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Od re da kcji

In sty tut Neo fi lo lo gii na le ży do najmłod szych jed no stek Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły
Za wo do wej w Ra ci bo rzu. Ist nie je za le d wie dwa lata. Jed na k że poza „bu do wa niem” no -
we go kie run ku stu diów pra co w ni cy In sty tu tu po sta no wi li ta k że pro wa dzić własne ba da -
nia na uko we pod kie run kiem sa mo dzie l nych pra co w ni ków na uko wych na szej Ucze l ni
lub uni wer sy te tów w Opo lu, w Ka to wi cach czy we Wrocławiu. Te pie r wsze – choć nie
w ka ż dym przy pa d ku – efe kty ba dań pre zen tu je my w ni nie j szych ze szy tach na uko wych 
In sty tu tu, któ re na zwa li śmy „Stu dia Filo lo gi cz ne”. 

Na łamach tego cza so pi s ma pra gnie my pre zen to wać do ro bek na uko wy śro do wi ska
fi lo lo gów Ra ci bo rza. Z tego wzglę du stru ktu ra „Stu diów Filo lo gi cz nych” obe j mu je
wszy stkie działy, któ re wy stę pują w tego typu pe rio dy kach. Otwie ra je dział Stu dia
i szki ce, któ ry po dzie li li śmy na trzy czę ści: Języ koz na w stwo, Lite ratu rozna w stwo i Glot -
tody da kty ka. Dru gi dział to Re cen zje i omó wie nia filo lo gi cz nych pu b li ka cji na uko wych. 
Na to miast za my ka je Kro ni ka, w któ rej bę dzie my pre zen to wać wy da rze nia na uko we,
mające mie j s ce w Ra ci bo rzu, a ta k że chcie li by śmy po ka zać roz wój (i hi sto rię) In sty tu tu.

Mamy nad zie ję, że przed sta wio ne ma te riały – mimo dość sze ro kie go za kre su tema ty -
cz ne go – przy czy nią się do po sze rze nia wie dzy filo lo gi cz nej nie ty l ko śro do wi ska raci -
bo r skie go. 



Języ koz na w stwo



Jo an na BIE LE WICZ-KUNC

Stra te gic in ter ac tion as a me ans for te a ching
na tu ral com mu ni ca tion in a clas s ro om en vi ron ment

Lan gu a ge has its ori gins in the face -to - fa ce si tu a tion, but can be re a di ly
de ta ched from it. This is not only be ca u se I can sho ut in the dark or ac ross
the di stan ce, spe ak on the pho ne or via the ra dio, or con vey lin gu i stic
signifi ca tion by me ans of wri ting. The de ta ch ment of lan gu a ge lies much
more ba si cal ly in its ca pa ci ty to com mu ni ca te me a nings that are not di rect
ex pres sions of sub jec ti vi ty ‘here and now’ (Be r ger & Lu c k man 1971: 52).

1. On na tu ral dis co u r se in the FL clas s ro om
As the re sult of si g ni fi cant de ve lo p ment in lin gu i stics, socio lin gu i stics and

phi loso p hi cal stu dies that in flu en ced the met ho do lo gy of fo re ign lan gu a ge (FL)
tea ching, the FL clas s ro om in ter ac tion has been con stan t ly chan ging. Ho we ver
can we call the cur rent FL clas s ro om dis co u r se as pu re ly com muni ca ti ve and
na tu ral?

A few smal l- s ca le clas s ro om dis co u r se stu dies, that were car ried out (Nu nan
1987, Walz 1989, Kuma rava di ve lu 1993, Lamb 1995, Kara vas- Do u kas 1996),
show that most te a chers cla im that they act up com muni ca ti ve ap pro ach, whi le
in fact they fol low more tra di tio nal ap pro a ches. Lamb (1995) gi ves an exa m p le
of a te a cher who tho ught she was using the com muni ca ti ve ap pro ach to in cre a se 
the students’ co u ra ge to spe ak by ma king them stand up and read the texts alo ud 
in front of the class. Ri vers (1983) po ints out the use lessness of ma king stu dents 
le arn pat tern dia lo gu es by he art and then re pe at them in the class, as the re is no
cre a ti vi ty, all to pics and ide as are im po sed on the stu dents. Al t ho ugh the
pedago gi cal fun c tion of the les son is pre sent – stu dents le arn some aspects of
lan gu a ge use – it is dif fi cult to ju d ge then, if they have ac qu i red them, as they
have pro blems, la ter, using them spon ta neo us ly. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
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Di Pie tro (1987) pro po ses si mu la tions of con ve r sa tions cal led sce na rio es, as
the best way to en co u ra ge stu dents to use the ir lan gu a ge cre a ti ve ly. He cla ims
(ibid.) that stu dents in vo l ved in stra te gic in ter ac tion pla y ing ap po in ted ro les
based on or ta ken from the real life un cons ciou s ly re ach into the ir lan gu a ge
store in or der to so l ve real pro blems. The po int is, that le a r ners are to re co g ni ze
the lan gu a ge as the ir part, not so me t hing arti fi cial, but as a tool to pre vent or
sol ve con flicts and to ex press the ir tho ughts and emo tions. This is what the
langu a ge te a ching is all abo ut (Ri vers 1983). 

In sce na rios stu dents are cal led upon to ex press per so nal opi nions and
feelings and, at the same time, ne go tia te with ot her stu dents – thus if they do not 
use ta r get lan gu a ge ac cu ra te ly eno ugh as far as gram mar, vo ca bu la ry and
pronun cia tion are con ce r ned – they will not be un de r sto od. What is more, the
need to re ach the ou t co me de te r mi nes stu dents to use the ta r get lan gu a ge as
stra te gi cal ly as po ssi b le. In some ca ses the ten sion of the in ter lo cu tors may be
qu i te high – just like in the pro blem and stres s ful si tu a tions ou t si de the clas s ro om. 
The re are no sta ted so lu tions to a gi ven pro blem and stu dents need to be pre pa red 
for any re a c tion from the ot her part. Ano t her po int is that stu dents need to be
pre pa red for the kind of so cial role they are sup po sed to play. It can not be
denied that stu dents may en co un ter dif fi cu l ties di s ce r ning the ap po in ted ro les,
si m p ly be ca u se they do not know how to be ha ve and what to say in a gi ven role
in the ir mo t her ton gue. Pro vi ding them with fra mes of be ha vio ur, po ssi b le
expres sions and ga m bits usu al ly used by pe o p le pla y ing ce r ta in ro les in a ta r get
lan gu a ge so cie ty is sub stan tial. Such a pre sen ta tion sho uld be a part of in put.
Only then will the sce na rio pro vi de the te a cher with the students’ ou t put in di ca ting
the le vel of lan gu a ge ac qu i re ment. 

To de ve lop FL students’ con ver sa tio nal co m pe ten ce, and at the same time, to 
de te r mi ne the type of ac ti vi ties that sho uld be pre sen ted du ring the FL les sons,
Sha ri m - Paz ad vi ses to take the fol lo wing as su m p tions into con si de ra tion: 
1. „Con ve r sa tion has a spe ci fic stru c tu re that is dif fe rent from that of ot her forms of oral spe ech,

such as in ter views, talks, de ba tes, le c tu rers, and so on, and the re fo re sho uld not be stu died and
de ve lo ped in the same way.

2. We sho uld spe ak of  s t i  m u  l a  t i n g  stu dents or pa r ti ci pants to con ve r se ra t her than gi ving
them re a dy made fo r mu las.

3. We sho uld em p ha si ze the in ter ac tio nal en co un ter, which is the cen tre of the con ver sa tio nal
process, and  s t i  m u  l a  t e  t h e  n e  g o  t i a  t i o n  b e  t w e  e n  p a  r  t i  c i  p a n t s  on the ba sis
of cha ins of ut te ran ces ra t her than cha ins of sen ten ces” (Sha ri m - Paz 1993: 18).
It se ems that sce na rio es are the best exa m p le of the com muni ca ti ve te ch ni que

and a trig ger for FL ac qu i si tion. They ena b le and, to a ce r ta in ex tend, fo r ce the
na tu ral flow of com mu ni ca tion so as a spe a ker and a he a rer have to ne go tia te
the re sults in an un pre dic tab le con texts. Mo re o ver, the in ter lo cu tors are al lo wed
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to use dif fe rent me ans of com mu ni ca tion (ver bal, non - ver bal) they know. Then
such a clas s ro om dis co u r se co uld be cal led na tu ral. 
2. The pa r ti ci pants

To car ry out the re se arch pro ject the re se a r cher cho se the gro up of 45 Po lish
le a r ners of En glish as a fo re ign lan gu a ge from two clas ses she had ta ught for at
le ast 2 ye ars. All of them came from the same scho ol (Lo wer Se con da ry
School) and neig hbou r ho od. For ot her fe a tu res look at ta b le 1.
Ta b le 1. Sub jects – ge ne ral in fo r ma tion

N Gen der1
Male   Fe ma le Age Scho ol

Gra de
En glish

Pro fi cien cy2
Les sons
per week

First
lan gu a ge

45 20 25 16 3rd class 2.48 4 Po lish

3. The co u r se of the re se arch
P a r t  1 :  C l a s s  w o r k

Sub jects wa t ched the sce nes and li ste ned to dia lo gu es pre sen ting na ti ve
spea kers of En glish com mu ni ca ting. They were to ob se r ve the ways va rio us
spe ech acts were re a li zed in the FL. For bet ter un de r stan ding they re ce i ved
trans cripts of the dia lo gu es. 

P a r t  2:  C l a s s  d i  s  c u s  s i o n  o n  t h e  o b s e r v a t i o n s ’
r e  s u l t s .  F o  r  m i n g  c o n  c  l u  s i o n s

Learners’ com ments were re cor ded so the re se a r cher co uld ea si ly take no tes
on the most in te re sting po ints af te r wards. Fi nal ly the re se a r cher pro vi ded and
ex p la i ned tho se spe ech acts re a li sa tion that the sub jects had not been able to
noti ce. 

P a r t  3:  G r o  u p  w o r k
The re se a r cher asked the sub jects to bu ild short dia lo gu es con ta i ning the

given per for ma ti ve verbs and ba c kchan nels. The ob je c ti ve was to check
learners’ un de r stan ding and abi li ty to use them in pra cti ce. That was con du c ted

Stra te gic in ter ac tion as a me ans for te a ching na tu ral com mu ni ca tion in a clas s ro om... 11

1 The au t hor did not de tect any si g ni fi cant dif fe ren ces re la ted to the gen der of the re spon dents
and re ports all sub jects to ge t her in the text. 

2 Mean of 5-po int sca le ran ging from post be gin ners (1), thro ugh lo wer in ter me dia te (2),
interme dia te (3), upper -inte rme dia te (4) and ad van ced (5). Le a r ners were eva lu a ted by the ir
English te a cher ac cor ding to the ir gra des and teacher’s ob se r va tion.



in a form of con trol led pra cti ce as each gro up of le a r ners (3 or 4 per sons each)
was gi ven ex pres sions and the to pics to be de ve lo ped and pre sen ted in two short 
dia lo gu es sho wing the ir dif fe rent me a nings. Dia lo gu es were ac ted out in front
of the class and eva lu a ted right af te r wards.  

P a r t  4 :  S c e  n a  r i o s  –  t h e  i n  t r o  d u c  t o  r y  p a r t
Le a r ners were di vi ded into three gro ups, whe re two of them were sup po sed

to pre pa re a stra te gy and to per form the gi ven ro les, whi le the third gro up was
to ob se r ve the in ter ac tion and com ment on it. 

P a r t  5 :  D i  s  c u s  s i n g  l e a r n e r s ’  c o n  t r i  b u  t i o n  
i n  s c e  n a  r i o s  –  b a  s e d  o n  t h e  t r a n s  c r i p t s

Apart from im me dia te fe e d back of eve ry co m p le ted sce na rio pro vi ded by the 
gro up of ob se r vers, the re se a r cher vide o- re cor ded all sce na rioes and then wro te
trans cripts, so that the le a r ners co uld have a clo se look at the ir con tri bu tion, the
way they re a li sed the stra te gy, and fi nal ly, the mi sta kes and gram mar er rors
they made. Spe cial at ten tion was paid to the po ints whe re misun de r stan dings
oc cur red due to wrong vo ca bu la ry or gram mar, and the ir in flu en ce on the flow
of com mu ni ca tion. Gro ups also di s cus sed ot her po ssi b le ro u tes of in ter ac tions.
The te a cher’s role here was li mi ted to gu i de the di s cus sion. Le a r ners were to
talk fre e ly and open ly, gi ving the ir opi nions and sug ge stions.  

P a r t  6 :  S c e  n a  r i o s  –  p a r t  t w o
The in tro duc to ry part was tre a ted as a trial. Af ter ha ving di s cus sed its

outcome the re se a r cher con du c ted more sce na rios so as to give all le a r ners the
chan ce to be the group’s spe a ker at le ast once. 

