
FRANCÚZSKA KULTÚRNA IDENTITA  

V OBRAZOCH A TEXTOCH 



FRANCÚZSKA KULTÚRNA IDENTITA  V OBRAZOCH A TEXTOCH

Recenzenti 



3 
 

PREDHOVOR 



4 
 

OBSAH 
 ..................................................................................................................................... 5 

 ...................................................................................................... 8 

 .............................................................. 8 

 ..................................................... 11 

 ................................................................................................. 22 

 ................................................................................................... 22 

 ................................................................................................... 32 

 ................................................... 39 

 ......................................................................... 39 

 ...................................................................................... 50 

Musée des Beaux Arts  ....................................................................................... 62 

 ...................................................... 72 

 ....................................................................... 72 

 ........................... 77 

 ............................................... 82 

 ........................................ 85 

 ............................ 95 

Glamour Paríža  ................................. 100 

Paríž môj druhý domov  ..... 103 

Paríž sa odha uje  ................................. 105 

 ................................................................................................................................ 110 

 ...................................................................... 113 

 



5 
 

ÚVOD 

„exception française“, fr. „savoir-vivre“, 

fr.



6 
 

28. júl/Sloboda vedie ud
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1 KULTÚRNA IDENTITA  
 

„Život národa je iba sledom bied, zlo inov a šialenstiev. A s Tu niakmi je to 

ako so všetkými ostatnými národmi. Odhliadnuc od toho, že ich dejiny sú 

skrz naskrz obdivuhodné1.“ A. France 

1.1 Všeobecný poh ad na problematiku identity 

Identita
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etnický pôvod
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(identité légitimante, .

(identité résistance, 

identité projet, .

appartenance, 
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1.2 Koncept kultúrnej identity: kultúra vs. civilizácia 

 

 

Kultúrna identita
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jazyk

kultúra 

 

 Civilizácia
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.  

 

 civilizácia

L'Ami des des hommes ou Traité de la 

population 
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materiálnej
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„Duša národa“ v kultúrnych hodnotách 

 

u enos , vyberanos , vznešené dedi stvo, kultúrny 

absolutizmus a umenie rezervované pre elity.

prostotou, jednoduchos ou, oslobodením od 

modiel a zhýralosti krá ovského dvora.

historický román.
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Chrám Matky Božej v Paríži

belle époque

enracinement, .

zakorenenia
                                                 

25  
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vykorenenie déracinement, 

Národ a identita 

                                                 



18 
 

Keltská Akadémia

Baraz Breiz, 

                                                 
30  
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La Républica
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Otázky: 

1. Kedy vznikajú prvé koncepty identity a s ím sú spájané? 

2. Akým spôsobom sa prejavuje kultúrna identita? 

3. Na akej báze sa pod a P. Doumera šíri civilizácia? 

4. Je francúzsky model príkladom národotvorného procesu? 

5. Ako sa v spolo nosti prejavuje vzájomné nepochopenie kultúrnych 

identít? 

 

                                                 
35 Hroch, 1981 
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Úloha 

1. Aký máte názor na identitu Slovákov? Pokúste sa porovna  ju 

s identitou Francúzov.  

Zadanie:  téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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2 REVOLU NÝ VÍR ZMIEN  

 

„Galantnost se projevuje jako francouzská zvláštnost, složená z mrav , 

které odpovídají duchu národa36.“  M. de Montesquieu 

2.1 Koniec jedného sveta 

Annales,

sociabilité, a réseaux de 

communication, 

. 
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Deklarácii práv loveka  

a ob ana 1789

 

être 

suprême, 
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Encyklopédie,

. 
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L'An 2440 – Rok 

2440

Sloboda vedie revolúciu 
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Deklarácia práv loveka a ob ana

Americkej ústavy
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Deklarácia práv loveka a ob ana
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Citoyennes Républicaines Révolutionnaires 
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revolúcia

Dejín anglických 
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revolúcií

„révolution des esprits55, 
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tvorbe identity

Marseillaise

                                                 

61 Le Point, 2011 
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peuplier, 

peuple, .

2.2  Francúzska výnimka66  

 

exception française,

exception

                                                 
 

homoným. (pozn. Holeš) 
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savoir vivre

 

Galantný ideál umenia ži  

francúzskej kultúrnej identity
                                                 



35 
 

. 

preciózku

                                                 



36 
 

savoir-vivre
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„haute-couture83“

Otázky: 

1. Akými prostriedkami sa šírili myšlienky revolúcie z miest na vidiek? 

2. Pre o sa ozna uje osvietenstvo za prí inu revolúcie? 

3. Podarilo sa revolucionárom presadi  myšlienku patriotického 

náboženstva? 

