielu pie�ni odnotowuje równie¿ : Kto� jsú bo�í bojovníci
oraz Povstaò, povstaò veliké mìsto pra�ské.



Peøinky má� èisté, bílé
jako padlý sníh,
nemusí� se báti zimy,
jak pod køídly labutími
bude� spáti v nich.
Dosti jsi mi práce dala
celý bo�í den:
praní, �ití, ukládání �
teï, Panenko, èas je k spaní,
hajej, døímej jen.
A� ti spánek oèka sklí�í,
pùjdu také spat �
raníèko tì vezmu k sobì
a budem si hezky obì
sny své povídat.

(J. V. Sládek, Spisy básnické..., s. 415�416)
oraz ko³ysanka Františka Táborskiego ze zbioru Vánoèní album (1884):

Ukolébavka
Slo� hlavièku, andìlíèku,
halidulidou!
polo� ruèky ku tìlíèku,
oèka udøímnou.
Ukolíbám, sladko zlíbám
ka�dou �ilku tvou,
jenom døímej, u� ti zpívám:
halidulidou!
Zapìju ti o labuti,
pannì zakleté,
podiví� se, usne� s chutí,
líèko rozkvete.
A mé zvuky Valibuky
k tobì pøivedou,
Zlatovlásky, �otkù pluky �

halidulidou! [�]
(F. Táborský, Vánoèní album...., s. 89�91)

Ko³ysankê jako autorski utwór literacki odnotowuje równie¿
twórczoœci Karla Jaromíra Erbena. Jest ona czêœci¹ sk³adow¹ ballady
Vodník znajduj¹cej siê w zbiorze Kytice (1853):

Hajej dadej, mé dì�átko
mùj bezdìèný synu!
ty se na mnì usmívá�
já �alem hynu.
Ty radostnì natahuje�
ke mnì ruèky obì
a já bych se rad�i vidìla
tam na zemi v hrobì.
Tam na zemi za kostelem
u Èerného køí�e,
aby má matièka zlatá
mìla ke mnì blí�e.

Hajej, dadej, synku mùj,
mùj malý vodníèku!
Kterak nemám vzpomínati
smutná na matièku?

(K. J. Erben, Kytice, s. 63)
Ko³ysanka ze zbioru ballad K. J. Erbena pod wzglêdem formalnym

spe³nia normy gatunkowe. Jest ona jednak doœæ nietypow¹ realizacj¹
tematu. Obraz smutnej i ¿al¹cej siê na swój tragiczny los matki dziec-
ku w ¿aden sposób nie odwo³uje siê do obrazu idylli, tak bardzo
wpisanego w pogodn¹ naturê ko³ysanki. Specyfika jej realizacji
w tym przypadku determinowana jest ludow¹ poetyk¹ zbioru ballad,
którego mroczny i realistyczny charakter podejmuje tematy: nieszczê-
œliwej mi³oœci, œmierci, nienawiœci, zbrodni i kary.

Klasyczn¹ realizacjê gatunku ko³ysanki odwo³uj¹cej siê do obra-
zów pe³nych dzieciêcej beztroski oraz rodzicielskiej mi³oœci odnaj-
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dziemy natomiast w tekœcie Jaroslava Seiferta. I chocia¿ w jego lite-
rackim dorobku owa ko³ysanka stanowi element incydentalny, jej
obecnoœæ dowodzi uznania poety dla tego gatunku.

Ukolébavka (Maminka)
A�, chlapeèku, zavøe� víèka,
vyskoèí� si na koníèka.
A koníèek spí.
Na louce je plno kvìtin,
pojede� s ním do kopretin.
Kopretinky spí.
Pojede� s ním k èerné skále
po silnici u ma�tale.
Èerná skála spí.
Jiskry pr�í od podkùvek,
pojede� s ním do borùvek.
A borùvky spí.
Krásná panna dr�í vleèku,
sbírá si je do d�báneèku.
A d�báneèek spí.
A pod skálou voda huèí,
vezmu tì zas do náruèí.
A chlapeèek spí.

(J. Seifert,Maminka, s. 13)
Utwór Jaroslava Vrchlickiego Ukolébavka pochodz¹cy ze zbioru

Eklogy a písnì (1880) nale¿y do nurtu poezji intymnej. Jego adresa-
tem jest jednak osoba doros³a. Poeta przekracza zatem ramy zwycza-
jowych konwencji tego gatunku. Co prawda osi¹ tematyczn¹ utworu
jest sen, jednak autor odwo³uj¹c siê do w³asnych doœwiadczeñ ma³-
¿eñskich wkracza w obszary erotyki:

Ji� padá sen mi na víèka
a stále myslím na tì!
a toto jedno pomnìní

svìt na zázrak mi promìní,
v�e v nachu zøím a zlatì.
Ba skorem zrak mi pøechází:
ten �um a rej a obrazy,
tvùj pohled a tvá ruka�
Sen, noèní motýl, na víèka
mnì tmavým køídlem �uká.
Co nese zlatých oblakù,
co divù, snù a zázrakù,
a ka�dý z nich, hle, zná tì!
Ji� spím� Bùh ví, co ve snu zøím,
v�e splývá v tmu, jen jedno vím,
�e stále myslím na tì!
A líbám tebe na líèka,
a celý svìt kol v zlatì!