4. The re se arch imp le men ta tion and com ments
L e  a  r  n e r s  a s  o b  s e  r  v e r s

The ana ly sis of the sub jects writ ten re spon ses af ter they had wa t ched the
vide os and li ste ned to ta pes with Na ti ve En glish spe a kers sho wed that the vast
ma jo ri ty ob se r ved al most eve ry spe ech act (see ap pen dix for the list of pre sen ted
spe ech acts). Among mo st ly left ones were: ex pres sing di sa gre e ment, di s gust,
iro ny; re a c ting to of fen ce; and ex pres sing ad mi ra tion. They also ma na ged to
pro vi de exa m p les of body lan gu a ge and ge stu res for: gre e ting; fa re wel ling;
insu l ting; agre e ing or di sa gre e ing; sho wing misun de r stan ding or fact that one
did not hear the ot her part. Mo re o ver, the sub jects no ti ced that pe o p le in both
lan gu a ge com mu ni ties used re le vant amo unt of words for a gi ven si tu a tion, and
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on many oc ca sions the ir ut te ran ces were ne i t her gram ma ti cal ly cor rect nor
paral lel.

D i a  l o  g u  e s  –  c o n  t r o l  l e d  p r a  c t i  c e
In this part the sub jects were asked to bu ild short dia lo gu es pre sen ting

different aspects of gi ven ex pres sions. This short exe r ci se pro ved that most
learners un de r sto od the con text me a ning and the use of dif fe rent ex pres sions
and ba c kchan nels. Let us look at some of the exa m p les:
[1a] A: Ex cu se me. How much is this fish?

B: Ten zlo tys.
A: Ah, O K .

[1b] A: Wo uld you like to go to the ci ne ma with me?
B: No, I have a lot of ho me work.
A: Ma y be to mor row?
B: O K .

In dia lo gue [1a] and [1b] the gro up of le a r ners were to pre sent the dif fe rent
me a nings of OK.  In [1a] they ex p la i ned that ok me ant that the per son un de r sto od
the ot her part, and in [1b] it de no ted that per son B ac ce p ted the in vi ta tion.
 [2] A: Do you like C? 

B: I don’t. She is stu pid. Do you know what she has done?
A: No?
B: She … (whi spers so me t hing in A’s ear).
A: Oh my God! She is ugly!
C: (hap pe ned to ove r he ar) T h a n k  y o u .  I asked you not to say a word.
B: Oups … hmmm…. Be a u ti ful day, isn’t it?
A: Well, we’re sor ry, don’t be of fen ded. Here, have a cho co la te.
C: T h a n k  y o u .

In dia lo gue [2] the fo cus was on thank you. First time it was used to in di ca te
that per son C was pre sent, had he ard eve ry t hing, and what was more, she felt
of fen ded be ca u se per son B had re ve a led her se c ret. The le a r ners ex p la i ned that
thank you the re sug ge sted per son C’s re qu i tal for B’s be haviour. The se cond
time she said thank you be ca u se she was gra te ful. This exa m p le also pre sents
the pro per use of ba c kchan nels Oups and Hmm, whe re first is to in di ca te that
per son B no ti ces C’s pre sen ce and re ve als the ir em bar ras s ment, and the se cond
is used to get time to think what to say next.
[3] A: Hi mum, I have a su r pri se for you…

B: G r e  a t !  
A: I got one from maths test (one me ans the worst mark – no ti ce from the au t hor).
B: Oh,  g r e  a t .
A: But I pro mi se, I’ll wri te the test aga in, and I’ll pass it.
B: G r e  a t .
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The last dia lo gue – [3] – sho wed va rio us in ter pre ta tions of Gre at. Per son
B used it for the first time as to show that she was hap py, the se cond time – to
mean that she was di sap po in ted; and fi nal ly – to in di ca te agre e ment.

S c e  n a  r i o s  –  i n  t r o  d u c  t o  r y  s t a  g e
In this part the sub jects had to be di vi ded into two gro ups, as the re was not

eno ugh spa ce in the classroom for 45 le a r ners to sit and work com for ta b ly. Both 
gro ups took part in 3 iden ti cal sce na rios. The ir per fo r man ce was re cor ded on
the vi de o ta pe. The re was also a gro up of three le a r ners ac ting as ob se r vers and
eva lu a tors. The ir opi nions se r ved as ano t her so u r ce of ide as on how the
problems pre sen ted in the sce na rios might have been so l ved. They also gave
the ir fe e d back on the ir pe ars per fo r man ce as far as gram mar and vo ca bu la ry
were con ce r ned.  

As the re se a r cher pre di c ted the le a r ners en co un te red se ve ral dif fi cu l ties.
First of all, the kind of exe r ci se was new for them so they re qu i red more
explana tion on how to pre pa re for the spe ech. They cla i med that it was ar du o us
for them to pre pa re a su i ta b le stra te gy to re a li se the ap po in ted aims, not
knowing what the ot her part wan ted to achie ve. It was not easy, un less im pos si -
b le, to pre dict all kinds of re a c tions that might hap pen in the in ter ac tion.
Learners re po r ted af te r wards that in dia lo gu es they used to pre pa re for clas ses
the qu e stions and re spon ses were le arnt by he art and the re was no unpre dicta bi li ty. 

Se con d ly, on se ve ral oc ca sions, the spe a kers of both gro ups did not li sten to
each ot her con su l ting the ir stra te gy mo ves with the ir gro ups. Con si der the
following ex tracts ta ken from the trans cripts (the au t hor did not cor rect any
mista kes le a r ners had made):
[4]  (on the pho ne)

A: […] Co uld you tell me how tall are you?
B: I have … erm … I have a pie ce of pa per …
A: Have you got any su i t ca ses?
B: …. on which I wri te my name … yes … on the pa per.
A: Ok, and we will come for you by a yel low car, To y o ta. […]

In ex tract [4], whe re two pe o p le ta l ked on the pho ne and were to ar ran ge
a me e ting, we can see that gro up B had pre pa red some stra te gy to so l ve the
problem of not kno wing each ot hers lo oks and the spe a ker wan ted to pre sent it,
whi le gro up A did not pay at ten tion to this and asked some un re la ted qu e stions
in ter ru p ting the flow of com mu ni ca tion.
[5]  […]

A: And can I go to this con cert?
B: With who?
A: I must dri ve the re by car, and it’s 25 ki lo me tres. 
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B: […] Ho ney, I don’t have time to take you the re.
A: Can I go to the con cert with my friend?

Ex tract [5] shows ano t her exa m p le of not li ste ning to each ot her. Here
person A did not an swer B’s qu e stion, but kept ex p la i ning ot her aspects of her
pro blem. Fi nal ly, she re ve a led that she wo uld like to go with a friend. Asked if
it had been a part of her stra te gy she de cli ned.
[6] (On the pho ne)

A: Hal lo, my name is An dzia. The re is a fire, here on West stre et! Ple a se, come qu i c kly!
B: What  you name?
A: ANDZIA! Come qu i c kly!
B: And, whe re is the fire?

Ex tract [6] pre sents in ter lo cu tors on the pho ne, whe re one is try ing to call
a fi re bri ga de. In this eme r gen cy si tu a tion per son B (fire se r vi ce at ten dant) had
pre pa red a set of qu e stions be fo re hand and he ut te red them even if in fo r ma tion
was al re a dy pro vi ded. Neve r t he less, per son A di sp la y ed gre at pa tien ce and gave 
the de ta ils once aga in. 

Ano t her hin dran ce was the fact that whe ne ver misun de r stan dings oc cur red
le a r ners did not know how to re act, even tho ugh they had been ta ught su i ta b le
ex pres sions. See the fol lo wing ex tracts from the sce na rios:
[7] B: (fire sta tion at ten dant on the pho ne) Oh … um … this smo ke. I think it’s your ima gi na tion.

Ple a se call so me bo dy else and we send so me bo dy on this pla ce. Bye (hangs up the phone). 
A: (puz z led/sta ys si lent)

Per son A from ex tract [7] did not un de r stand what per son B me ant sa y ing,
…call so me bo dy else… She kept si lent in ste ad of se e king cla ri fi ca tion.
[8] […] (on the pho ne)

B: How old are you?
A: Twen ty.
B: Twee e en ty. Ok. Whe re are the pa r t ner work?
A: (short pa u se, rise her sho u l ders to in di ca te she has no idea of what is go ing on) (class
laughs)  

In ex tract [8] we can see the exa m p le of lin gu i stic er rors as re a sons for
misun de r stan ding. Per son B’s qu e stion, Whe re are the pa r t ner work? is both
gram mar and vo ca bu la ry puz z le for per son A, who re acts with body mo ve ment
after a short pa u se. It co uld be fine, pro vi ded they ta l ked face -to - fa ce, ho we ver
on the pho ne, no bo dy sees our body and per son B wo uld not le arn we were
puzz led. 
[9]  […]

B: Don’t wor ry I’ll give you the mo ney.
A: (starts la u g hing ner vo u s ly)
B: Don’t cry, ple a se!
A: (is amu sed and la ughs even lo u der)
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[10] […] (on the pho ne) 
B: You can come to me and we can le arn to ge t her.
A: You don’t do gi r l friend … ple a se …
B: (starts to la ugh)

Si mi lar con ste r na tion oc cur red in ex tract [9] and [10] whe re the re a c tion for
misun de r stan ding was la u g h ter. The re the te a cher had to bre ak into the con ve r -
sa tion and ask for cla ri fi ca tion pre sen ting the le a r ners once aga in how to do it.
The ex pres sion, What do you mean? was ut te red se ve ral ti mes to ex p la in
situations whe re, af ter ha ving he ard some mu m bo - jumbo sen ten ces (like in
[10], A), the ot her part sta y ed si lent or la u g hed. That fact was stron gly po in ted
out when le a r ners di s cus sed the trans cripts of the ir sce na rios to ge t her with the
re se a r cher. They were asked to keep use ful phra ses such as: Co uld you ex p la in
it?, What do you mean?, Sor ry I don’t un de r stand what you’re sa y ing, at hand,
just in case they ne e ded them. The re se a r cher ex p la i ned that on va rio us
occasions pe o p le have to ask for ex p la na tion in rea l - li fe con ve r sa tion, espe cial ly 
when they spe ak a fo re ign lan gu a ge, and that the re was no t hing to be as ha med
of. She stres sed fu r t her, that they must le arn to re act pro per ly in such si tu a tions
in or der to ma in ta in the in ter ac tion and to ob ta in ne ces sa ry in fo r ma tion. 

This part pro ved that the le a r ners were not pre pa red pro per ly to use the
spoken lan gu a ge in spon ta ne o us si tu a tions. They so me ti mes did not know what
to say, and how to re act. In some ca ses they ob se r ved the lack of vo ca bu la ry,
and in the ot her – not to know how to re act even in the ir mo t her ton gue. That is
why, be fo re the next part, the one de vo ted to ad di tio nal sce na rio es, the re se a r cher
ta l ked the trans cripts over li sting and ex p la i ning the pro blems and gi ving
additio nal hints on how to pre pa re the stra te gy. The who le gro up had to be
invol ved in stra te gic plan ning. They were al lo wed to use di c tio na ries and the
tea cher as a so u r ce. What is more, they were sug ge sted to keep the ir no tes on
use ful phra ses on hand.

Sc e  n a  r i o s   –  a  c ha n  ce  t o  p e r  f o r m i n  s t r a  t e  g i c  i n  t e r  a c  t i o n
The pu r po se of this sta ge was to give op por tu ni ty to all le a r ners to par ti ci pa te

in a sce nario af ter the fe e d back sta ge. There was a set of 15 sce na rio es. All of
them were re cor ded and then the trans cript was made in or der to de tect any
signi fi cant po ints. 

This part of the re se arch pro ved that the le a r ners drew con c lu sions from the
fe e d back sta ge and un derstood its ba sic as su m p tion. They li ste ned to each ot her
very ca re ful ly, gave eno ugh time for the ot her part to re act, in di ca ted
comprehen sion, and what is the most im po r tant, asked for cla ri fi ca tion in
puzzling si tu a tions.  
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Let us di s cuss some of the exa m p les of ex tracts from the tran scripts. (Note:
No cor re c tion as for gram mar and vo ca bu la ry.)
[11] Sce na rio – How to get to your of fi ce?  (on the pho ne)

A: Hal lo, Me dio lan Inco r po ra ted. How can I help you?
B:  Hal lo, Mr Ha ku ta? … I’m Bill Jo h n son.
A:  No, …I’m sor ry, Mr Ha ku ta is out. He’s on lunch.
B: Am…erm…I.. (turns to his gro up) I don’t know how to get to Mr Ha ku ta. Can you tell
me how to get from the ai r port to the of fi ce bu i l ding…and your of fi ce?
A: You can take a taxi…and say you want to get on Wa s hin g ton stre et 51. And there’s our
…
B: Mhm.
A: …our of fi ce bu i l ding.
B: And how can I get to your of fi ce? Which flo or?
A: First flo or. Room 30. It’s on the right.
B: Oh…thank you. Bye. See you la ter.
A: You’re we lco me. Good bye.

