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Rudolf Dupkala

Fenomén Slovanstva v slovenskej filozofii 19. VWRURþLD
______________________________________________

KeZ\ygkdbc n_ghf_g \ keh\_gkdhc nbehkhnbb �� \_dZ

Fenomén Slovanstva bol na Slovensku parciálne reflektovaný Xå Y ��� D ���

VWRURþt �-� Jakobeus, J. B. Magin, D. 6LQDSLXV�+RUþLþND D �DOãt�� Slovanstvo
predstavovalo v týchto reflexiách EOLåãLH QHXUþHQp Äetnické VSRORþHQVWYR´� ktoré
sa spravidla odvodzovalo od YH�NRPRUDYVNHM� resp. cyrilo-metodskej tradície.
Záujem o fenomén Slovanstva kulminoval na Slovensku v polovici 19. VWRURþLD
a to na pozadí výrazných VSRORþHQVNR�SROLWLFNêFK pohybov nielen v dobovom
„slovanskom svete”, ale celom stredo-východnom európskom priestore. Oso-
bitné miesto a význam nadobudol WLHå Y tvorbe SUHGVWDYLWH�RY druhej a tretej
etapy slovenského národného obrodenia (J. Kollár, P. J. âDIiULN� �� Štúr a �DOãt��
ktorí sa – okrem iného – DQJDåRYDOL aj v súvislosti s prípravou a realizáciou historic-
kého Slovanského zjazdu r. 1848 v Prahe.

Ideovo-metodologickým východiskom Kollárovej reflexie fenoménu Slo-
vanstva bola Herderova koncepcia „filozofie dejín �XGVNRVWL´ prezentovaná
v spise Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–1791). Pri-
pomíname, åH V~þDV"RX tejto koncepcie je aj Herderova charakteristika Slova-
nov, ktorú PRåQR ]KUQ~" GR nasledovných téz: a) Slovania predstavujú jeden
„národ”, resp. jedno etnické VSRORþHQVWYR� E� Slovania sa Y\]QDþXM~ PQRåVWYRP

RE\YDWH�RY D YH�NRX rozlohou územia, ktoré obývajú. c) Slovania disponujú
obrovským potenciálom duchovných síl, ktorý je obsiahnutý v ich predpokla-
doch pre kultúrno-umeleckú tvorbu, v ich schopnostiach XþL" sa,Y]GHOiYD"� DW��
d) Pre Slovanov je charakteristická nebývalá SUDFRYLWRV" �obrábanie pôdy,
pestovanie plodín, chov dobytka, remeselníctvo a pod.), ktorou prispievajú
k SR�XGã"RYDQLX prírody. e) Slovanom je vlastná mierumilovná povaha, prame-
niaca z ich humánnych vlastností, akými sú napríklad slovanská GREURVUGHþQRV"�
OiVNDYRV"� ~FWLYRV"� SRKRVWLQQRV"� QH]LãWQRV"� WUSH]OLYRV"� poslXãQRV"� DW��

 Herder sa nazdáva, åH Slovanom SULQiOHåt ± QD dejinnej ceste k �XGVNRVWL ±
osobitnéKXPDQL]DþQp poslanie. V tejto súvislosti konštatuje: „Koleso meniace-
ho sa þDVX krúti sa QH]DGUåDWH�QH� D SUHWRåH tieto (t.j. slovanské) národy obývajú
]YlþãD najkrajšie NRQþLQ\ Európy ...ani tu nie je to inak P\VOLWH�Qp� ako åH
v Európe zákony a politika budú PXVLH" SRGSRURYD" namiesto bojovného ducha
tichú XVLORYQRV" D pokojné vzájomné obcovanienárodov, a tak aj tieto hlboko
poklesnuté, YR�DNHG\ usilovné a ã"DVWOLYp národy sa NRQHþQH prebudia zo svojho
dlhého spánku, potom sa oslobodia z otrockých UH"D]t� svoje krásne NRQþLQ\ RG
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Adriatického mora Då SR .DUSDW\ D RG Dona Då SR Vltavu Y\XåLM~ ako svoje
vlastníctvo, a budú VOiYL" svoje staré sviatky pokojnej usilovnosti a práce vo
svojich slobodných dedinách”1.