4. Charakterizujte francúzskeho galantného muža v 17. a 18. storo í. 

5. Ako sa prejavuje francúzska kultúrna výnimka? 
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Úloha:  

1. Myslíte si, že možno hovori  aj o slovenskej kultúrnej výnimke?  

Ak áno, zdôvodnite. 

Zadanie:  téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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3 FRANCÚZSKA KULTÚRNA IDENTITA V OBRAZOCH 

„V klasickom zmysle je kultúra opakom prírody, a zameriava sa na jej 

zdokona ovanie. Je to umenie upravovania, pridávania, prinášania nie oho 

viac84.“ M. Rey 

3.1 Výtvarné umenie a kultúrna identita   

 

ad extra

madeleines de 

Proust
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Traité de Beau

Ústave
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 „História bez konca“ vo výtvarnom spracovaní 

vznešené námety

– Zbera ky 

klasov Bonjour, M. Courbet
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F. Millet – Zbera ky klasov96 

(1857, umiestnenie: Musée d'Orsay, Paríž) 

 
G. Courbet – Bonjour, M. Courbet97 

(1854, umiestnenie: Musée Fabre, Montpellier) 
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Slúžka

 
J. B. S. Chardin - Slúžka104 

(1747, umiestnenie: National Gallery of Art, USA) 
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Hojda ka

 
J. H. Fragonard - Hojda ka106 

(1767, umiestnenie: Wallace Collection, Londýn) 

                                                 



46 
 

 

Ossian víta duchov 

francúzskych hrdinov

 
5. A. L. Girodet – Ossian víta duchov francúzskych hrdinov109 

(1805, umiestnenie: Musée National du Château de Malmaison, Rueil) 
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„style classique, “

 
8. C. Lorrain – Krajinka s pastiermi112 

(1646, umiestnenie: Szépm vészeti Múzeum, Budapeš ) 
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Pierrot

 
6. J. A. Watteau – Pierrot113 

(1718–1719, umiestnenie: Louvre, Paríž) 
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Prísaha Horáciovcov

 
7. J. L. David – Prísaha Horáciovcov115 

(1784/85, umiestnenie: Louvre, Paríž) 
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3.2 Alegorická sloboda na plátne 

 

Barikáda na ulici Rue Soufflot v Paríži – 

Barikáda na ulici Rue Rohan

 
9. H. Lecomte – Barikáda na ulici Rue Rohan118 

(1830, umiestnenie: Musée Carnavalet, Paríž) 

 

                                                 



51 
 

 
10. H. Vernet – Barikáda na ulici Rue Soufflot v Paríži119 

(1848, umiestnenie: nezistené) 

                                                 
Evropa osmnáctého století
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28. júl/Sloboda vedie ud na 

barikády

 
Eugène Delacroix – 28. júl / Sloboda vedie ud 

(1830, olej na plátne, umiestnenie: Louvre, Paríž) 
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Barzaz Breiz

Le 28 juillet 28. júl Sloboda 

vedie ud
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Od Dávida k Delacroixovi : 
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L'An 2440. 
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Chants 
révolutionnaires /Revolu né piesne131

 

 

 

 
1. Chants révolutionnaires  

(Obal CD, nezistený dátum vzniku) 

                                                 
Viva la 

Vida Or Death and All His Friends
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La liberté même se 

bat dans leurs rangs/Sloboda tiež bojuje o svoje miesto

 

 

 

 

 
5. J. Heartfield – Sloboda tiež bojuje o svoje miesto  

(Fotomontáž, 1936) 
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La Liberté que nous voulons/Sloboda ktorú chceme

 

 

 

 

 
3. Tribunal Russel – Sloboda, ktorú chceme  

(Leták, 1978) 
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Derrière les 7 

montagnes Za siedmimi horami

 
4. W. Mattheuer – Za siedmimi horami  

(Plagát 1973) 

Der Spiegel

Après Pompidou, entrée en lice du front populaire/Po 

Pompidou nástup udového frontu, 

                                                 



60 
 

 
2. Der Spiegel – Po Pompidou nástup udového frontu133  

(Titulná strana asopisu, 1974) 

Sochou slobody

Sloboda osvet ujúca svet

Socha Slobody

                                                 