In the abo ve short sce na rio both pa r ti ci pants had to play ro les they had not
en co un te red in the ir real life. Ne i t her of them was a se c re ta ry or a bu si nes s man,
and nor had par ti ci pa ted in such a fo r mal in ter ac tion. Neve r t he less, the aim was
achie ved in a ne a r ly per fect way. Per son B ma na ged to in tro du ce hi m self and
ask for ne ces sa ry in fo r ma tion, whi le per son A made a pro per in tro du c tion, then
slo w ly and po li te ly an swe red B’s qu e stions. What is more, per son B used
natural ly lots of ba c kchan nels to in di ca te he was li ste ning and that he un de r sto od. 
From here we can con c lu de that the com mon kno w le d ge of the world both
parti ci pants po sses sed he l ped them to find the m se l ves in the new re a li ty and
posi tion. 
[12] Sce na rio – What did you do with my car? (exa m p le 1)

A: My de aler has gre at di s co unt.
B: Par don? 
A: My de aler can sell you the same car for less mo ney.
B: Aha…yes. Erm…uh…Can I say so me t hing? (tries not to look at him) 
A: Yes of co u r se.
B: You are my best friend…
A: Mhm. 
B: I pre fer tel ling to you the truth.
A: Hmm …? (sta res at her)
B: Don’t wor ry; I’ll give you the mo ney.

[13] […] Sce na rio – What did you do with my car? (exa m p le 2)
A: Did you like it?3 
B: Yee ee es, very. (nods her head)
A: It’s very fast, isn’t it?
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B: (ke eps nod ding her head) Yeah. 
A: I can ar ran ge the same car for lo wer pri ce.
B: (lo oks up the sen ten ce in her no tes) What do you mean? 
A: I know very good car de aler, he sell at lo wer pri ce.

Exa m p les [12] and [13] show ways in which the pa r ti ci pants de alt with
confu sing si tu a tions asking for ex p la na tion using the ex pres sions: Par don and
What do you mean? In both ca ses the ot her part tried to pre sent the same idea in 
ot her words.
[14] […] Sce na rio – Make friends at the di s co.

B: […] Do you been have very of ten? … been here?
A: I don’t un de r stand. (class la ughs)
B: (lo oks at the note gi ven by her gro up) Do you like this club? 
A: Yes, it has gre at mu sic.

Si mi la r ly, in ex tract [14] per son B un suc cess ful ly at tempts to bu ild an
accura te qu e stion who se re sult is the con fu sion on part of per son A, who thus
se eks cla ri fi ca tion po in ting out that he did not un de r stand. B re acts with ano t her 
qu e stion, this time gram ma ti cal ly cor rect and com pre hen si ve. From tho se we
can de ri ve that usu al ly stu dents do try to bu ild more co m p lex ut te ran ces,
although the ou t co me is not al wa ys as good as they had de si red. That is why,
they turn to less co m p lex ex pres sions and gram mar stru c tu res. No ne t he less, the
fact they no ti ced gaps in the ir lin gu i stic re per to i re ra re ly se e med to dis co u ra ge
them to keep try ing. Be ing ab sor bed in the stra te gic in ter ac tion they paid less
at ten tion to gram mar ac cu ra cy than the ove rall orien ta tion to mes sa ge in tact.
Whe ne ver pro blems oc cur red they ma na ged to ‘repair’ the com mu ni ca tion
flow.

Ano t her in te re sting fe a tu re, ea si ly no ti cea b le in students’ per fo r man ce, was
the di ve r si ty of stra te gies em p lo y ed to pro tect the ir face. Among dif fe rent
techni qu es were: avo i ding the to pic; go ing aro und the bush; em p ha si sing the
po si ti ve po ints of a pro blem; or tel ling jo kes. In exa m p le [12] abo ve, whe re
person B da ma ged A’s car, B aims to pre pa re A for what he wants to say. He
en su res of the ir frien d s hip and then ma kes a pro mi se, not even men tio ning what 
has ac tu al ly hap pe ned to the car. Fu r t her in this sce na rio B ke eps di mi ni s hing
the real da ma ge to the car, and at the same time ca l ming down the ot her part.
See the fol lo wing ex tract:
[15] […] 

A: We must go see … my car! (bang with the hand on the ta b le)
B: Ok, come on. … It’s good, look…. It’s not so bad.?! (po ints to the flo or)
A: (la ughs in asto ni s h ment) This is ter ri b le! It’s com p le te ly cra s hed!
B: I know. It’s not so wrong. Look … the ty res. They’re ok. (tries to look se rio us)
A: la ughs 
B: I’ll give you the mo ney. (wa ves the hand)
A: Well…hmmm…
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B: I have a friend, a me cha nic; Ma y be we must go to him? Do you want? He’ll re pa ir it for
   you. 

This exa m p le shows that the le a r ners do not ac tu al ly pla y ed the parts of
some bo dy else, but they tried to re act na tu ral ly. Such oc ca sions hap pen very
rare ly du ring con trol led com muni ca ti ve tasks – such as in fo r ma tion gap or
role- p la ys, whe re the per fo r mers are gi ven the pat terns to be used and are told to 
be ha ve like so me bo dy else. Here in the sce na rioes the re se a r cher no ti ced that
wha te ver the role or a pro blem was to be pre sen ted, the le a r ners alwa ys took it
per so nal ly and ac ted the m se l ves. Ho we ver so me ti mes, it hap pe ned to ca u se
mis be ha vio ur among male pa r ti ci pants who wan ted to show off in front of the ir
friends, just like they did ou t si de the scho ol bu i l ding. See ex tract [16]:
[16] Sce na rio – Make friends at the di s co.

A: Hi, my name is Mi chał! Do you want to go out?
B: Hi,...erm… sor ry. I’m not in the mood. Bye.
A: ————— (some swe ar word)
   (Per son A wa ves his hand and walks away.)

It co uld be he ard that per son A to tal ly fo r got he was in a clas s ro om and at
pre sen ce of a te a cher and so he be ha ved spon tane ou s ly. The re a c tion on the side 
of a re se a r cher was im me dia te – she asked the pa r ti ci pant to apo lo gi ze and
conti nue wi t ho ut un ne ces sa ry ‘embellishing’ vo ca bu la ry, even tho ugh such
words are even tu al ly ut te red in the rea l - li fe con flict si tu a tions, yet the re are
more ade qu a te man ners of ex pres sing somebody’s di s con tent. The re fo re the
role of a te a cher is also to ju d ge and se cu re that the dis co u r se wo uld not go too
far be y ond the clas s ro om walls and it wo uld meet good man ners.

The fol lo wing ex tract pre sents ano t her case of per sona li sa tion and an
‘avoiding strategy’ used by the per fo r mers:
[17]   Sce na rio – What did you do with my car?

A: Oh, hel lo Jan.
B: How are you? (they sha ke hands)
A: Oh, fine. Thank you. How was your trip?
B: It was very fine.
A: What’s the we at her like the re? (wa ves her hand back)
B: Very good.
A: So…erm…You were the re alo ne or…with your gi r l friend? (smi les)
B: I was alo ne. (lo oks su spi ciou s ly)
A: Ah. …Did you buy any t hing spe cial? A so u ve nir from that co un try? (gre ens at him)
B: No. (lo oks at her and does not move)
A: No? No t hing? I tho ught you bo ught so me t hing …
B: (turns to his gro up) What do you think of my car?
A: Ok…but…(wa ves her hand) …erm…What is with your mo t her? I tho ught that she was 
   ill one week ago? Is she ok now?
B: Yes. (so unds ir ri ta ted and lo oks at the te a cher) 
A: Oh, it’s very good. And…my mum is good, too.
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B: It doesn’t mat ter! 
A: Oh…but how does she feel? (she ke eps smi ling)
B: (sho uts) What hap pe ned to my car?!
A: Oh, no t hing. (walks a bit ba c k wards) But…what’s your mo t her now, …how?
B: Ple a se, stop with my mo t her! (sits down with his back to A)

At that mo ment per son B felt re al ly ir ri ta ted and re fu sed to con ti nue the
scena rio. Ob vio u s ly, he took the who le case per so nal ly and felt ha ving been
foo led by his in ter lo cu tor, who deli be ra te ly avo i ded go ing stra ight to the po int
as part of the ir stra te gy. It sho uld be re me m be red that eve ry le a r ner is an
individu al psy cho lo gi cal soul, and that du ring this kind of ac ti vi ties sen si ti vi ty
of pa r ti ci pants may take con trol. Such be ha vio ur pro ved that the con ve r sa tion
was not at all ar ti fi cial. The re se a r cher al lo wed per son B to sit down and have
a bre ak. So me bo dy else took his part and the sce na rio con ti nu ed. 

It ne eds to be em p ha si sed that not eve ry o ne and eve ry w he re knows how to
re act and so l ve a pro blem even in the ir mo t her ton gue. Thus it is use less and
even ha r m ful to fo r ce so me o ne to ove r co me the ir hel p les s ness. The po int is to
make them awa re of the stra te gies of ‘withdrawing’ and as su re them that
saying: I do not want to talk abo ut it, Stop it! or I give up!, is not a sign of
weak nes ses. The re may be time and pla ce they will be able to ta c kle some ot her 
kinds of dif fi cu l ties and then they will be ‘win ners’.

The fol lo wing ex tract is taken from a sce na rio pre sen ting a dia lo gue be twe en 
a da u g h ter and her fa t her.  
[18] Sce na rio – Dad, the re is a con cert out of town.  

A: Can I go to the con cert with my friend? I must dri ve the re…25 ki lo me tres.
B: Uh…hmm…I can’t take you the re be ca u se I have work. (sha kes his head)
A: Daa a ad, I have 16 ye ars and I … (to u ches B’s arm)
B: Ho ney, But I can’t take you the re be ca u se they will fire me. It’s not that your old, it’s my 
   work. Ask your mum. (po ints with his head to wards the door) 
A: But dad dy…mum doesn’t have a dri ving li cen se.
B: Hmm, ok. I’ll call to my work, ma y be they’ll take …give me a short bre ak, ok?
A: Ok, … but if not? (sits next to B)
B: We have two bi kes. You and your friend can ride the re.
A: OK! (la ughs)
B: But (!) Don’t lo o se tho se bi kes. (wa ves his fin ger)

The re a li ty for the pa r ti ci pants was that per son A was ac tu al ly a 16-y e a r -old
girl thus fo und her ea sier to per form, whi le per son B was a boy of the same age. 
In such cir cu m stan ces chi l dren tend to imi ta te the be ha vio ur of the ir pa rents or
ot her adults they know. At the very be gin ning, per son B’s con tri bu tion was
fairly ac cu ra te. He pla y ed a fa t her who wor ked a lot, did not have time and tried 
to avo id picking his da u g h ter to the con cert. Ho we ver, his idea of let ting two
girls ride bi kes 25 ki lo me tres at night for the con cert in di ca ted gre at
irresponsibi li ty. At that mo ment he per fo r med exp li ci t ly as a te e na ger not as
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a fa t her. The last re mark so un ded even hi la rio us, for the case whe re the sa fe ty
of the bi kes was more im po r tant than a child co uld ra t her be a po int of a joke
than the na tu ral pa ren t - child re la tion.  

For the abo ve- men tio ned aspects it can be conclu ded that the main aim of
the re se arch pro ject – cre a ting the en vi ron ment clo se to the na tu ral one in
a clas s ro om re a li ty was at ta i ned. Per fo r ming in dif fe rent sce na rios the
participants re a c ted na tu ral ly and spon tane ou s ly. They la u g hed, jo ked, cried,
scre a med, got of fen ded qu ar rel led yet in most ca ses were able to find so lu tions
to va rio us pro blems. On one hand, even the pre sen ce of gram mar er rors did not
seem to in ter fe re with the con ve r sa tion flow. Pa r t ly be ca u se all sub jects came
from the same mo t her  ton gue com mu ni ty, and as a re sult the ir in ter language
and er rors were of the si mi lar kind. For exa m p le turn to ex tract [18] whe re
person A sa ys: I have 16 ye ars, which is a very com mon calque from Po lish
langua ge. Si mi la r ly, the ma jo ri ty of le a r ners fo r got abo ut –s en dings in the third 
per son sin gu lar in The Pre sent Si m p le ten se. On the ot her hand, in ca ses when
ut te ran ces were both se man ti cal ly and gram ma ti cal ly inac cu ra te the le a r ners
asked for cla ri fi ca tion or tried to find si m p ler words and gram mar stru c tu res to
ex p la in what they had me ant. They used both ver bal and non - ver bal lan gu a ge to 
in di ca te the ir fe e lings. 

All in all, eve ry sce na rio fo und its sati sfa c to ry en ding and pre sen ted
problems were so l ved. Sub jects re po r ted that they had a gre at fun par ti ci pa ting
in this kind of task and vo i ced hope that the re wo uld be more chan ces to use the 
FL stra te gi cal ly in a class. It can be con c lu ded from the abo ve that learners’
con fi den ce in spe a king grew du ring the pro ject. They be gan to no ti ce and
practi se va rio us stra te gies of con ve r sing.

4. Con c lu sions
Thro u g ho ut the who le co u r se of ac tion the subjects’ be ha vio ur in di ca ted

their in te rest and fun. Even tho se shy er ones even tu al ly ven tu red to say
something for the m se l ves in ste ad of de pen ding on the ir pe ers all the time.
When, af ter the pro ject, the re se a r cher asked the le a r ners what was par ticu la r ly
dif fi cult and stres s ful for them they ad mit ted una ni mou s ly that be ing the
speaker of a gro up for the first time. It is qu i te na tu ral that eve ry bo dy who has
to face some new and un pre dic tab le si tu a tion fe els ne r vo us. The po int is to tra in 
one self to re act thou gh t ful ly and rea so na b ly. This psy cho lo gi cal fa c tor of the
pro ject was spot ted by some of the pa r ti ci pants who ad mit ted that apart from
lea r ning the lan gu a ge they got to know how to deal with the un k nown. 