 Kollár je – rovnako ako Herder – SUHVYHGþHQê� åH NDåGê národ má
v dejinách svoje miesto a poslanie. Antické národy splnili svoju historickú
úlohu tým, åH vo svojej kultúre (umení, vede a vzdelanosti) uplatnili princíp
„pohansko-národný”. Národy modernej doby participujú na dejinnom vývine
�XGVWYD tým, åH presadzujú princíp „ JHUPiQVNR�NUHV"DQVNê´. Obidva tieto
princípy splnili Xå ± SRG�D Kollára – svoje historické poslanie, a tak nadchá-
dza þDV pre �DOãLH národy a �DOãt princíp, ktorý by obidva predchádzajúce
nahradil. Týmto princípom má E\" „univerzálna �XGVNRV"´ (resp. „þLVWR
�XGVNi tendencia”) a jej QRVLWH�RP� þL XVNXWRþ�RYDWH�RP majú E\" Slovania.
V tejto súvislosti Kollár konštatuje: „þDV D dozreté �XGVWYR åLDGD WHUD] uni-
verzálnu þLVWR �XGVN~ tendenciu, túto YH�N~ úlohuP{åH ULHãL" OHQ YH�Nê� YHþQH

tvorivý, v nijakej forme neustrnutý národ, ako je (národ) slovanský ...Slovania
zmieria starú a novú dobu, prijmu obidva oddelené kultúrne prvky do svojho
národnéhoåLYRWD D ]DORåLD vo svojom �DOãRP vzdelaní pre �XGVNp SRNROHQLH

novú epochu”2.
Kollár sa nazdáva, åH Slovania sú spôsobilí QDSOQL" �D VSOQL"� toto XUþHQLH

svojou „Y]iMRPQRV"RX´� Slovanská („literárna”) Y]iMRPQRV" ± píše J. Kollár –
„je VSRORþQi ~þDV" všetkých národných vetiev na duševných plodoch
vlastného národa ...QHVSRþtYD Y politickom spojení všetkých Slovanov
...Y]iMRPQRV" P{åH L WDP E\"� kde národ je rozdelený do viacerých štátov,
alebo republík. 9]iMRPQRV" MH PRåQi L WDP� kde v jednom národe je viacero
QiERåHQVWLHY� kde nájdeme UR]OLþQp písmo, zvyky a RE\þDMH ���Y]iMRPQRV" QLH

je v univerzalizácii alebo násilnom zmiešaní všetkých slovanských QiUHþt GR

jednej hlavnej UHþL ���Y]iMRPQRV" necháva na pokoji hranice a iné podobné
politické okolnosti  ...nedotýka sa práv a zákonov cudzích krajín, åLMH V NDå�

dým susedom v SULDWH�VWYe”3.
Z uvedeného vyplýva, åH koncepciou slovanskej vzájomnosti Kollár nesle-

doval nejaký „militantný panslavizmus”. Naopak. 9]iMRPQRV" QHVSRþtYD Y poli-
tickom spojení Slovanov, ale v VSRORþQRP NXOW~UQR�KXPDQL]DþQRP úsilí a „spo-
ORþQRP S{åLWNX´� ktorý pramení z dosiahnutia vyššej úrovne �XGVNRVWL� Pouka-
zuje na to aj V. ýHUQê� NH� konštatuje, åH Äkollárovský panslavizmus je feno-
ménom citovej kompenzácie a ako taký je úplne nepolitický, resp. politicky
bezbranný ...je pokusom LQWHJURYD" slavizmus do koncepcie okcidentálnej kultú-
ry. Z jeho herderovskej podstaty vyplýva, åH sa mohol ]URGL" OHQ QD pomedzí
Slovanstva a Európy a len z ich vzájomného styku ...Je to slovanský výrobok

1 HERDER, J. G.: Vývoj lidskosti, Praha 1941, s. 332.
2 KOLLÁR, J.: O literárnej vzájomnosti, Bratislava 1954, s. 147.
3 7DPåH� V� ���±����
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z nemeckého materiálu ...skrze Herdera ho PRåQR SUHYLHV" QD Rousseaua
a osvietenstvo”4.