Liberty Enlightening the World
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Matka Vlas

Socha slobody  
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3.3 Obraz kultúrno-spolo enských zmien a ich reflexia v umení 

(Vybrané diela z Musée des Beaux Arts136 v Nancy)137  
 

 

La Nativité/Zrodenie,

                                                 

 



63 
 

 
1. N. Coypel – Zrodenie (17. storo ie) 

S. Vouet – 

Nymphe essayant les flèches de l'amour/Nymfa skúšajúca šípy lásky
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2. S. Vouet – Nymfa skúšajúca šípy lásky (17. storo ie) 

Paysage 

Pastorale au Joueur de Flûte/Malebné pastorále hrá a na flautu.
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3. C. Gellée – Malebné pastorále hrá a na flautu (17. storo ie) 
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La Continence de 

Scipion/Zdržanlivos  Scipiona

 
4. F. Lemoyne – Zdržanlivos  Scipiona (18. storo ie) 

L'Ivresse de Silène/Silénske opojenie
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5. C. van Loo – Silénske opojenie (18. storo ie) 

 

Le Repos de Diane/Oddych Diany

 
6. J. F. de Troy – Oddych Diany (18. storo ie) 
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Musée des 

Beaux Arts La Bataille de Nancy/Bitka 

pri Nancy

 
7. E. Delacroix – Bitka pri Nancy (19. storo ie) 

La Joie de Vivre/Rados  zo života
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8. V. Prouvé – Rados  zo života (19. storo ie) 

– Les 

Amoureux/Za úbenci
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9. E. Friant – Za úbenci (19. storo ie) 

Otázky: 

1. Aké námety vo výtvarnom umení charakterizujú obdobie pred 

revolúciou? 

2. Aká je identita ženy zobrazenej na obraze „Sloboda vedie ud“? 

3. V akých kontextoch bola použitá jej podoba v iných zobrazeniach? 

4.V om spo íva hlavná zmena zobrazovaných tém na príklade 

uvedených diel z Múzea výtvarného umenia v Nancy? 

5. Charakterizujte súvislos  medzi vybraným dielom a historicko-

spolo enskou skuto nos ou na základe vlastného pozorovania. 
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Úlohy:  

1. Pod a vášho názoru ovplyvnili predstavitelia výtvarného umenia vo 

Francúzsku slovenských výtvarných umelcov? 

Ak áno, uve te príklady. 

 2. Mali umelecké smery vo francúzskom výtvarnom umení vplyv na 

výtvarné umenie na Slovensku, prípadne v iných krajinách? 

 

Zadanie: témy na ústnu prezentáciu, prípadne  písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia, protiargumentácia, záver. Na podporu svojich úvah 

využite vhodné ilustrácie. 
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4 FRANCÚZSKA IDENTITA VO VÝSKUME A V TLA I 
 

„Ke  si dáte aj u Angeliny140, tak ste vo Francúzsku, vo svete bohatých, vo 

svete hierarchizovanom, racionálnom, karteziánskom a civilizovanom141.“ 

          M. Barberyová 

4.1 Francúzska identita v novom tisícro í 
 

Le Point Les Français/Francúzi

„c'est 

très français“ – „je to ve mi francúzske“.
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fragiles, fr

, agiles, fr tranquilles, fr

štrajky, nevrlos , 

lenivos , dva mesiace letných prázdnin.
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L'identité nationale française, 2010. 
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4. 2 Francúzska identita – grafické znázornenie výsledkov výskumu  
 

VÝSKUM154 L’identité nationale française – Národná francúzska 

identita 

L’identité nationale française, 

                                                 

- L'identité nationale française, 2010. 
 

Existuje
Neexistuje

Bez názoru

76
23

1

Existuje pod a vás francúzska identita?



78 
 

L’identité nationale française, 

L’identité nationale française, 

Áno
Nie obzláš

Vôbec nie

74

24
2

Ste hrdí na to, že ste Francúzi?

Francúz/ka a
ob an EU Obyvate  sveta

Francúz/ka a
ob an inej

krajiny
Len Francúz

Bez názoru

42

18
5

29

6

Cítite sa by  len Francúzmi?
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L’identité nationale française, 

L’identité nationale française, 

L’identité nationale française, 

Strata hodnôt Imigrácia
Politické dôvody

Kultúrna a etická
rôznorodos Náboženstvo

65
29 25

18
6

Z akého dôvodu sa oslabuje francúzska 
identita?