The fact that, af ter some in stru c tion, the ma jo ri ty of le a r ners were able to
noti ce dif fe rent te ch ni qu es of mes sa ge con ve y an ce pro ved that they po sses sed
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some pra gma tic kno w le d ge but were una wa re of that. What is more, the ir
succes s ful per fo r man ce in short dia lo gu es sho wed that it was po ssi b le to te ach
them to use pra gma tic de vi ces such as ba c kchan nels or per for ma ti ves. 

The main ob je c ti ve of the re se arch pro ject was to make the le a r ners spe ak
fre e ly and to use lan gu a ge as a me ans to so l ve va rio us pro blems wi t ho ut pa y ing
at ten tion to the code it self. As it can be concluded from the sce na rio es ou t co me
this aim was fu l fil led. What is more, the at mo sp he re du ring the co u r se of ac tion
was mo st ly re la xed and frien d ly, thus more le a r ners took ac ti ve part sta ting that
they felt more self - con fi dent, once ha ving pra cti ced the use ful vo ca bu la ry and
para -lin gu i stic com muni ca ti ve te ch ni qu es.  

The re se a r cher ea si ly no ti ced in te rest and ex ci te ment of the vast ma jo ri ty of
pa r ti ci pants thro u g ho ut the who le pro ject. One of the re a sons was the fact,
which they ob se r ved the m se l ves, na me ly the new ex pe rien ce and pra cti ce. The
ot her re a son might have been the frien d ly at mo sp he re. 

The au t hor was awa re that the pro ject might hap pen to be too de man ding for
her le a r ners, ta king into ac co unt the ir age and le vel of En glish (pre -inte rme dia te).
Al t ho ugh, the only pro blem that oc cur red du ring the pro ject was subjects’
inabili ty to spot as many stra te gic com muni ca tio nal te ch ni qu es in a FL as possib le.
The only so u r ce for them were vi deo and tape re cor dings, in which it was not
po ssi b le to pre sent all me ans of mes sa ge in tact. The ide al si tu a tion would be
one or two weeks’ stay in an En glish spe a king co un try; ther the learners wo uld
have more oppo r tu ni ties to en co un ter FL in its na tu ral set ting, and hen ce also
in cre a sed avai la bi li ty of si tu a tio nal con texts in which lan gu a ge se r ves as tool
for so l ving pro blems, com mu ni ca ting ide as and fe e lings. Then the le a r ners
could be able to spot more te ch ni qu es and stra te gies the m se l ves, and this in turn 
may con tri bu te to gre a ter oppo r tu ni ties for ac qu i si tion at the in put sta ge. 

Con c lu ding, the stu dy pro ved that ca re ful in stru c tion co m bi ned with
learners’ ob se r va tion te ch ni qu es and aware ness - ri sing ac ti vi ties in a frien d ly
atmo sp he re he l ped them to use va rio us com muni ca ti ve stra te gies fre e ly, and
made them awa re that they can re act mo st ly in the same way spe a king fo re ign
lan gu a ge as they re act in the ir mo t her ton gue, which they were able to ob se r ve
the m se l ves cla i ming that the way pe o p le con vey ide as de pends less li ke ly on
the lan gu a ge spo ken than on the ir cha ra c ters, so cial sta tus and the con text.
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Ap pen dix 1
Some of sa m p le ro le - cards used in sce na rio es
(some ba sed or ta ken from Di Pie tro 1987)

[1]
PERSON A: You are pre pa ring for a fi nal exam, which will be gi ven to mor row. It is eve ning and

your friend calls you to in vi te you over for a whi le. What will you do? Sho uld you keep
study ing? Do you need a bre ak? You know that this friend lo ves to talk and may keep you
the re for ho urs.

PERSON B: It is clo se to the end of the col le ge se me ster and to day is the bir t h day of your friend
(A). You and your ot her friends have or ga ni zed a su r pri se bir t h day pa r ty for A.  You know
that A may be stu dy ing for fi nals, but it is your job to call him or her up and in vi te to come
over to your pla ce, whe re the pa r ty will be. Of co u r se you can not re ve al your real pu r po se for 
your in vi ta tion. 

[2]
PERSON A  [Mr Bill Jo h n son]: You are go ing on a bu si ness trip to Me dio lan. You call your host

– Mr Ha cu ta – ma na ger of Me dio lan Inco r po ra ted, to ask for di re c tions from the ai r port to
the of fi ce bu i l ding and his of fi ce in this bu i l ding. (eg: which flo or, which lift, which room.
where is it, etc). You have ne ver been to Me dio lan, but you have a stre et map. Your me e ting
is sche du led for the 14th of May. 

PERSON B  – SECRETARY OF Mr Ha cu ta (name of the firm: Me dio lan Inco r po ra ted]: You are
the se c re ta ry of Mr Ha cu ta – the ma na ger of Me dio lan Inco r po ra ted in Me dio lan. Your boss
is out – ea ting lunch with im po r tant gu ests from the USA. So me bo dy calls you one day in
your of fi ce. Find out who it is,why he calls, and give any ne ces sa ry in fo r ma tion.

[3]
PERSON A: Your friend has just bo ught a new car and has left it in your care whi le on bu si ness

trip. He knew that you were also lo o king for a new car at that mo ment he agre ed to let you
dri ve it. On one of your trips with the car it bro ke down in the mid d le of no w he re. You go
for help. When you come back you see that so me o ne has sma s hed in the side and es ca ped.
Ex p la i ned to you friend what hap pe ned.
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PERSON B: You have just bo ught a new car. You must take a bu si ness trip, so you le a ve the car
in the care of a friend of yo urs. This friend is also in te re sted in bu y ing a car, so you give
permis sion to try out your car du ring your ab sen ce. Your friend doesn’t know it, but if he or
she buys a car from the de aler who sold you your car, you will re ce i ve a sa les com mis sion
(ex tra mo ney). You have re tu r ned from your trip and now you ask your friend how he or she
li ked the car. 

[4]
PERSON A: You are wa l king down the stre et and you no ti ce that a lot of smo ke is co ming out of

the win dow on the se cond flo or of your gi r l friend/boyfriend’s ho u se. You go to the door and
knock, but no bo dy an swers. You call the fire sta tion. Pre pa re yo u r self to give ne ces sa ry info.

PERSON B: You are the co or di na tor at a fire sta tion. Your chief has in fo r med you that the fire
sta tion has re ce i ved many fa l se alarms re cen t ly. You have to be ca re ful abo ut such alarms.
Just now you re ce i ve an eme r gen cy call. What are you go ing to ask in or der to de te r mi ne if it 
is ano t her fa l se alarm?    

Ap pen dix 2
List of spe ech acts to be ob se r ved and de scri bed by the sub jects

gre e ting so me bo dy brin ging the at ten tion to one self
fa re wel ling so me bo dy co m pa ring, as ses sing
be ing sor ry for so me t hing sup po sing
gi ving/asking for in fo r ma tion gi ving ad vi ce
asking so me bo dy to do so me t hing; or de ring things asking for ad vi ce
gi ving opi nion Of fen ding
di sa gre e ing/gi ving ar gu ments re a c ting to of fen ce
in vi ting ma king sure if so me o ne is li ste ning/un de r stan ding
tu r ning down an in vi ta tion, pro po sal gi ving in stru c tions/di re c tions
sug ge sting/pro po sing de ny ing so me t hing
ex pres sing iro ny, di s con tent al lo wing so me t hing
than king ex pres sing love
re a c ting to THANK YOU ex pres sing ha tred
in ter ru p ting the di s cus sion
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Mind the Gap – a short re view of ap pro a ches
in ana ly sis of ‘gapped’ co or di na te cla u ses

In this pa per I will pre sent a brief re view of ap proaches to wards gap ping
since it first drew the at ten tion of gram ma rians. Gap ping con stru c tions in vo l ve
two con jo i ned cla u ses, whe re the se cond cla u se do es not con ta in a verb. This
mis sing verb is re fer red to as a gap, whi le the pro no un ced ele ments of the
gapped cla u se are usu al ly cal led re mnants. The term gap ping was first co i ned
by Ross and pre sen ted in his do cto ral dis se r ta tion in 1967 whe re this syn ta c tic
phe no me non was tre a ted as a case of el li p sis. 

Cur ren t ly the re are three main com pe ting the o re ti cal ana ly ses of gap ping
assu ming the gap is pre sent in syn tax:
1. ‘E l l i p s i s  a n a l y s i s’  (as old as the gap ping term) as signs gap ping to

coor di na te el li p sis stru c tu res and treats gaps as de le ted ele ments (a view
suppo r ted by Ross 1967, Han ka mer 1971, Sag 1980, Kuno 1981, Pe se t sky
1982, Schwarz 1999, 2000 and ot hers).

2. A T B  ( a c  r o s  s -  t  h e  b o  a r d )  a n a  l y  s i s  cla i ming that gap ping in vo l ves 
mo ve ment of a ver bal con sti tu ent Ac ross the Bo ard from both con juncts
(sup po r ted by Jo h n son 1996, 2000; re la ted ana ly sis in terms of Com bi na to ry
Ca te go rial Gram mar by Ste e d man 2000).

3. N u l l  p r o  - f o r m  h y  p o  t  h e  s i s  (ru led out by Han ka mer and Sag, 1976
who ar gu ed that gaps are Su r fa ce Ana phors as op po sed to Deep Ana phors
(i.e. null pro -forms) is ra re ly ana ly sed in syn ta c tic li te ra tu re.
The pu r po se of this pa per is to pre sent a brief ‘history’ of the ana ly sis of

gap ped cla u ses and to show that none of the me t hods applied pro ves ful ly
succes s ful in de ri va tion and in ter pre ta tion of all sen ten ces with ‘gapped’ cla u ses 
and the se arch for one uni ve r sal me t hod is an an swer to the se problems. The
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sco pe of this pa per is na rro wed to co or di na tions with and con jun c tion, le a ving
asi de any im p li ca tions re su l ting from dif fe rent in ter pre ta tions and se man tic
scope dif fe ren ces of con jun c tions like or or but. The sti pu la tion that gap ping is
unac cep ta b le with sub or di na ting con jun c tions has been suf fi cien t ly ana ly sed
and con fi r med in the syn ta c tic li te ra tu re (cf. Han ka mer 1979, Ro o ryck 1985,
Chao 1988, te Ve l de 1997, amongst ot hers).

1. The sco pe of gap ping: tra di tio nal ap pro ach
Ar gu ments in sup port of the cla im that gap ped sen ten ces in vo l ve a mis sing

con sti tu ent can be fo r mu la ted in re la tion to au xi lia ry con tra c tion facts:
contraction is blo c ked if the re is a “mis sing con sti tu ent” af ter the item
concerned (Ra d ford 1981):
[1] Jean will wri te to Mary, and Jim will to Joan.
[2] *Jean will wri te to Mary, and Jim‘ll to Joan.

The lat ter is unac cep ta b le be ca u se the gap ped verb wri te im me dia te ly
following the au xi lia ry will in the deep stru c tu re blocks con tra c tion. 

The re has been a gre at deal of di s cus sion on gap ping. The main con tro ve r sy
is abo ut de aling with stru c tu res like tho se in [4], whi le tho se in [3] are
uncontrover sial exa m p les of gap ping (cf. Hu d son 1989):
[3] a. {[The man was hag gard             ] and
       [‘the girl      sick with ex ha u stion ]}
    b. {[Fred in vi ted Mary] and
        [Bill,        Jane ]}
    c. {[Fred tries to tre at his pa tients well] and
      [them/they          h i m]}
    d.{[At our ho u se     we play po ker] and
       [at Betsy’s ho u se,         bri d ge]}
[4]  a. I gave {[the girl a ni c kel] and
              [the boy a dime]}
    b. He took {[John home    ] and
               [Mary to the sta tion]}

The con juncts in [4] are lin ked to the rest of the sen ten ce by some gram ma ti cal
re la tion (eg. the boy is in di rect ob ject of gave) and to each ot her by vi r tue of the 
fact that they sha re the se links. Such ca ses are cal led ex te r nal sha ring in or der
to con trast them with gap ping. In the exa m p les con ta i ning a gap, the sha ring is
in ter nal to the co or di na te stru c tu re. And wha te ver ma te rial is sha red by the
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gapped con junct is lo ca ted in the first con junct of the same co or di na tion (in
SVO lan gu a ges). For Hu d son (1989), the gap ped stru c tu re is any co or di na te
stru c tu re in who se non -i ni tial con junct the re is a gap, which can be sup p lied by
ma te rial from the first con junct. One of the cha rac te ri stics of gap ping is that the
gap cen tres on a verb1. Ja c ken doff (1971), ho we ver sug ge sts that co or di na ted
NPs can be gap ped be ca u se of exa m p les like:
[5] a. {[John’s tho ughts abo ut Jane] and
       [Bill’s          abo ut Bet ty]} were dif fe rent
    b. John’s tho ughts abo ut Jane were dif fe rent from Bill’s abo ut Bet ty.