Slovanstvo Kollár vnímal ako NXOW~UQR�KXPDQL]DþQê fenomén. Vychádzal
z tzv. NPH�RYHM štruktúry slovanského národa, SULþRP aj Y]"DK slovanskosti
a slovenskosti (þL skôr „þHsko-slovenskosti”) prezentoval na pozadí herderovsko-
hegelovskej dialektiky celku a þDVWt� Slovanský celok QHY\OXþXMH ÄþHVNR�

slovenskú” þDV" D ÄþHVNR�VORYHQVNi´ þDV" QLH MH popretím slovanského celku.
V tomto duchu reflektoval fenomén Slovanstva aj �DOãt SUHGVWDYLWH� Ägenerácie
Všeslávie” – P. J. Šafárik, ktorý svoju koncepciu Slovanov predstavil v „slavi-
stickej trilógii: 1. Dejiny slovanského jazyka a literatúry YãHWNêFK QiUHþt�

2. SlovanskéVWDURåLWQRVWL� 3. Slovanský národopis.
Z povahy týchto Šafárikových prác vyplýva, åH Slovanstvo je v nich analy-

zované predovšetkým ako kultúrno-historický fenomén.
Šafárik – podobne ako Kollár – prijíma Herderovu predstavu o striedaní sa

jednotlivých národov na „javisku dejín”, SULþRP verí, åH SR národoch román-
skych a germánskych prevezmú GHMLQQR�KXPDQL]DþQ~ štafetu Slovania.

Šafárik charakterizuje Slovanov ako „kmen evropejský prastarý, od
QHSDP�WQêFK þDV$Y XSURVW�HG jiných NPHQ$Y Y (YURS� bytující a jen pod r$-
znymi G�HYQtPL� SR]G�ML zašlými, jmény ukrytý”5. 3{YRGQRV" D RVRELWRV" slovan-
ského NPH�D Šafárik ]G{YRG�XMH nielen historickými faktami, ale WLHå filolo-
gickými, geografickými, P\WRORJLFNR�QiERåHQVNêPL D sociálno-etickými argu-
mentami.

Filologicky zameraná argumentácia má napríklad takýto charakter: „jazyk
slovanský i materii i formou svou vidomý ráz neporušené S$YRGQRVWL QD VRE�

nese, jest QHS�HPRåHQêP G$YRGHP S$YRGQRVWL kmenové samého národu ...tak
S$YRGQt� samostatný, þtVWê� mluvnicky dokonalý, bohatý, na tolikero Qi�Hþt
rozvedený jazyk, MDN\å MHVW slovanský, bez národu S$YRGQtKR� samostatného,
prastaréhoQLNWHUDNå povstati nemohl”6.

Geograficky zameraná argumentácia Šafárika v prospech pôvodnosti Slova-
nov, implikuje predovšetkým historické fakty o územiach, ktoré v Európe
obývali Slovania od najstarších þLDV�

Konštatovali sme Xå� åH ÄDUJXPHQW\´ R pôvodnosti Slovanov Šafárik nachá-
dza WLHå Y QiERåHQVWYH� práve, mravoch a RE\þDMRFK Slovanov. V tejto súvislosti
napríklad poznamenáva: „obrátimeli ]�HWHO QD mravy, RE\þHMH� QiERåHQVWYt� �iG
a právo starých 6ORYDQ$Y D srovnámeli je SLOQ� V mravy, RE\þHML� QiERåHQVWYtP�

�iGHP D právy jiných starých evropejských NPHQ$Y WpKRå indoevropejského

4 ý(51é� 9�� Vývoj a ]ORþLQ\ panslavismu, Praha 1995, s. 17–19. O SR�VNRP variante tohto
typu „panslavizmu” píše M. C. Korytowska. %OLåãLH pozri KORYTOWSKA, M. C.: The Slaws in
the Eyes of the Occident, the Occident in Eyes of the  Slaws. Cracow 1992, s. 83–93.

5 ŠAFÁRIK, P. J.: Slovanské VWDURåLtnosti I, Praha 1862, s. 31.
6 7DPåH� V� ���
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plemene, MPHQRYLW� 7KUDN$Y� &HOW$Y� 1HPF$Y D /LWYDQ$Y� nalezneme takovou
mezi nimi S�tEX]QRVW� shodu a srovnatelnost, åH nám MLQiþ domýšleti se nelze,
QHå åH všickni tito VEUDW�HQt kmenové od QHSDP�WL spolu zde v (YURS� sídliti
museli”7.