Škola
Rodina

78
57

Kto by mal podporova  národnú identitu?

Kultúra, jazyk a
tradície Geografia

História

30
28 24

Národná francúzska identita je založená na?
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L’identité nationale française, 

Sloboda prejavu
udské práva

Systém sociálneho
zabezpe enia Rovnos  pohlaví

Francúzsky jazyk

98
97 97

96
96

Aké sú pod a vás základné atribúty 
národnej identity?
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VÝSKUM155  Les Français et l'identité nationale – Francúzi a národná 

identita 

 Les Français et l’identité nationale, 2009

 Les Français et l’identité nationale, 2009
                                                 

Les 
Français et l’identité nationale, 2009. 

udské práva Jazyk
Systém

sociálneho
zabezpe enia

Kultúrne
dedi stvo Sekularizmus

Kultúrna a
etnická

integrácia

71 68
62

48
44

33

o tvorí základ francúzskej identity?

Obyvate
svojej štvrte Obyvate

svojho mesta Obyvate
svojho okresu Obyvate

svojho
regiónu

Francúz
Európan

31 50

19 23

68

24

Predovšetkým sa cítite ako?



82 
 

 Les Français et l’identité nationale, 2009

4.3 Francúzska identita v kontexte európskej integrácie 
 

                                                 

Sociálne
prostredie Miesto

pobytu Kultúra Vek
Jazyk

Národnos

41
34 33

28 27

10

o vás zo všeobecného h adiska zbližuje 
s u mi z vášho okolia?
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héritage commun degré de cohésion déjà atteint vis-à-vis du reste du monde 
caractère dynamique de la construction européenne variété des 

cultures dans le cadre d’une même civilisation européenne.“
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rodina národov

mozaika národov

4.4  Francúzska identita vo vybraných novinových lánkoch 
 
 

(The Guardian, Time, Global Research)

(Le Monde Diplomatique, Le Monde, Le Figaro). 

1. The Guardian: P. Blanchard – Francúzsko potrebuje skuto nú 

debatu o identite  

                                                 

168 
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2. TIME: B. Crumley – Barety a bagety? Francúzsko prehodnocuje 

svoju identitu  
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Marseillaisy

3. Global Research: R. Naba – Francúzsko: Národná identita  

 

„francúzskej výnimky“.

. 
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4. Le Monde Diplomatique: C. Liazu – Francúzska identita medzi 

archaizmom a modernitou193 
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5. Le Monde: M. Gérard – Odraz debaty o národnej identite 

v zahrani ných médiách  

Prensa latina
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6 Le Figaro: C. Gabizon – 200 otázok pre Francúzov  

  

                                                 

.“ 
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Otázky: 

1. Ako definujú prejavy francúzskej kultúrnej identity zástupcovia 

francúzskej intelektuálnej elity? 

2. Definujte štatistický profil priemerného Francúza/Francúzky. 

3. Analyzujte jednotlivé výsledky výskumov v kontexte globálnych 

zmien v spolo nosti. 

4. Aké najmarkantnejšie rozdiely sa prejavujú v poh ade autorov 

lánkov vo francúzskej a v inej svetovej tla i? 

5. Akým problémom elí francúzska spolo nos  v období tzv. chaosu a 

krízy identity? 

Úloha:  

1. Vysvetlite pojem karteziánska racionálnos . Pokúste sa o analýzu 

Francúzov z aspektu karteziánskej racionálnosti  a porovnajte ich so 

Slovákmi, prípadne s predstavite mi iných národov. 

Zadanie téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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5 FRANCÚZSKA KULTÚRNA IDENTITA V LITERÁRNYCH 
TEXTOCH 
 

„Ak krá a lovek rovno dopredu, aleko veru nezájde.“  

       A. de Saint-Exupéry205 

  

 

 

goût
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„bien dans sa peau“

Pochoutka

Art de vivre

joie de vivre

„métro, boulot, dodo208“

Yesterday

petits beurres Carambars

                                                 

Life in a Day
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bourgeois-bohême, 

S elegancí 

ježka
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99 
 

 

Otázky a námety na diskusiu: 

1. Je pod a Vás v sú asnej francúzskej kultúre prítomný fenomén 

kultúrnej fragmentácie, ktorá sa prejavuje krízou identity najmä 

u potomkov pris ahovalcov? 

2. Súhlasíte s tvrdením, že francúzska spolo nos  je vnútorne 

rozdelená na privilegovanú a neprivilegovanú as ? Ak áno, uve te 

dôvody. 