Hu d son (1989) gi ves [5b] to show that such stru c tu res sho uld be ta ken as
cases of NPs wi t ho ut a le xi cal head noun, which can oc cur fre e ly ou t si de
coordi na ted stru c tu res. Mo re o ver, in ver b - cen tred gap ping the gap can stand for
more than one word which is not po ssi b le if it cen tres on a noun as in [5d].
    c.  {[John tho ught abo ut Jane] and
        [Bill,              Bet ty]}
    d.* {[John’s tho ughts abo ut Jane] and
        [Bill’s               Bet ty]}

In short, the es sen tial cha rac te ri stics of gap ping are:
a. sha red ma te rial in si de the first con junct of a co or di na tion (ra t her than ou t si de)
b. sha red ma te rial which cen tres on a verb2

2. De le tion ana ly sis of gap ping
A nu m ber of at tempts have been made to ana ly ze gap ping. One ap pro ach is

to in vo l ve de le tion ru les (eg. Ja c ken doff 1971, Ne ijt 1979, van Oi r so uw 1987,
Schwarz 1999, Cop pock 2002) to ex p la in the ab sen ce of the gap ped ma te rial.
One se rio us pro blem is that the string de le ted need not be a con sti tu ent, which is 
il lu stra ted in [6]:
[6] {[Fred has been wor king on se man tics] and
     [Bill,                   syn tax ]}
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Mo re o ver, the gap need not be con ti nu o us (exa m p les from Hu d son, 1976,
1989):
[7] a. {[Fred tre ats his pa tients well] and
       [them/they  him           ]}
   b.  {[John has tried to per su a de Mary to ac cept his hand in mar ria ge] and
       [Bill,                    Jane                            ]}

In [7a] the gap ped ma te rial is tre ats ... well. The man ner ad verb must be part
of the gap be ca u se it is re qu i red by subca tego ri za tion of tre at (in this sen se) and 
it must fol low the se cond re mnant. In [7b] the gap is dis con tinu o us. On the
assu m p tion that dis con tinu o us strings can not be tre a ted as con sti tu ents,
a deletion rule wo uld have to be al lo wed to de le te non- con sti tu ents. Ac cor ding
to Hu d son (1989) it wo uld be very hard to spe ci fy the rule fo r mal ly be ca u se it
wo uld lead to over ge ne ra tion.

Morp ho lo gi cal pro blems in de le tion ana ly sis co m pri se two c o n  t r o  v e  r  s i a l  
c a  s e s :
–  one of the re mnants may have a dif fe rent form from what it wo uld need if the 

gap were re fil led.
Par ticu la r ly pro no uns of ten ap pe ar in the ir non - su b ject form (as them in [7a]) 
when they are in the sub ject po si tion of a gap ped con junct. Hu d son (1989)
po ints out that for some pe o p le the non - su b ject form is pre fe ra b le even when 
the sub ject form is ob li ga to ry as in: Mary and me went out to ge t her. 
Ac cor ding to Hu d son the pro no un forms are as si g ned at a late sta ge in the
de ri va tion, af ter gap ping has been ap p lied;

–   the ot her kind of morp ho lo gi cal pro blem con cerns verb agre e ment, as in:
   [8] {[Fred       pre fers Mary] and
       [his pa rents         Jane]}3 

Here the gap must be pre fers, if it is to be de le ted un der iden ti ty with the
verb of the first con junct, but it must be pre fer to agree with its own sub ject.
A so lu tion to this pro blem is sug ge sted by A.C. He r nan dez who sees gap ping as 
ot her gram ma ti cal de pen den cies and cla ims that her ap pro ach pro vi des an swers
to why the gap does not need to sha re the same agre e ment fe a tu res as the
antece dent (cf. He r nan dez, 2006).

The de le tion ap pro ach has the vi r tue of ty ing the ana ly sis of the se cond
conjunct fi r m ly to that of the first con junct, be ca u se the gap is cre a ted by
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deleting syn ta c tic ma te rial from the se cond con junct which is also con ta i ned in
the first con junct. 

Ano t her vi r tue of the de le tion ap pro ach is that it auto ma ti cal ly ge ne ra li zes to 
co or di na te stru c tu res in which the re are three or more con juncts. This is be ca u se 
the de le tion is a trans for ma tio nal rule and all trans for ma tio nal ru les are sub ject
to the Ac ross the Bo ard prin ci p le of Ross (1967) and Wil liams (1978). It is
shown in the exa m p les from Hu d son (1989):
[9] a. {[Fred sat on a cha ir],
       [Mary sat on a sto ol and
       [Bill sat on a bench]}
    b. {[Fred sat on a cha ir],
       [Mary    on a sto ol] and
       [Bill     on a bench]}
    c. {[Fred sat on a cha ir],
       [Mary       a sto ol] and
       [Bill        a bench]}
    d.* {[Fred sat on a cha ir],
         [Mary      a sto ol] and
         [Bill    on a bench]}
    e.* {[Fred sat on a cha ir],
        [Mary    on a sto ol] and
        [Bill sat  on a bench]}

If just sat is the gap, it can be omit ted from the se cond con junct pro vi ded
that it is also omit ted from the third as in [9b], and si mi la r ly if the gap is sat on
as in [9c]. Ho we ver the gap must not be sat in one con junct, and sat on in the
ot her as this le ads to unna cep ta b le [9d]. Si mi la r ly, the re must not be a gap in the 
se cond con junct un less the re is also a gap in the third con junct as in [9e]. Some
pe o p le, ho we ver, ac cept exa m p les [9d] and [9e] and for Hu d son this is a ge ne ral 
phe no me non re la ted to ATB (Ac ross the Bo ard) ef fects – spe a kers of En glish
seem to ig no re them in re la tion to con juncts be y ond the se cond. Car roll (1978)
ex p la ins why sen ten ces like [10] are fo und ac cep ta b le even tho ugh they do not
fol low ATB re stri c tions.
[10]  {[I be gan to eat fish],
      [Bill     to eat rice] and
      [Har ry         ro a st be ef]}.

Car roll as su mes that co or di na tion re du c tion trans fo r ma tions can ap p ly to
the ir own ou t put stru c tu res. Wi t ho ut al lo wing re cu r si ve reap p li ca tion he finds
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no way to ac co unt for sen ten ces like [10]. In the de ri va tion [10], the first
applica tion of the rule has the le f t most con junct as the con trol ler and de le tes
only the main verb be gan from each of the two ot her con juncts. The se cond
app li ca tion of the rule has the se cond con junct as the con trol ler and de le tes to
eat. Carroll’s sta te ment le ads to refo r mu la tion of the cha rac te ri stics of gap ping
which a l l o w s  d e  l e  t i o n  t o  b e  g i n  a n y  w  h e  r e  i n  t h e  s e  q u  e n  c e
o f  c o n  j u n c t s .

3. Syn ta c tic con di tions for the app lica bi li ty of gap ping
I. Jackendoff’s Con di tion on Gap ping (cf. Ja c ken doff 1971) 
When the sequen ce NP + VP ap pe ars in the VP of the right con junct,

gapping can not delete NP, le a ving VP be hind. Thus [11] is un gram ma ti cal:
[11] *I want Bob to sha ve hi m self and Mary [wants Bob] to wash hi m self.

Be ca u se the VP of the right con junct con ta ins a NP VP se qu en ce and the de -
le ted NP Bob le a ves the VP to wash hi m self. This con stra int, ho we ver, can not
pre vent gap ping from ap p ly ing in [12a] to yield [12b].
[12] a.  Max gave Sal ly a ni c kel, and [Max gave] Ha r vey a dime
     b. *Max gave Sal ly a ni c kel, and Ha r vey [gave Sal ly] a dime 

Ac cor ding to Jo h n son, 1996 gap ping has non -el li p sis al ter na ti ve which
unde r lies strong pre fe ren ce for an ob ject re a ding. Also Ca r l son (2001a, 2002)
fo und evi den ce for a strong bias in fa vo ur of the ob ject re a ding which is po ssi b -
le in both el li p sis and ATB ana ly ses, whi le sub ject re a ding is only po ssi b le with 
el li p sis ana ly sis. See Fra zier (1979, 1987) who finds that ATB stru c tu re,
simpler and pre fe ra b le for re a sons of stru c tu ral eco no my, re sults in a bias for
the ob ject re a ding of re mnant NP in a ‘gapped’ cla u se. Non- stru c tu ral fa c tors
also play an im po r tant role in the ob ject bias – En glish sen ten ces are usu al ly
con stru c ted with ob jects as new in fo r ma tion, so ob jects are more com mon ly
focu sed than sub jects (Se l kirk 1984, 1995)

II. Han ka mer (1973) fo r mu la ted ano t her con stra int to block gap ping from
ap p ly ing in [12b]:
If the VP of the right con junct is V NP VP , ne i t her of the two NPs can be de le ted by gap ping.

III. Han ka mer (1973) also ob se r ves that it wo uld be too com p li ca ted to
formu la te new con di tions for all the re stri c tions one finds in the ap p li ca tion of
gap ping. Ac cor ding to him, one trans deri va tio nal con stra int co uld eli mi na te all
tho se in de pen dent con di tions in fa vor of a sin gle, uni fied gene ra li za tion. 

Han kamer’s Non -Am bigu i ty Con di tion (NAC):
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Any ap p li ca tion of gap ping is di sal lo wed if the re su l ting ou t put stru c tu re is iden ti cal to a stru c tu re 
de ri va b le by gap ping from ano t her so u r ce that has the gap at the left ex tre mi ty.

Ac cor ding to this rule [12b] and [13b] are un gram ma ti cal be ca u se the re is
a de ri va tion of the same ou t put pat tern [12a] and [13a] that has the gap at the
left ex tre mi ty:
[13] a.  Max gave Sal ly a ni c kel, and Ha r vey [gave] Su san [a ni c kel]
     b. *Max gave Sal ly a ni c kel, and [Max gave] Ha r vey Su san       (* for se man tic ano ma ly)

IV. Lan gen do en (1974) qu e stions Hankamer’s NAC as trans deri va tio nal
con stra int. He exa mi nes sen ten ces like:
[14] a. *Jack asked Mike to wash hi m self, and Sue to sha ve hi m self
    b. *... and [Jack asked] Sue to sha ve hi m self
    c. ... and Sue *[asked Mike] to sha ve hi m self

Lan gen do en ar gu es that sin ce the re is no de ri va tion of [14b] due to the
seman tic ano ma ly of its un de r ly ing stru c tu re, the NAC that blocks [14c] can not
be trans deri va tio nal. Be si des he exa mi nes sen ten ces such as:
[15] a. Max sent Sal ly the mes sen ger last week, and Su san ye ster day.
    b. ... and [Max sent Sal ly] Su san ye ster day.
    c. ... and *[Max sent] Su san [the mes sen ger] ye ster day.

In both [15b] and [15c] the gap is at the left ex tre mi ty. Ho we ver, only the
for mer sen ten ce is gram ma ti cal. Lan gen do en pro po ses the fol lo wing hy po t he sis,
called. Langendoen’s Nonle ft-Pe rip he ral NP Con stra int (NLPNPC):
Gap ping can not ap p ly so as to de le te non- left- perip he ral strings that con ta in NP ot her than
a clictic pro no un ad jo i ned to its verb.

What di stin gui s hes [15c] from [15b] is that the fo r mer con ta ins a NP (the
mes sen ger) in the nonle ft-pe rip he ral ma te rial to be de le ted, and the lat ter does
not.

4. Fun c tio nal ana ly sis of gap ping
Kuno (1976) shows that gap ping is con di tio ned by the in ter ac tion of syn tax

with at le ast three kinds of non- syn ta c tic fa c tors: per ce p tu al, dis cour se- ba sed
and se man tic. The se non syn ta c tic fa c tors le a ve con stra ints on gap ping such as:
– gap ping can ap p ly o n l y  t o  p a  r a l  l e l  c o  o r  d i  n a  t e  s t r u  c  t u  r e s,
– gap ping can le a ve two and only two con sti tu ents be hind,
– gap ped ele ments must in clu de ma trix verbs,
– gap ping can not de le te gram ma ti cal fo r ma ti ves that play the role of mar king

the fun c tions of the con sti tu ents that fol low them.
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I. The mi ni mal Di stan ce Prin ci p le (per ce p tu al) 
It is ba sed on a strong ten den cy for co u p ling the two con sti tu ents left be hind

by gap ping with the ri g h t most con sti tu ents of the first con junct. Kuno (1976)
as so cia tes this with the fact that the con sti tu ents in the first con junct which were 
pro ces sed last of all are the ea siest to re call for the pu r po se of co u p ling with the
con sti tu ents left be hind by gap ping.
The two con sti tu ents left be hind by gap ping can be most re a di ly co u p led with the con sti tu ents (of
the same stru c tu res) in the first con junct which were pro ces sed last of all (c.f. Kuno 1976).

This is a per ce p tion orien ted re sta te ment of Hankamer’s NAC and Lan gen –
doe’s NLPNPC. The re are, ho we ver, many coun tere xam p les to the se prin ci p les.
[16]  My bro t her vi si ted Ja pan in 1960 and my si ster [vi si ted Ja pan] in 1961.

This sen ten ce is a coun tere xam p le to NLPNPC be ca u se the gap ped string is
a non left pe ri p he ral string that con ta ins a np. (Ja pan). It is also a coun tere xam p -
le to NAC – the re is a de ri va tion of the same se qu en ce of mo r p he mes with the
gap at the left ex tre mi ty. Se cond, in case the pre ce ding con text cle a r ly shows
that t h e  n o n  l e f t  p e  r i  p  h e  r a l  N P  r e  p r e  s e n t s  o l d  i n  f o  r  m a  t i o n,  
g a p  p i n g  c a n  b e  a p  p  l i e d  i n  v i o  l a  t i o n  o f  N A C  a n d  N L P N P C:
(17) Q: With what did John and Bill hit Mary?
     A: John hit Mary with a stick, and Bill [hit Mary] with a belt.