Zjavný vplyv Herdera EDGD" aj pri Šafárikovom vymedzení tzv. cha-
rakterových þ�W Slovanov. V práci Dejiny slovanského jazyka a literatúry všet-
kých QiUHþt, Šafárik tvrdí, åH ÄN základným charakterovým þUWiP slovanského
NPH�D ako celku patria: QiERåHQVNp ]Pêã�DQLH� láska k práci, úprimná YHVHORV"�
láska k rodnej UHþL D jeho PLHUXPLORYQRV"´

8. K týmto hlavným þUWiP slovanskej
povahy „GUXåLD´ sa SRG�D Šafárika aj �DOãLH vlastnosti, ako SRKRVWLQQRV"�
mraYQRV"� VOXãQRV"� SULDWH�VNRV"� pokojná RGRY]GDQRV" Y osud a pod. Paralely
s Herderovou reflexiou Slovanov tu nachádzame najmä medzi tým, þR Šafárik
nazval „pokojnou RGRY]GDQRV"RX´ D tým, þR Herder „obdivoval” ako slovanskú
PLHUXPLORYQRV"� QHYêERMQRV"� posluãQRV"� DW��

Napriek tomu však Šafárik Slovanov neidealizuje. Poukazuje aj na ich ne
gatívne povahové þUW\� SULþRP XSR]RU�XMH� åH najmä dve z nich „od pradávna
hyzdily krásny Y�QHF národních jejich ctností a na celá pokolení W�åNp bídy
a pohromy uvalily”. Prvou je VNXWRþQRV"� åH ÄSlované, QHQiYLG�MtFH sebe
vespolek, v XVWDYLþQêFK mezi sebou åLOL rozmíškách a UR]WUåLWRVWHFK´� Druhou
„jest QH]�t]HQp milování cizozemštiny, k QLå RG Y�N$Y lnula srdce slovanská, tak
åH jim vše S�HVSROQt YåG\ bylo ochotnejší QHåOL domáci, cizý jazyk a VS$VRE åL�

vobytí YåG\ S�tMHPQHMãt QHåOL vlastní PDWH�VNê´
9. Podobne ako Herder pritom

]G{UD]�XMH� åH práve pre ich vnútornú QHMHGQRWQRV"� prijímanie cudzích vzorov,
odovzdávanie sa osudu, DW��� stávali sa þDVWR �D �DKNR� NRULV"RX DJUHVRUD� strá-
cali slobodu, a tak aj PRåQRV" výraznejšie ]DVLDKQX" GR svetového dejinného
diania.

Napriek tomu, åH ako J. Kollár tak aj P. J. Šafárik reflektovali fenomén
Slovanstva spôsobom, ktorý im QHXPRåQLO GRVSLH" Då N národnej svojbytnosti
jednotlivých („NPH�RYêFK´� þDVWt slovanského celku, predsa len obidvaja pri-
speli k tomu, åH sémantické "DåLVNR chápania Slovanstva sa výskumne (aj inter-
SUHWDþQH� posunulo z SUHYDåQH vybájeného sveta mýtu do podstatne „auten-
tickejšej” historickej reality. Kollár i Šafárik ponúkli – na svoju dobu – relatívne
celostný obraz dejinného bytia Slovanov. Participovali na odhalení kultúrno-
historických hodnôt, ktoré sa stali oporou nielen pri ]G{YRG�RYDQt idey slovan-
skej vzájomnosti, ale aj pri formovaní budúcej slovenskej a þHVNHM Änárodnej”
VSRORþQRVWL� 9 tomto zmysle nadväzoval na Kollára a Šafárika aj vrcholný
SUHGVWDYLWH� ÄILOR]RILH národotvorného þLQX´ Slovákov, ktorým bol �XGRYtW Štúr.

7 7DPåH� V� ��±���
8 ŠAFÁRIK, P. J.: Dejiny slovanského jazyka a literatúry  všetkých QiUHþt. Bratislava 1963, s. 86.
9 ŠAFÁRIK, P. J.: Slovanské VWDURåLWQRVWL ,� Praha 1862, s. 589–590.
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Štúrove reflexie fenoménu Slovanstva sú obsiahnuté v jeho prácach:
Slovanstvo a svet budúcnosti, O národných SLHV�DFK plemien slovanských,
O poézii slovanskej DW�� Metodologický vplyv Herdera a Hegela sa tu motivi-
cký prelína s Kollárovou ideou slovanskej vzájomnosti, s protizápadnou pro-
pagandou ruských slavianofilov a s NUHV"DQVNRX koncepciou dejín spásy.