3. Ako by ste charakterizovali predstavite a Bo-Bo? 

4. Aké špecifické prejavy francúzskej kultúry sledujeme v oblasti 

každodenného života (strava, odievanie, vo ný as)? 

5. Je pod a Vás reálne udrža  francúzsku kultúrnu výnimku aj 

v budúcnosti? 

Úloha:  

1. Charakterizujte „art de vivre“  (umenie ži ) Francúzov a Slovákov. 

Existuje medzi nimi rozdiel? Ak áno, v om spo íva? 

 

Zadanie téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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5.1 Ukážky z knihy ubomíra Jan oka – Glamour Paríža (2011) 
 

Bez francúzštiny sem ani necho te! 

Kedy ste Parížanom? Riadna dilema, však? Ako ke  dumáme, ako 

vyzerá pravý „Blavák“. Záleží na kritériách, ktoré si stanovíme. Osobne 

inklinujem k verzii, ktorá akcentuje skôr správanie ako pôvod. Vaše korene 

skrátka nemusia siaha  priamo do Paríža roku 1610, aby ste ako pra-pra-

pra-pra-pra-pravnuk š achtica mohli deklarova , že ste pravý Parížan. 

Máme tu napríklad udí, ktorí žijú v Paríži iba desa  rokov,  matka je z juhu, 

otec Parížan, alebo takých, ktorých ani jeden rodi  nie je z francúzskeho 

hlavného mesta, prípadne matka je Francúzka, otec Alžírec alebo Španiel. 

Varianty sú po etné, dôležité je, aby boli doty ní už v Paríži usadení, 

akceptovali parížske pravidlá hry a mali mesto radi, žili v om. Dva 

príklady: jedna známa má otca z Paríža, matku z Toulouse, druhá otca 

z Maroka, matku z Nice. Obe žijú v Paríži už štyri roky a majú šialené 

„french rty“ a parížske maniere. Rovnaká kasta – BCBG (bon chic bon 

genre – viac alej), to znamená rovnaké bary, literatúra, hobby, nábytok, 

obchody. 

Parížanka, Londýn anka i Milán anka? 

Šéfredaktor Paris Match Gilles Martin-Chaffier vo svojom románe 

Skuto ná Parížanka  píše: „V štyridsiatke otrávia celé svoje okolie. Už našli 

svoj najlepší ú es, siluetu, kaderníka, tón. Vek ich za ína nahá a , kým 

ostatné sa už obšmietajú v regáloch pre mami ky.“ 

 Ke  tak pozorujete Parížanky, zistíte, že vo všeobecnosti každá íta 

Elle, odkia , samozrejme, erpá informácie o najnovších trendoch, 

napríklad že sivá je novou iernou. Ak si nekúpi knihu od nového laureáta 

literárnej ceny Renaudot, pácha tak spolo enskú samovraždu. Niektoré 

ítajú aj denník Libération alias Libé  a všade hovoria, že celkom rozumejú 
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vínam. Parížanka je pozbavená akejko vek spontánnosti, no má rada 

dobrodružstvo, je slobodná, predvídavá. Jej krédom je: elegancia, šik 

a sobriété (strohos ). Parížanky sú netrpezlivé. Nikdy nekupujú denník Le 

Parisien, ten sa íta v kaviarni. Ke  hovoria o projektoch, vä šinou ide 

o písanie knihy, prípravu novej výstavy i dokumentárneho filmu. Svoju 

poštu kontrolujú pravidelne, a ke  v nej nájdu faktúry, ignorujú ich raz, 

druhý raz a platia, až ke  hrozí exekútor. Niekedy sa v druhej fáze 

solidárny štát vzdá a Parížanka sa cíti ako ví az, ktorý sa nedal nachyta . 

 Ako uvádza moja parížska kamarátka, Parížanka je konzervatívna, 

hoci sleduje trendy, a na rozdiel od sle ien z juhu Francúzska alebo 

z Londýna riskuje menej alebo vôbec. Áno, Parížanka je konzervatívnejšia, 

pokia  ide o jej „look“, Londýn anka si dovolí viac. Uvedená 

konzervatívnos , strohos  a jej zábrany vytvárajú ten nenapodobite ný šik 

výzor.  

Otázky a námety na diskusiu 

1. Ako by ste charakterizovali typickú Parížanku? Je to 

predstavite ka modernej kozmopolitnej alebo tradi nej francúzskej 

kultúry? 