The ex p la na tion lies in the fact that only tho se ele ments that are con tex tu al ly 
known can be gap ped and only tho se ele ments that re pre sent new in fo r ma tion
can be left be hind af ter gap ping. Also Gre en ba um (1972) no tes that in fo r ma tion 
fo cus is the re a son for el li p sis. If gap ping is an el li p sis phe no me non, it sho uld
de le te con sti tu ents that re pre sent old in fo r ma tion. This pre fe ren ce (sup po r ted by
Ca r l son 2001) le ads to.

II. Fun c tio nal Sen ten ce Per spe c ti ve (FSP) Prin ci p le of Gap ping
(discourse-ba sed) which sta tes that:
a. Con sti tu ents de le ted by gap ping must be con tex tu al ly known. On the ot her

hand, the two con sti tu ents left be hind by gap ping ne ces sa ri ly re pre sent new
in fo r ma tion and, the re fo re, must be pa i red with con sti tu ents in the first
conjunct that re pre sent new in fo r ma tion.

b. It is ge ne ral ly the case that the clo ser a gi ven con sti tu ent is to the sen ten ce
final po si tion, the ne wer the in fo r ma tion it re pre sents in the sen ten ce

c. Con sti tu ents that are cle a r ly mar ked for nona nap hori ci ty ne ces sa ri ly re pre sent 
new in fo r ma tion in vio la tion of (b) if co re fe ren tial con sti tu ents ap pe ar in the
cor re spon ding po si tion in pre ce ding dis co u r se (cf. Ho eks 2006: in ad di tion
to con text also pro so dy has to be in ac cor dan ce with a gap ping re a ding).
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III. The Ten den cy for Subje ct- Predi ca te In ter pre ta tion (se man tic and
perceptu al).

When gap ping le a ves a NP and a VP be hind, the two con sti tu ents are re a di ly in ter pre ted as
con sti tu ting sen ten tial pat tern, with the NP re pre sen ting the sub ject of the VP (Kuno 1976). 

It ac co unts for the gram mati ca li ty of:
[18] John en te red Ha r vard to stu dy lin gu i stics, and 
     Bill [en te red Ha r vard] to stu dy psy cho lo gy.
[19] John struck Mary as be ing ho nest, and 
     Bill [struck Mary] as be ing sin ce re.

What ma kes the se sen ten ces gram ma ti cal is the fact that the two con sti tu ents 
left over by gap ping con sti tu te a subje ct- predi ca te re la tion s hip.

IV. The Re qu i re ment for Simp lex- Sen ten tial Re la tion s hip (se man tic and
perce p tu al)

The two con sti tu ents left over by gap ping are most re a di ly in ter pre tab le as en te ring into
a simp lex- sen ten tial re la tion s hip. The in tel ligi bili ty of gap ped sen ten ces de cli nes dra sti cal ly if
the re is no such re la tion s hip be twe en con sti tu ents (Kuno, 1976).
[20] a. Who per su a ded who to exa mi ne Mary?
    b. John per su a ded dr Tho mas to exa mi ne Mary, and
       Bill [per su a ded] dr Jo nes [to exa mi ne Mary]
[21] a. Who per su a ded dr Tho mas to exa mi ne who?
    b. John per su a ded dr Tho mas to exa mi ne Jane, and
       Bill *[per su a ded dr Tho mas to exa mi ne] Ma r t ha
(22) a. Who pro mi sed Bill to exa mi ne who?
    b. Dr Tho mas pro mi sed Bill to exa mi ne Jane, and
       dr Jo nes [pro mi sed Bill to exa mi ne] Ma r t ha

What ma kes [20b] and [22b] ac cep ta b le is the fact that the re la tion s hip
betwe en the two con sti tu ents left be hind can be de fi ned in terms of a si m p lex
sen ten tial re la tion s hip (i.e. Bill per su a ded dr Jo nes, and dr Jo nes exa mi nes
Mar t ha). And what ma kes [21b] un pro ces sab le is the fact that the re is no
simplex- sen ten tial re la tion s hip be twe en the two con sti tu ents Bill and Ma r t ha.

Kuno also ob se r ves that if gap ping le a ves the en ti re in fi ni ti val VP be hind as
in [21b] we find a gram ma ti cal sen ten ce:
[23] John per su a ded dr Tho mas to exa mi ne Jane, and 
    Bill [per su a ded dr Tho mas] to exa mi ne Ma r t ha.
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Sin ce the NP and the VP in each sen ten ce are ma jor con sti tu ents of the
matrix cla u se, they form a simp lex- sen ten tial re la tion s hip and do not vio la te the
con stra int in qu e stion.

V. The Re qu i re ment for Se man tic Uni ty of Gap ped Strings (se man tic). Kuno 
(1976) ob se r ves that it is ea sier to ap p ly gap ping to a string that re pre sents
a self -con ta i ned se man tic con cept than to a string that does not. In:
[24] Max wri tes pla ys in the be dro om, and Ha r vey [wri tes pla ys] in the ba se ment 
the gap ped string, as a co m p le te VP, re pre sents a self -con ta i ned se man tic
concept. 

This sen ten ce vio la tes the Mi ni mal Di stan ce Prin ci p le and FSP (fun c tio nal
sen ten ce per spe c ti ve )Prin ci p le but ano t her de ri va tion is unac cep ta b le for
seman tic ano ma ly as in:
[24] *Max wri tes pla ys in the be dro om, and [Max wri tes] Ha r vey in the ba se ment

It is a qu e stion of speaker’s in tu i tion ra t her than of esta b li s hed ru les to de te r -
mi ne whe t her a string re pre sents a uni ta ry se man tic con cept or not.

5. Unac cep ta b le de le tions in co or di na ted sen ten ces
Ja c ken doff (1972) ob se r ves that gap ping can not ap p ly to iden ti cal verbs if

they fol low dif fe rent adverbs. A sen ten ce like [25] does not al low the verb
drop ped to be de le ted:
[25] Si mon slo w ly drop ped the dia monds, and Pe ter qu i c kly drop ped the gold.

Ano t her ob se r va tion is that gap ping does not take pla ce with different
auxilia ries and that like au xi lia ries must gap along with the verb:
[26] *John has writ ten the words, and Paul will, the mu sic.
[27]  John has writ ten the words, and Paul, the mu sic.

Ne ga tion po ses ano t her pro blem for the rule of gap ping. Van Oi r so uw
(1982) no tes that if the ta r get verb of gap ping is pre ce ded by n o t, and its
antece dent is not, gap ping can not ap p ly:
[28] *John li kes rice, but Har ry doesn’t, fish.

To sum up the se ob se r va tions, the re must be a con stra int on what may
precede the de leted ele ment. The re is a si mi lar con stra int for rig ht - no de ra i sing. 
Its ta r get must be ri g h t most in its sen ten ce. Un li ke ad verbs fol lo wing a like
direct ob ject, for in stan ce, will block rig ht - no de ra i sing:
(29) *Mary ma kes qu i te re gu la r ly, but her hu s band eats beef cas se ro le only oc ca sio nal ly.

VP de le tion has a si mi lar con stra int. It can not ap p ly if the re is un li ke ma te rial
pre ce ding and fol lo wing the ta r get VP. For in stan ce, n o t  pre ce ding a ta r get VP 
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and un li ke ad verbs or pre po si tio nal phra ses fol lo wing the ta r get VP will block
de le tion as in:
[30] *Clint drew his gun qu i c kly, but Lee didn’t with such spe ed.

6. The uni ta ry na tu re of co or di na te de le tion
This is har d ly po ssi b le to di stin gu ish be twe en the ru les which can ef fect

dele tion un der iden ti ty in co or di na ted stru c tu res. Van Oi r so uw (1982), in fa vo ur 
of the ge ne ra ti ve ap pro ach, de mon stra tes strong de pen den cy on each ot her of
the se ru les. For exa m p le, if both sub ject and verb have an iden ti cal co un te r part
so me w he re in the co or di na tion, it is dif fi cult to dif fe ren tia te be twe en
coordination re du c tion and gap ping. Van Oi r so uw de ri ves three re du ced forms
of the sen ten ce [30]:
[30] I lo a t he sa u sa ges and I lo a t he be ans.
[30] a.  I lo a t he sa u sa ges and lo a t he be ans    (thro ugh CR).
    b. *I lo a t he sa u sa ges and, be ans          (thro ugh gap ping).
    c.  I lo a t he sa u sa ges and be ans          (thro ugh CR and gap ping).

To ex c lu de [30b] a con stra int which does not per mit gap ping be fo re CR is
ne ces sa ry. And this con stra int il lu stra tes de pen den cy be twe en the se two ru les.
Such de pen den cy is even stron ger in the in ter ac tion of VP de le tion, gap ping and 
rig ht - no de ra i sing:
[31] Har ry had bo i led fish, and I did too.   (VP de le tion).
[31] a. *Har ry had bo i led fish, and I did bo i led fish, too.
    b. *Har ry had bo i led fish, and I had, too.

In [31] the re is a case of VP de le tion, sin ce ap p li ca tion of ei t her gap ping or
rig ht - no de ra i sing will give un gram ma ti cal sen ten ces. Van Oi r so uw (1982)
formu la tes ano t her con stra int which or ders VP de le tion in co or di na ted structures
be fo re rig ht - no de ra i sing and gap ping. Gap ping and rig ht - no de raising are so
de pen dent on each ot her that they have to ap p ly simu lta neou s ly in many ca ses,
as in:
[32] Drin king gi ves you he a da ches and smo king gi ves you can cer.
[32] a. Drin king gi ves you he a da ches and smo king, can cer.
    b. *Drin king gi ves you he a da ches, and smo king, you can cer.
    c. *Drin king gi ves you he a da ches, and smo king gi ves can cer.

Only (32a) whe re both ru les ap p lied simu lta neou s ly is gram ma ti cal. 
The in ter ac tio nal pro blems be twe en the va rio us ru les lead van Oi r so uw to

the formu la tion of Co or di na te De le tion rule – one uni ta ry rule re spon si b le for
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the phe no me na of de le tion un der iden ti ty in co or di na ted stru c tu res. The CD rule 
is an op tio nal one – its ap p li ca tion or non -app li ca tion le a ves the gram mati ca li ty
of the sen ten ce unaf fe c ted – which me dia tes be twe en gram ma ti cal su r fa ce
struc tu res. The type of su r fa ce stru c tu re in which CD ope ra tes is as fol lows:
1. Sen ten ce con sists of a sub ject and a pre di ca te. The pre di ca te con sists of

prever bal ad verbs, verb, in di rect ob ject, di rect ob ject, pre po si tio nal phra ses
and ad verbs. The dire ctio na li ty of bran ching is as fol lows: the sub ject is on
a left branch, as well as the verb and any t hing pre ce ding the verb which is
im me dia te ly do mi na ted by the pre di ca te node. Any t hing fol lo wing the verb
which is im me dia te ly do mi na ted by the pre di ca te node it self, is on a right
branch (c.f. Van Oi r so uw 1982). The de le tion ta r get si tes are sub ject to two
con stra ints:
a) a de le tion from un der one im me dia te ly do mi na ting node may take pla ce in 

one di re c tion only.
b) the de le tion ta r get must be pe ri p he ral to the im me dia te ly do mi na ting node 

(which is il lu stra ted be low).
[33] a. * Mary ma kes qu i te re gu la r ly, but her hu s band eats beef cas se ro le only oc ca sio nal ly.
    b.  Mary fre qu en t ly ma kes, but her hu s band only oc ca sio nal ly eats, beef cas se ro le.

The fo r mer sen ten ce is unac cep ta b le – the le f t most con sti tu ents of the
predica te node are the un li ke verbs, and the ri g h t most ones are the un li ke
adverbs, which ma kes the non- peri p he ral di rect ob jects inac ces si b le to de le tion
un til the two un li ke ad verbs are mo ved to pre - ver bal po si tion, le a ving the di rect
ob ject as the ri g h t most con sti tu ent im me dia te ly do mi na ted by the pre di ca te
node.

Co or di na te De le tion rule de le tes hi g her no des be fo re lo wer ones. Wi t ho ut
this sti pu la tion, the op tion of se pa ra te ly de le ting the verb (on a left branch) and
the ob ject (on a right branch) co uld lead to the unac cep ta b le:
[34] *Har ry drinks, and I, wine.