Štúr vychádza z predpokladu, åH národy Západu svoje historické poslanie Xå

splnili. Ich GXFKRYQRV" saY\þHUSDOD� D WDN QD UDG prichádzajú národy Východu
(t.j. Slovania), ktorých GXFKRYQRV" ešte len þDNi QD svoje historické prejavenie
sa a XVNXWRþQHQLH� ÄPozorujte Európu” – StãH �� Štúr – „a vidíte na západnej
stranePU]XWRV"� MHGQL R všetkom pochybujú, druhí ratu volajú a iní do mate-
riálnosti sa zahrabávajú. My ale K�DGtPH QD WR smutné divadlo zo strany, v ktorej
sa to ešte nerobí ...u národov východnej Európy spatrujeme povzbudzovanie sa
k interesom vyšším, k interesom duchovným”10. Slovanský svet – SRG�D Štúra –
ducha nielen pozná, ale ho aj XVNXWRþQt� 'XFK� t.j. „posolstvo -HåLãD Krista”
a toto posolstvo sa naplní v slovanskom svete. „Ešte je svet” – NRQãWDWXMH �� Štúr
– „ktorý nezúfa, ktorý od Boha RþDNiYD spasenie. Tešme sa, åH MH WR svet náš
slovanský”11.

 Slovanský národ ]DWLD� QHåLO ± SRG�D Štúra – vyšším dejinným åLYRWRP� le-
bo „ako taký sa ešte nepodujal v dejinách KUD" vyššiu úlohu”12. Aby mohol
v dejinách ]DXMD" miesto, ktoré mu SRG�D jeho síl a schopností SULQiOHåt� musí sa
„politicky RVORERGL"´ D ÄštátneRVDPRVWDWQL"´� Štúr konštatuje, åH jestvujú tri
spôsoby, ako to GRVLDKQX"� prvým je vytvorenie slovanskej federácie, druhým je
austroslavizmusa tretím je pripojenie sa všetkých Slovanov k Rusku. Jedine tretí
spôsob je SRG�D neho správny a má EXG~FQRV"� lebo „Rusi sú spomedzi Slova-
nov jediní, ktorí si zachovali štátnu VDPRVWDWQRV"´

13. Rusko má navyše výhodnú
geografickú polohu, obrovskú rozlohu a YH�Nê SRþHW RE\YDWH�RY� Národ vraj
tvorí s cárom „harmonickú” jednotu, „stav XþHQFRY MH usilovný a otvára Rusku
YH�Np perspektívy”, „správa financií je dobre organizovaná”, ]DKUDQLþQê vplyv
Ruska „VO~åL iným štátom za vzor”, ruská pravoslávna cirkev je zárukou zá-
chrany NUHV"DQVWYD D morálky pred QHEH]SHþHQVWYRP západoeurópskeho bezbo-
åQtFWYD� QLKLOL]PX DW�� 1D pozadí tejto idealizácie pomerov v cárskom Rusku

10 â7Ò5� ��� O poézii slovanskej, Martin 1987, s. 23.
11 7DPåH� V� ���
12 â7Ò5� ��� Slovanstvo a svet budúcnosti, Bratislava 1993, s. 129. V tejto súvislosti sa åLDGD

SULSRPHQ~" Štúrove  VORYi� åH „národ slovanský, samojedinný skoro z národov  indoeurópskych,
hmota ohromná, ale duch sa málo ešte v  nej hýbal. Preto nemá ešte YlþãLH zásluhy o  þORYHþHn-
VWYR´� â7Ò5� ��� äLYRW národovje. In: Orol tatranský,  URþ� ,,� ����� V� ���� 0RåQR aj z tohto
dôvodu Hegel –  vo Filozofii dejín - na adresu Slovanov poznamenal: „Celá  táto masa (tj. Slovan-
stvo – pozn. R. D.) zostáva mimo  našich úvah, SUHWRåH doteraz nevystúpila vo svete  rozumných
foriem. ýL sa to stane v budúcnosti, to sa nás  netýka, lebo v dejinách máme do þLQHQLD V minulos"-
ou”.  HEGEL, G. W. F.: Filozofia dejín, Bratislava 1957, s. 348.