2. Paríž je ozna ovaný za mesto módy. Akú spojitos  má pod a 

Vášho názoru francúzsky cit pre eleganciu s umením ži ? 

 

Úloha 

1. Uve te príklady francúzskych žien, ktoré patria medzi spolo ensky 

známe osobnosti a presadili sa vo svete kultúry a politiky.  Porovnajte 

ich so známymi Slovenkami. V om spo íva ich význam pre 

spolo nos ? 
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Zadanie téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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5.2 Ukážka z knihy Márie Danthine-Dopjerovej – Paríž môj druhý 
domov (2013) 

Bonjour 

Len o vo Francúzsku niekam vstúpite, i už do autobusu, do vý ahu, 

do akárne u lekára, na školský dvor medzi iných rodi ov, k pultu v jedálni, 

do obchodu, jednoducho všade, kam vojdete a narazíte na loveka, musíte 

pozdravi . Ak nepoviete arovné slovko „bonjour“, šofér autobusu na vás 

zagáni, vo vý ahu si vás premerajú od hlavy po päty a ironicky vám to 

„bonjour“ hodia do tváre. 

 Pozdrav nie je len otázkou známosti, pozdrav je gestom udskosti. 

Známi sa bozkávajú na líce a neznámi, ktorí sa dostanú do kontaktu, sa 

zdravia. 

 Vo francúzštine existuje metaforické spojenie „simple comme 

bonjour“ (jednoduché ako pozdrav „bonjour“), výraz, ktorý v prenesenom 

význame ozna uje „ osi triviálne jednoduché“. 

 Idióm pochádzajúci z 19. storo ia je obrazom skuto nosti, že pozdrav 

„dobrý de “ je symbolom jednoduchosti a samozrejmosti v jazykovom 

prejave a v oblasti spolo enského správania. 

 Ve  sta í tak málo. Slovo, kontakt o í, poh ad, kývnutie hlavou. Sta í 

tak málo, aby sme cítili loveka. 

 Samozrejme, predava ky a zamestnanci ve kých obchodných sietí na 

celom svete prechádzajú školením. U ia sa, ako si po ína  vo vz ahu 

k zákazníkom, o si môžu dovoli  a o nie, aké hranice v správaní nemôžu 

prekro i . 

 Niekomu to dá výchova z domu, niekomu svedomie, niekomu škola i 

okolie, inému to treba nalinajkova  a vštepi  mu pravidlá komunikácie hoci 

aj v dospelom veku. 
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 Nie všetkým predava kám sa chce usmieva , rozpráva , díva  do o í 

každému zákazníkovi. Patrí to však k ich práci. Sú v neustálom kontakte 

s u mi a v tom kontakte musia skuto ne by . 

 V potravinových obchodoch v Pieš anoch si pripadám tak trochu ako 

z Marsu. Na moje „dobrý de “ mi síce predava ka pri pokladni odpovie, ale 

zvä ša sa hne  po pozdrave jej myse  odo m a odpúta, bu  sa za ne 

rozpráva  cez moju hlavu s kolegy ou, alebo sa stratí vo svojich 

myšlienkach a pri mojom pozdrave „dovidenia“ už so mnou nie je. O ný 

kontakt pri pozdrave si môžem vä šinou len domyslie . Vo Francúzsku vám 

každá jedna predava ka po zaplatení po akuje, pozrie sa vám do o í 

a popraje pekný zvyšok d a.

Otázky a námety na diskusiu 

1. Pozdrav patrí medzi dôležitý prejav spolo enského správania 

a pomáha vytvori  prvý dojem. Aký je pod a Vás zásadný rozdiel 

v pozdravoch na Slovensku a vo Francúzsku? 

2. Myslíte si, že pozdrav zohráva významnú úlohu aj pri 

interkultúrnej komunikácii? 

 

Úloha 

1. Vo Francúzsku pozdrav dop a i náznak bozku na obe líca. Odkia  

pochádza táto tradícia? Je prítomná aj v iných kultúrach? Nahrádza 

ju podanie ruky, prípadne nie o iné? 

 

Zadanie téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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5.3 Ukážky z knihy Stephena Clarka – Paríž sa odha uje (2012) 

Paríž je plný Parížanov 

 Parížania majú katastrofálnu poves  bezo ivých, nevychovaných 

egoistov a najhoršie na tom je, že sú na to dokonca hrdí. Pred pár rokmi si 

dal denník Le Parisien  urobi  pár reklám, ktoré sa premietali v kine pred 

filmami. Ke že Le Parisien je lokálnou obdobou celonárodného denníka 

Aujourd´hui, reklamy mali by  o ividne kritikou samotných Parížanov. 