7. Some ot her (non - de le tion) ap pro a ches to gap ping:
G a p p i n g  a s  m o v e m e n t

The Co or di na te Stru c tu re Con stra int (CSC), first pro po sed by Ross (1967)
sta tes: In a co or di na te stru c tu re, no con junct may be mo ved, nor may any
element con ta i ned in a con junct be mo ved out of that con junct. Ho we ver, Ross
(1967) hi m self no tes that ex tra c tion out of co or di na te stru c tu res is po ssi b le
when the same ele ment is ex tra c ted from all the con juncts (so - cal led „ac ros s- t he 
bo ard” mo ve ment). This as su m p tion at tra c ted more re se arch. Jo h n son (1994)
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ana ly zes gap ping as a re sult of Acros s-the - Bo ard verb mo ve ment from
conjoined VPs. Ac cor ding to this the o ry, sen ten ce: (35) Bill lo ves Sal ly, and
Ge o r ge, Mary is re pre sen ted by the fol lo wing dia gram:
                     IP

           Bill                I’

                     I                  VP
                     loves2

                             VP        and           VP

                        t1           V’      George           V’

                            V               Sally      V                Ma ry
                            t2                         t2

The two oc cu ren ces of the verb un de r go ob li ga to ry ATB - mo ve ment to the
sin gle ma trix I. The re fo re, the gap in the se cond con junct is a re sult o movement,
not de le tion. The sub ject of the first con junct ri ses to IP and c-com mands the
sub ject of the se cond con junct. This de pen den ce is an an swer to pro blems
encoun te red whi le ana ly sing gap ping as VP de le tion. (c.f. Jo h n son, 1994).

G e n e r a t i v e  a p p r o a c h  
Ac cor ding to Zo e r ner (1995) no de le tion ta kes pla ce in con stru c tions with

gap ping. In ste ad, the re mnants of gap ping (e.g. Sub ject + Ob ject) are ge ne ra ted
as a kind of a non - stan dard con sti tu ent, which does  n o t  in clu de the verb (and
ot her „gap ped” ele ments, if the re are any) at any sta ge of de ri va tion. Wi t hin the
ge ne ra ti ve fra me work, the deep stru c tu re with gap ping can be re pre sen ted in
[36’]:
[36]  Ro bin eats be ans, and Kim rice.
[36’]  Eats [ [ Ro bin, be ans ] and [ Kim, rice ] ]

The verb oc curs only once in this deep stru c tu re, be ing co m bi ned with
coordi na tion of pa irs of ar gu ments of the first and the se cond con junct. The key
as su m p tion of Zoerner’s ana ly sis is that a lan gu a ge can have a spe cial ca te go ry
which he calls ”Re la tion Phra se” (RP). The head of an RP (R0) lacks fe a tu res by 
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de fi ni tion yet can in he rit fe a tu res from some ot her head. If, for exa m p le, an RP
can in he rit fe a tu res from a verb, any pair of ar gu ments of that verb can oc cu py
the Spec and the Comp of that RP.
[36’’]

                 VP

        SPEC             V’

                 V                 &P

                 eats       RP1                   &1

                    NP             R’     &              RP2

                   Robin      R       NP  and     NP             R’

                             be ans                 Kim    R              NP

                                                                      rice

C a  t e  g o  r i a l  g r a m  m a r  a p  p r o  a c h  
Si mi lar to ge ne ra ti ve ap pro ach is the one as de ve lo ped by Ste e d man (1990,

2000). CCG is a the o ry of na tu ral lan gu a ge syn tax and le xi con that ap pe als only 
to su r fa ce con sti tu en cy (Bo z sa him 2000). Ca te go rial gram mar is con si de red
a ra di cal ly le xi ca list gram mar (Ka r t tu nen 1989). The Prin ci p le of Di re c tio nal
Con si sten cy sha pes CCG ru les (Ste e d man 1996) in clu ding gap ping (c.f.
Steedman 1990, 2000).

T h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s
Kyle Jo h n son (2006) co mes to a revo lu tio na ry con c lu sion. He di s co vers that

VP el li p sis (con stra i ned by rule re la ting el li p sis with ana pho ric re qu i re ments) is
blo c ked in cla u ses with gap ping cf. Jo h n son, 2006) His sug ge stion for de ri ving
‘gapped’ sen ten ces is as fol lows:
[37] Some will eat be ans and ot hers rice.
[37’]
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               IP

       DP               IP

      some      I                 XP

               will        X               vP

                         eat       vP      and       vP

                                      vP      DP            vP

                                     v       VP  ot hers    v             VP      
                         

                                                  DP                   DP

                                                  be ans                   rice

Johnson’s me t hod is the use of low co or di na tion.
If the co or di na tion is low eno ugh to pla ce the verb ou t si de of it, then we co uld get an ex p la na tion

for both the fact that the „an te cen dent” to a Gap must be in the im me dia te ly ad ja cent cla u se and
that it can not be em bed ded (Jo h n son 2006). 

Johnson’s (1996) ar gu ments are op po sed by E. Cop pock (2001) who po ints
to some em pi ri cal do ma ins which ATB does not ac co unt for suc ces s ful ly. She
sup ports her opi nion with the su per io ri ty of ap p ly ing e- GI VEN ness rule
(Merchant 2000) and Is land Con stra ints.

C o n c l u s i o n
My first con c lu sion is that the ana ly sis of gap ping is de pa r ting fu r t her and

fu r t her from the ori gi nal ap pro ach of its ‘fathers’ who as su med gaps to be re -
mnants of de le tion. The ori gi nal hy po t he sis re ma i ned ba si cal ly un con te sted un -
til Kyle Jo h n son (1996) sug ge sted that gaps were tra ces of mo ve ment. Sin ce
then nu me ro us ar gu ments in fa vo ur of both the de le tion ap pro ach and ATB mo -
ve ment have ap pe a red in syn ta c tic li te ra tu re po in ting out the we ak nes ses of the
op po sing ap pro ach. Lit t le ef fort, ho we ver, is put into cre a ting one uni ve r sal ap -
pro ach for pro ces sing and re pre sen ta tion of all kinds of ‘gapped’ sen ten ces. Jo -
h n son (1996) pre sents a set of ar gu ments aga inst ap p ly ing de le tion ru les in the
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ana ly sis of ‘gapped’ sen ten ces. Cop pock (2001), in turn, goes to pa ins to de fend 
the el li p sis ap pro ach by using the se man tic con di tion of e- GI VEN ness. Whi le
her ap pro ach does ac co unt for what ATB does not in some ca ses, it mu l ti p lies
the to ols for ana ly sis only to re du ce gap ping to VP el li p sis (with its cle ar dra w -
backs). The se ob se r va tions lead to ano t her con c lu sion: sin ce the ana ly sis of
gap ping re stri c ted to one me t hod se ems in suf fi cient to ac co unt for eve ry po ssi b -
le case of gap ping, the re is a need for one com pre hen si ve or ‘mixed’ me t hod of
ana ly sis. Fol lo wing a tho ro ugh ana ly sis of ‘gapped’ cla u ses in re spon se to
Coppock’s ar gu ments Jo h n son (2001) pro po ses a ‘compromise’ so lu tion which
is an ac co unt of VP el li p sis that in vo l ves mo ving the eli ded VP [...]. This will
de ri ve the ap pa rent match be twe en mo ve ment and VP el li p sis wi t ho ut com mit -
ting us to an ou tright equ a tion of el li p sis si tes with tra ces. This co m pro mi se not 
only pro ves suc ce s ful (as it be ne fits from both ap pro a ches) but also less com p li -
ca ted than me t hods co m bi ning syn ta c tic and se man tic ru les.
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Bar ba ra KUDAJ

Ję zy ko wy ob raz uczuć w po ezji Jiřego Or te na
Ce lem ar ty kułu jest uka za nie ję zy ko we go ob ra zu uczuć, za wa r tych w wie r -

szach Jiřego Or te na w to mie Oh ni ce. Wie r sze tego najwy bit niej sze go cze sko-
 żydo wskie go po ety okre su dru giej wo j ny świa to wej – mo ż na po wie dzieć, że
jed ne go z naj znako mi t szych cze skich po etów w ogó le – zro dziły się w wa run -
kach, któ rych cho ć by skró to we na kre śle nie jest ko nie cz ne do prze pro wa dze nia
ana li zy uczuć w nich za wa r tych. Bez zna jo mo ści bo wiem isto t nych fa któw
z ży cia Or te na ana li za jego utwo rów byłaby nie pełna i po wie rz chow na.

Twó r czość cze skie go po ety składa się za le d wie lub aż – zwa ży wszy na
rychłą śmierć – z sie d miu to mi ków po ety c kich. Zmarły przed wcze ś nie au tor
Ce sty k mra zu zdołał w bar dzo kró t kim cza sie roz winąć swój ta lent w ta kim sto -
p niu, iż czy tając jego wie r sze, ma się wra że nie, że na pi sał je człowiek bar dzo
doj rzały, ze spo rym ba ga żem ży cio wych do świa d czeń, a nie młody, dwu dzie -
sto let ni mę ż czy z na. Biorąc pod uwa gę cza sy, w ja kich po wsta wały jego utwo ry, 
ich doj rzałość wca le nie dzi wi, zwłasz cza u człowie ka, któ ry na ka ż dym kro ku
od czu wał stałą obe cność śmie r ci. Po czu cie za gro że nia, ja kie mu to wa rzy szyło,
miało wy ra ź ny wpływ na jego po etycką twó r czość. Zdając so bie spra wę, że
może nie po zo stało mu zbyt wie le cza su po sta no wił wy ra zić wszy stko, co
według nie go wa r te było wy ra że nia, w jak naj kró t szym cza sie. Z tego wzglę du
Or ten two rzył nie ma l że co dzien nie, o czym do wia du je my się z jego dzien ni -
ków, w któ rych oprócz swo ich prze żyć, uwag, spo strze żeń, snów, cy ta tów
z prze czy ta nych utwo rów, za pi sy wał ta k że do pie ro co na pi sa ne wie r sze. Utwo -
ry Or te na są głębo ko za ko rze nio ne w fi lo zo fii egzy sten cja l nej, co na da je im
chara ktery sty cz ny, ogól no lu dz ki wy miar.

Po wej ściu w ży cie zarządze nia Pro te kto ra Czech i Mo raw, do tyczącego lud -
no ści ży do wskiej, po eta co raz bar dziej od czu wał izo la cję. Nie mógł opu sz czać
swo je go domu bez ze z wo le nia, nie mógł ta k że wy je chać z Pra gi, aby spo t kać
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się z matką, z którą był w szcze gó l ny spo sób związany. Wie lu da w nych ko le -
gów nie chciało ry zy ko wać spo t ka niem z nim. Po rzu ciła  go rów nież uko cha na
ko bie ta. Na gle zna lazł się w sy tu a cji stra sz li we go opu sz cze nia, z któ re go je dyną 
mo ż liwą, do pu sz czalną dla nie go formą ucie cz ki była po e zja. To w niej „mate -
ria li zo wały się” najgłębiej skry wa ne my śli i uczu cia po ety. 

W ni nie j szym stu dium pod da my ana li zie utwo ry z piątego to mi ku, wy da ne -
go w 1941 roku pod pse u do ni mem Jiří Ja kub, za ty tułowa ne go Oh ni ce. O wy bo -
rze tego właś nie zbio ru zde cy do wał m.in. fakt, że zna j dują się w nim utwo ry re -
pre zen taty wne dla swo i stej wra ż li wo ści po ety c kiej Or te na. Jiří Holý, zwra cając
uwa gę na wielo bie gu no wość po ety c kie go oglądu świa ta w wie r szach tego
tomu, na pi sał: 

Na jedné starně vrozená scho p nost vnitřní ha r mo nie, až absolutizovaná potřeba čistoty a lásky, 
sklon   k du cho v no sti, důvěra  v tvořivou moc po ezie – zbraně pro ti nelítostému osu du. [...] Na
druhé straně však až překvapivý smysl pro re a li tu, zvýšená míra předmětnosti, koncíznost, po stoj
člověka, který nic nezastírá, žije ve vědoucí dez ilu zi, ne po hy bu je se jen v umělém světě umění
(Holý 1987, s. 189). 

Głów nym mo ty wem to mi ku jest śmierć, uka za na z ró ż nej per spe kty wy, któ -
ra de ter mi nu je głębo kie prze my śle nia do tyczące m.in. sen su lu dz kie go ist nie nia, 
mie j s ca i roli człowie ka we wszech świe cie, wza je mnych re la cji mię dzy Bo giem 
i człowie kiem, sy ste mu wa r to ści, któ ry mógłby przy nieść człowie ko wi we wnę -
trz ny spo kój i ha r mo nię. Czę sto po ja wiają się w nich ta k że wspo mnie nia osób,
rze czy i zda rzeń związa nych z bliższą lub dalszą przeszłością. Cho ciaż po eta
od czu wał nie ustan nie obe cność śmie r ci, to jed nak w nie któ rych jego wie r szach
mo ż na zaob se r wo wać (ty po we dla młodo ści?) zja wi sko spogląda nia z nad zieją
w przyszłość, a na pe w no z cie ka wo ścią, co się w niej wy da rzy. 

W wie r szach Or te na od naj du je my sze roką gamę naj roz mai t szych uczuć,
a ta k że – posługując się le kse ma mi po kre w ny mi – prze czuć, emo cji, od czuć itd. 
W przy pa d ku te kstów pi sa nych (za wyjątkiem pry wa t nej ko re spon den cji)
mamy do czy nie nia z po śred nim ich wy ra ża niem po przez na zy wa nie, mó wie nie 
o nich czy przy ta cza nie (por. Data 2000). Pol ska ba da czka spo so bów wy ra ża nia 
emo cji, Kry sty na Data, w pra cy W jaki spo sób języ koz na w cy opi sują emo cje?
zwra ca uwa gę na złożo ność ba da nia tego typu form:
[…] przy ba da niu spo so bów wy ra ża nia uczuć i emo cji po win no się spre cy zo wać ści śle te dwa te r -
mi ny, wy ró ż nić dwa pod sta wo we spo so by wy ra ża nia po śred ni i bez po śred ni, a do pie ro w na stę p -
nym eta pie opi sać śro d ki służące do ich wy ra ża nia. Bar dzo wa ż ne jest też to, ja kie te ksty są
przed mio tem ana li zy w ja kich po wsta wały sy tu a cjach (Data 2000, s. 250).