(J. Vrchlický, Eklogy a písnì, s. 16)
Szczególn¹ realizacj¹ gatunku ko³ysanki s¹ utwory bêd¹ce noœni-

kiem idei politycznych, historycznych, patriotycznych czy socjal-
nych. Ich autorami s¹ poeci – pieœniarze, bardowie, dla których obser-
wacja rzeczywistoœci lub w³asne doœwiadczenia stanowi¹ kanwê
utworu. Sentymentalny charakter utworu podkreœla poczucie ¿alu,
bezradnoœci, cierpienia. Funkcja usypiania odwo³uje siê natomiast do
stanu narodu/spo³eczeñstwa (metaforyczny obraz uœpionego/¿yj¹-
cego w letargu spo³eczeñstwa). Reprezentatywnym przyk³adem tego
rodzaju twórczoœci w kulturze czeskiej s¹ utwory Karla Kryla.
Polityczne ko³ysanki Kryla by³y form¹ protestu poety przeciw agresji
pañstw Uk³adu Warszawskiego (1968). Utwory te stanowi¹ równie¿
poetycki pamiêtnik ¿ycia Czechów w czasach komunistycznego
re¿imu:

Ukolébavka
Spinkej, synáèku, spi, zavøi oèièka svý �
� dva modré kvìty hoøce,
jednou z�ednou jak plech, zachutná tabákem dech
a políbení hoøce.
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Na zlomu století v náruèi zhebkne ti
tvá první nebo pátá,
ne� kdo cokoli zví, rány se zajizví
a bude� jako táta.
Spinkej, synáèku, spi, zavøi oèièka svý,
máma vypere plenky,
odroste� Sunaru, usedne� u baru
u trochu jiné sklenky.
A �e zlé chvíle jdou, k vojsku tì odvedou,
zbraò dají místo dláta,
chlast místo náruèí couvat tì nauèí
a bude� jako táta.
Spinká�, synáèku, spí�, nouze vy�rala spí�
a v sklepì bydlí bída,
v jeslích na náro�í máma tì odlo�í,
kdy� noc se s ránem støídá.
Recepis na lhaní dají ti na hraní
a nález bude ztráta,
kompromis, z �ivota zbude ti samota
a bude� jako táta...

(K. Kryl, Kní�ka Karla Kryla, s. 27)
Bratøíèku, zavírej vrátka
Bratøíèku nevzlykej
to nejsou bubáci
V�dy� u� jsi velikej
To jsou jen vojáci
Pøijeli v hranatých
�elezných maringotkách
Se slzou na víèku
hledíme na sebe
Bud� se mnou bratøíèku
bojím se o tebe
na cestách klikatých
Bratøíèku v polobotkách
Pr�í a venku se setmìlo

Tato noc nebude krátká
Beránka vlku se zachtìlo
Bratøíèku! Zavøel jsi vrátka?

Bratøíèku nevzlykej
neplýtvej slzami
Nadávky polykej
a �etøi silami
Nesmí� mi vyèítat
jestli�e nedojdeme

Nauè se písnièku
Není tak slo�itá
Opøi se bratøíèku
Cesta je rozbitá
Budeme klopýtat
Zpátky u� nemù�eme

Pr�í a venku se setmìlo
Tato noc nebude krátká
Beránka vlku se zachtìlo
Bratøíèku zavírej vrátka!
Zavírej vrátka

(K. Kryl, Kní�ka Karla Kryla, s. 118)
Ko³ysanka jako gatunek liryczny w literaturze i kulturze czeskiej

by³a i nadal jest realizowana na rozmaite sposoby. Siêgaj¹c do ró¿-
nych Ÿróde³ inspiracji przybiera rozmaite formy. Od silnie ugruntowa-
nych w folklorze pieœni ukierunkowanych na odbiorcê dzieciêcego,
przez utwory dla doros³ych o tematyce spo³ecznej i obyczajowej. Kla-
syczna jej forma odwo³uje siê do obrazów idylli okresu dzieciñstwa,
podczas gdy zmodyfikowana jej postaæ uwypukla agitacyjny cha-
rakter utworu. Dlatego adresatem ko³ysanki mo¿e byæ zarówno dziec-
ko jak i osoba doros³a. Z jêzykowego punktu widzenia istotnym ele-
mentem ko³ysanek jest ich warstwa brzmieniowa. Dziêki nagroma-
dzeniu instrumentalnych œrodków wyrazu (onomatopeje, rymy, pow-
tórzenia) podstawowa funkcja utworu – uœpienie, zostaje wzmoc-
niona nie tylko przez treœæ utworu, ale równie¿ jego formê.
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