 V jednej z reklám h adá pár japonských turistov správny smer 

a napadne mu poprosi  o pomoc Parížana v strednom veku. Ukazujú mu 

mapku a s ve kými ažkos ami sa usilujú vyslovi  „Eiffel“. Pán na nich len 

nechápavo h adí. Ke  akože kone ne pochopí, o chcú, pošle ich smerom, 

z ktorého prišli. Japonci sa mu nevedia vyna akova , akoby im práve 

zachránil život. Muž sa poberie opa ným smerom, prejde za roh a pred 

divákmi sa objaví mohutná Eiffelovka. Zámerne im poradil zle. Vtedy sa 

ukáže pointa – Le Parisien, il vaut mieux l´avoir en journal (Parížana si je 

lepšie íta , ako stretnú ). 

 V alšej reklame si slušne vyzerajúci muž u avuje z druhej strany verejnej 

toalety. Zapne si zips a odchádza, cestou sa však ešte nevinne usmeje na 

ženu s nákupnou taškou položenou priamo v ceste potô ika jeho mo u. 

 V alšej z nich vidíme chlapíka, ako sa náhli ku pokladni 

v supermarkete a rýchlo sa vopchá pred drobnú starú paniu 

s poloprázdnym košíkom. Pár sekúnd obaja pokojne stoja v rade, ke  vtom 

manželka toho muža dotla í ku pokladni vozík, až po okraj naplnený 

nákupom. Na zhrozený poh ad starej panej Parížan len pokr í plecami, 

akoby chcel poveda  „ja som tu bol prvý“. A znova ide pointa. 

 o je však najzvláštnejšie, vždy, ke  som jednu z týchto reklám videl 

v parížskom kine, sála burácala smiechom. Prekvapilo ma to. o keby si 
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takúto kampa  spravili New York Times a tvrdili by v nej, že sú rovnakí ako 

itatelia novín – tu ní a tvrdohlaví? 

Parížania však urážky púš ajú jedným uchom dnu a druhým von. Poves  

nespolo enských, ve ne sa strkajúcich udí, ktorí sa snažia vybabra  

s každou naivkou, ktorá na ich vtipy sko í, ich dokonca teší. 

 Pu ili sa ešte aj na reklame, ktorá už bola naozaj trochu prehnaná. 

Vysoký, elegantný muž v nej práve vychádza z kaviarne.  Neochotne si berie 

vizitku od servilného „piadimužíka“, ktorý odchádza s ním (podlízavé 

správanie má v divákovi zjavne evokova  predstavu vidie ana, provinciála). 

Parížan prejde k svojej nablýskanej „štvorkolke“, zacúva a vletí rovno do 

auta zaparkovaného za ním. Celá kaviare  sa pozrie tým smerom. Parížan 

vystúpi, aby si pozrel škodu. Jeho auto je v poriadku, no auto za ním je 

prelia ené. V tom dostane skvelý nápad. Vyberie z vrecka saka vizitku, 

ktorú práve dostal od drobného pána, zdvihne ju dohora, aby každý videl, 

aký je poctivec a vloží ju pod stiera . Celé si to vypije ten malý chudák 

(úbohý lovie ik). alší bod pre totálne nemorálneho, zákerného Parížana 

a filmová pospolitos  Paríža jasá.

 

Ako sa sta  Parížanom 

 Sasha Guitry, francúzsky herec ruského pôvodu, raz povedal: „ tre 

parisien, ce n´est pas tre né à Paris, c’est y renaître.“  Inými slovami, by  

Parížanom neznamená, že sa v Paríži musíte narodi , skôr sa musíte 

narodi  znova. Ak chcete v Paríži zapadnú , zvy ajne sa musíte po príchode 

trochu zmeni  alebo prinajmenšom vyvinú . 