13 â7Ò5� ��� Slovanstvo a svet budúcnosti, Bratislava 1993,  s. 157.
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vyjadruje Štúr SUHVYHGþHQLH� åH ruská vláda, ako vláda slovanská, nájde þRVNRUR

spôsob aj na to, ako sa ]EDYL" ÄQDMYlþãLHKR zla v Rusku”, ktorým je pod-
danstvo14.

Napriek Štúrovej vízii Slovanstva (a jeho budúcnosti) v panrusistickom
kontexte, cesta slovenskej „filozofie národotvorného þLQX´ viedla – po smrti
�� Štúra – od reflexii Slovanstva ako „etnicky” jednotného VSRORþHQVWYD FH]

myšlienku slovanského celku skladajúceho sa z relatívne samostatných þDVWt Då
k úplnej svojbytnosti týchto þDVWt� vrátane uvedomenia si autonómnosti slo-
venského národa. Fenomén Slovanstva (v zmysle slovenského povedomia)
pritom zohral dvojakú úlohu, resp. implikoval dve významovo-dôsledkové rovi-
ny: na jednej strane spoluutváral hrádzu chrániacu Slovákov pred splynutím
s PD�DUVNêP národom, na druhej strane – ak bol tento fenomén akcentovaný
jednostranne – komplikoval (alebo zahmlieval) aj samotný proces slovenského
národného uvedomenia a emancipácie. (Platilo to v prípadoch, NH� sa pre slo-
vanské nevidelo slovenské a pod.). V V~þDVQRVWL fenomén Slovanstva nadobúda
RSl" svoj pôvodný kultúrno-historický charakter. Je len na Slovanoch v akej
miere budú SOQL" ± aj Herderom predpovedané – KXPDQL]DþQp poslanie.

/HMWPRW\ZHP DUW\NXáX V� UHIOHNVMH QDG IHQRPHQHP VáRZLD�VWZD Z WZyUF]o-
�FL -� Kollára, P. J. Šafárika i L. âW~UD� $XWRU NáDG]LH QDFLVN QD ILOR]RILF]Q�

SáDV]F]\]Q
 W\FK UHIOHNVML� SU]\ F]\P ZVND]XMH QD LGHRZH LQVSLUDFMH� NWyUH

Kollár, Šafárik i âW~U F]HUSDOL JáyZQLH ] WZyUF]R�FL QLHPLHFNLFK ILOR]RIyZ:
J. G. Herdera i G. W. F. Hegla.

W przypadku .ROOiUD SRGNUH�OD VL
� *H VáRZLD�VWZR Z MHJR WZyUF]R�FL

przedstawia pierwotny, kulturowo-humanistyczny (resp. kulturowo-literacki)
IHQRPHQ� 6]F]HJyOQD XZDJD SR�ZL
FRQD MHVW WH* NRQFHSFML .ROOiUD R VáRZLD�-
skiej wzajemQR�FL�

U âDIiULND ]ZUDFD VL
 XZDJ
 SU]HGH ZV]\VWNLP QD MHJR UR]XPLHQLH VáRZLD�-
VWZD MDNR IHQRPHQX KLVWRU\F]QHJR� : ]ZL�]NX ] W\P NáDG]LH VL
 QDFLVN QD WR� L*

âDIiULN ]DSURSRQRZDá SUDZGRSRGREQLH QDMEDUG]LHM NRPSOHNVRZ\� MDN QD VZRMH

F]DV\� REUD] G]LHMRZHJR E\FLD 6áRZLDQ�

: F]
�FL SR�ZL
FRQHM UHIOHNVMRP âW~UD QDG VáRZLD�VWZHP DXWRU NRQVWDWXMH�

L* VáRZLD�VWZR QDE\áR Z MHJR WZyUF]R�FL FKDUDNWHUX IHQRPHQX SROLW\F]QHJR�

.R�F]�F ]D� DXWRU VWZLHUG]D� *H UHIOHNVMH QDG IHQRPHQHP VáRZLD�VWZD PLDá\

QLH]DSU]HF]RQH ]QDF]HQLH ]H Z]JO
GX QD IRUPRZDQLH VL
 ILOR]RILL SD�VWZRZo-
WZyUF]HJR F]\QX 6áRZDNyZ� )HQRPHQ VáRZLD�VWZD REHFQLH ]QyZ QDELHUD� ]Ga-
niem autora, swego pierwotnego, kulturowo-historycznego charakteru.
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