 Dobrá správa je, že sta  sa Parížanom naozaj nie je veda. Nemusíte si 

da  urobi  bolestivé tetovania ani prejs  prijímacím ceremoniálom. Sta í 

trochu pozmeni   imidž a postoj. Týmto aklimatiza ným procesom si 

muselo prejs  aj mnoho Parížanov, pretože ve ká vä šina z nich sa tak 
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nenarodila. Zbehli sa sem z celého sveta, vrátane iných astí Francúzska, 

prehrýzli sa kurzom správania, ktorý ich nau il zdoláva  prekážky, o im 

mesto stavia do cesty, a vypracovali sa na plnokrvných Parížanov. Dokonca 

aj ja, lovek, ktorý bol prvých pä  rokov zo šoférovania v Paríži na smr  

vyplašený, sa dnes v suverénnom strhávaní volantom, nadávaní a trúbení 

vyrovnám tým najlepším. 

 A ako to už býva, proces „parižifikácie“ musel opísa  autor, ktorý 

nepochádza z Paríža (Parížania na také pletky nemajú as). Švaj iarsky 

spisovate  Charles Ferdinand Ramuz v roku 1938 vydal knihu Paris, Notes 

d´un Vaudois (Vaud je švaj iarsky kantón), v ktorej sa môžete do íta  toto: 

 

 „Paríž sa stále teší tomu privilégiu, že pou uje svet, o má ako 

vyzera . Z toho privilégia aží každý obyvate , a to ani nemusí by  rodený 

Parížan. Úplne sta í, že je v Paríži a prispôsobil sa mu. Mesto vylú i 

každého, kto do  nepatrí a kto sa neunúva ani tvári , že do  patri  chce. 

udia, ktorí odmietnu prispôsobi  svoj zov ajšok, gestikuláciu a spôsob 

vyjadrovania a ktorí sa snažia vnúti  Parížu vlastné pravidlá, sú už na 

poh ad udní.“ 

 

         Táto potreba prispôsobova  sa je dôvodom, pre o sa Paríž v podstate 

nemení. Na rozdiel od miest, ako je Londýn i New York, kde noví udia 

prinášajú nové vplyvy, každý, kto príde do Paríža, prejde klasickou formou 

na cestoviny, aby nakoniec vyzeral ako typická parížska špageta prepletená 

spolu s ostatnými v chutnej, ale trocha ažkej omá ke, ktorú mesto dáva do 

všetkého. 

           Adaptácia sa netýka len oble enia a spôsobu vyjadrovania. Ak sa 

chcete sta  Parížanom, musíte si do hlavy natla i  ve mi dôležitú vec, a to, 

že ste tá najdôležitejšia bytos  na svete. Iní udia si síce môžu myslie , že sú 
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dôležití, a že im preto musíte da  za pravdu, ale oni sa mýlia. Jediná 

skuto ne dôležitá vec na svete ste vy a váš život. Všetko, o chcete robi  

(alebo skôr, o potrebujete robi ), je súrne a životne dôležité, a preto ste 

(naneš astie) nútení ignorova  želania iných, podradnejších bytostí, 

vrátane ostatných „spoluparížanov“. Ak vám niekto protire í, máte plné 

právo by  nahnevaný, pretože ten lovek je jednoducho nevychovaný. 

          Fakt to funguje. Len o sa za nete správa  ako Parížan, je to v suchu. 

Kým však dôjdete na koniec tohto procesu, musíte si osvoji  istú zru nos , 

ktorá vám umožní preži . 

Vz ah k humoru  

„Francúzi majú radi humor, politické vtipy, radi jemne ironizujú, doberajú 

sa navzájom a radi sa zasmejú. Týmto spôsobom mnohokrát z ah ujú 

situáciu... Francúzsky humor stavia skôr na tom, o sa nepovie ako na tom, 

o sa povie.“

Otázky  a námety na diskusiu: 

1. Myslíte si, že  autor tohto textu je objektívny? Skuto ne sú Parížania 

bezo iví a nevychovaní egoisti? 

2. Majú Parížania, prípadne Francúzi všeobecne zmysel pre humor 

a iróniu? 

Úloha:  

1. Charakterizujte Parížanov na základe vlastných skúseností, 

prípadne iných textov od iných autorov. Popíšte stereotypy pri 

pozorovaní francúzskej kultúry o ami cudzinca.  
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Zadanie téma na ústnu prezentáciu, prípadne písomné spracovanie 

(seminárna práca). Dodržte štruktúru: uvedenie do problematiky, 

argumentácia,  protiargumentácia, záver. 
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ZÁVER 
 

„Oslobodenie je len nástrojom na získanie slobody.  

Oslobodenie nie je sloboda.“  

         N. Krauss  

Deklaráciou práv loveka 

a ob ana 

Musée des Beaux Arts de 

Nancy
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