Na le ży za tem naj pierw zde fi nio wać klu czo we dla ni nie j sze go ar ty kułu po ję -
cia, prze de wszy stkim ka te go rię UCZUCIE, ale ta k że le kse my po kre w ne, ta kie
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jak: POCZUCIE, ODCZUCIE, PRZECZUCIE, EMOCJA, al bo wiem jak słusz -
nie za uwa ża Ja d wi ga Pu zy ni na: 

Wie le sta nów we wnę trz nych, na zy wa nych w pra cach na uko wych uczu cia mi, nie daje się w ję -
zy ku ogó l nym okre ślić le kse mem uczu cie; nie mó wi my np. o ‘uczuciu ba ra nie nia czy też osłupie -
nia, uczu ciu de pre sji, kłopo tu, apro ba ty, przy mu su, skru chy, wy rzu tów sumienia’ mo ż na ‘czuć,
odczuwać’ – ale ‘odczuwa się’ ta k że np. ‘własną sa mo tność, nie po trze b ność, wiatr (Pu zy ni na
2000, s. 11).

Na po trze by ni nie j sze go ar ty kułu wpro wa dzi my pe w ne ogra ni cze nie, a mia -
no wi cie frek wen cy j ność wy bra nych ele men tów. W tym mie j s cu chcie li by śmy
kró t ko skon fron to wać cze skie le kse my z ich pol ski mi odpo wied ni ka mi, aby
wy ka zać, że pol skie de fi ni cje mogą być sto so wa ne w od nie sie niu do cze skich
po jęć, zna j dujących się w polu se man ty cz nym UCZUCIA. Pol skie mu le kse mo -
wi uczu cie w ję zy ku cze skim będą od po wia dać le kse my cit oraz po cit, któ re są
sto so wa ne za mien nie, acz ko l wiek w pe w nych kon te kstach nie są sy no ni ma mi.
Pie r wsze z cze skich słów uży wa się wów czas, kie dy nie mo że my posłużyć się
jed nosłowną (kon kretną?) nazwą, któ ra choć czę ścio wo po mogłaby w iden ty fi -
ka cji sta nu psy chi cz ne go, np. w na stę pującym zda niu Zpíval s ci tem (Śpie wał
z u czu ciem). Kie dy chce my na zwać okre ślo ne uczu cie, wte dy w ję zy ku cze skim 
naj czę ściej ze sta wi my jego rze czo w ni kową na zwę ze słowem po cit (np. po cit
ne ji sto ty, po cit nenávisti). 

W słow ni ku wa len cy j nym (Slo ve sa pro pra xi... 1997) spo ty ka my się z na stę -
pującymi de fi ni cja mi cza so w ni ków cítit oraz pocítit: 
[...] mít tělesné po ci ty (např. cítit bo lest, pocítil hlad a žízeň); uvědomovat si télesný nebo duševní 
stav (např. necítim potřebu se vám svěřovat). 

Do da t ko wo przy cza so w ni ku cítit umie sz czo no na stę pujące eks pli ka cje:
vnímat čichem; sym pa ti zo vat s někym; na to miast przy pocítit po ja wiają się sy -
no ni my: uvědomit si, uvědomovat si. Gra ni ce se man ty cz ne obu le kse mów są
więc w wie lu wy pa d kach nie ostre. Po do b nie zresztą dzie je się w ję zy ku pol -
skim. Mo że my np. po wie dzieć: nie ustan nie to wa rzy szyło mu uczu cie nie pe w no -
ści (lub po czu cie nie pe w no ści). 

Ko le j nym po ję ciem jest prze czu cie, któ re mu w ję zy ku cze skim od po wia da
te r min předtucha, w obu ję zy kach od no si się ono do uczu cia to wa rzyszącego
prze świa d cze niu, że coś nastąpi, coś się sta nie. Cze ski te r min emo ce (po do b nie
jak pol skie emo cje) w ję zy ku po to cz nym oraz w li te ra tu rze fun kcjo nu je jako sy -
no nim uczuć i w tym też zna cze niu bę dzie my go uży wać.

Opi sy wa nie uczuć wy da je się sprawą trudną. Czę sto przy ta cza się w mie j -
scu, w któ rym mowa o nie wyra żal no ści uczuć, słowa Anny Wie rz bi c kiej:

Uczu cie to jest coś, co się czu je – a nie coś, co się prze ży wa w słowach. W słowach mo ż na za -
pi sać my śli – nie mo ż na za pi sać w słowach uczuć (Wie rz bi cka 1971, s. 30).
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Wy da wać by się mogło, że na wet sam Or ten mo men ta mi zga dza się z tą
tezą. W wie r szu Kouří se z komína tak pisał: 

slyšel jsem v srdci svém, co ne l ze vy s lo vi ti.
Dere se mi to na ústa... (25)1

Wia do mo jed nak, że po e zja jest spe cy fi cz nym aktem ko mu ni ka cji, w któ rym 
opi sy wa nie uczuć bywa cza sa mi łatwie j sze, po nie waż po eta po sia da zna cz nie
sze r szy wa chlarz śro d ków do wy ra ża nia uczuć, niż zwykły uży t ko w nik ję zy ka.
Za nim jed nak przy j rzy my się spo so bom wy ra ża nia uczuć (czy też opi sy wa nia,
je śli uda się choć czę ścio wo ten spór roz strzygnąć; por. Wie rz bi cka 1971), spró -
bu j my zde fi nio wać tę klu czową dla nas ka te go rię.

De fi ni cji uczu cia, a ta k że jego kla sy fi ka cji, jest wie le (por. np. Ge r st man
1986, Re y ko wski 1992, Sze w czuk 1990, Evans 2002), jed na k że dla da l szej ana -
li zy na le ży przyjąć je den punkt od nie sie nia, dla te go mu si my wy brać jedną
z pro po zy cji, pro po no wa nych przez wspo mnia nych ba da czy. Jako punkt wyj -
ścia przy to cz my roz wa ża nia Sta nisława Ge r st ma na:

Wśród pro ce sów psy chi cz nych, prócz po zna w czych, wy ró ż nia my uczu cia. Współwy stę pują
one i w pe w nym sen sie współdziałają z pro ce sa mi po zna w czy mi wpływając na ich prze bieg
i treść oraz wza je m nie ule gając kie ro w ni czej fun kcji pro ce sów po zna w czych. [...] Uczu cia rów -
nież od zwie rcie d lają świat, umo ż li wiają orien to wa nie się w rze czy wi sto ści. Wy ra ża się w nich
sto su nek jed no stki do po szcze gó l nych fra g men tów oto cze nia (Ge r st man 1986, s. 11).

Za tem  u c z u  c i e  to stan psy chi cz ny, wy ra żający sto su nek człowie ka do
okre ślo nych zda rzeń, lu dzi i in nych ele men tów rze czy wi sto ści, a jed no cze ś nie
po wo dujący okre śloną re a kcję na bo dziec po chodzący z ota czającego świa ta
lub/i świa ta we wnę trz ne go da nej jed no stki. 

Psy cho lo go wie wy ró ż niają po dział uczuć na  n i  ż  s z e  (okre śla ne cza sem
jako pie r wo t ne, lub jako emo cje) np. strach, gniew, oraz  w y  ż s z e  np. przy -
jaźń, miłość. Ko le j ny po dział ró ż ni cu je uczu cia na  p r z y  j e  m  n e  i  p r z y  -
k r e.  Je śli we źmie my pod uwa gę na tę że nie uczu cia, mo że my wów czas wy ró ż -
nić n a  s t r o  j e  (pro ce sy o słabym na tę że niu, niekiedy dłuż szym cza sie trwa -
n i a ) ,  a f e  k t y  (pro ce sy po ja wiające się szy b ko i na gle, kie rujące za cho wa -
niem człowie ka, któ ry nie zda je so bie z tego w pełni spra wy, sku t ki afe któw są
nie prze widy wal ne) oraz  n a  m i ę  t  n o  ś c i  (pro ce sy o naj wię kszym sto p niu na -
tę że nia i zaan ga żo wa nia, długim okre sie trwa nia, nad któ ry mi człowiek jest
w sta nie spra wo wać kon tro lę). Ja d wi ga Pu zy ni na na to miast cha ra kte ryzu je je sz -
cze jedną ka te go rię, istotną ka te go rię związaną z uczu ciem –  p o  s t a  w ę,  któ ra

44 Bar ba ra KUDAJ

1 Wszy stkie cy to wa ne fra g men ty wie r szy po chodzą z wy da nia: J. Or ten, Oh ni ce, Pra ha 1984;
cy fry w na wia sie obok cy ta tów lub tytułów oz na czają stro nę tego wy da nia.



[…] daje się okre ślić jako ‘stany wewnętrzne’ – do ty czy to np. osłupie nia, skru chy, wy rzu tów su -
mie nia, a ta k że ta kich ’uczuć-postaw’, jak no sta l gia, apa tia, obo ję t ność, de pre sja (Pu zy ni na 2000:
12).

W da l szej czę ści cy to wa nej pra cy Ja d wi ga Pu zy ni na (2000: 11–15) pro po nu -
je do da t ko wo roz ró ż nie nie na stę pujących sta nów psy chi cz nych, za li cza nych do
ka te go rii uczuć:  p o  c z u  c i e  c z e  g o ś  – uczu cie połączo ne z prze ko na niem
o ja kimś fa kcie, do tyczącym pod mio tu i/lub jego oto cze nia;  o d  c z u  c i e  – re -
ak cja na bo dź ce za rów no ze w nę trz ne, jak i we wnę trz ne;  p r z e  c z u  c i e  ( p o  -
d o  b  n i e  j a k  w y  c z u  c i e )  – uczu cie połączo ne z uświa da mia niem so bie ja -
kiś fa któw za po mocą in tu i cji lub in styn ktu. 

Na te mat uczuć, ich po działu i spo so bu opi sy wa nia, in ter pre towa nia przez
języ koz na w ców ist nie je już sze reg prac, i ciągle po wstają nowe (por. m.in.:
Wie rz bi cka 1971, Nowa ko wska- Kemp na 1986, Pa j dzi ń ska 1999,  Data 2000).
Przy to cz my je sz cze naj czę st sze sta no wi sko w tej kwe stii. Sta nisław Gra bias,
pol ski języ koz na w ca za j mujący się m.in. te o rią ko mu ni ka cji, dzie li uczu cia
(posługując się za mien nie te r mi nem emo cje) na:  p o  z y  t y  w  n e  i  n e  g a  t y  w  -
n e,  a w ra mach tego po działu pro po nu je wy ró ż nić do da t ko wo emo cje  s k i e  -
r o  w a  n e  n a  n o  s i  c i e  l a  s t a  n u,  n a  z j a  w i  s k a  p o z a  n i m,  n a  o s o  -
b y  t r z e  c i e,  n a  z j a  w i  s k a   n i e  o s o  b o  w e  i  i c h  s t a  n y  (por. Gra bias
1994; zbli żoną – choć po sze rzoną w sto sun ku do Gra bia sa o od no sze nie uczuć
do wsze l kich zja wisk – kla sy fi ka cję uczuć po da je Ale ksy Aw die jew). W da l szej 
czę ści po zo sta nie my przy de fi ni cji za pro pono wa nej z jed nej stro ny przez Ja d wi -
gę Pu zy ni nę, z dru giej przez Sta nisława Gar bia sa.

Za nim prze j dzie my do ana li zy uczuć i spo so bów ich opi sy wa nia (czy też
w przy pa d ku po ezji wy ra ża nia), ja kie po ja wiają się w utwo rach po ety c kich Or -
te na, chcie li by śmy je sz cze od nieść się do pro po zy cji Re na ty Grze gor czy ko wej
na te mat roz ró ż nie nia ję zy ko we go ob ra zu świa ta od wi zji świa ta prze ka zy wa nej 
w po ezji. Na le ży się zgo dzić z tezą au to rki (por. Grze gor czy ko wa 1999: 45),
acz ko l wiek w przy pa d ku twó r czo ści au to ra Oh nic sy tu a cja bę dzie nie co bar -
dziej skom pli ko wa na. Od dzie le nie ży cia od twó r czo ści w przy pa d ku tego au to -
ra, przy naj mniej od pe w ne go eta pu, sta je się bar dzo trud ne. Or ten post rze gał
świat właś nie po przez pry z mat po ezji i z ko lei wpro wa dzał owo postrzeganie do 
po ezji. Sam wie lo kro t nie pod kre ślał, że po e zja sta no wi isto tę jego eg zy sten cji
(por. wy po wiedź „[...] chci být básníkem celým srdcem a ještě víc a chci za to
zemřít”; cyt. za: Ha las 1958: 110) i nie była to ty l ko ar ty sty cz na poza, dla te go
po sta wa taka rze czy wi ście eks po nu je pod miot post rze gający (por. Bar t mi ń ski
1999: 103). Z dru giej zaś stro ny, jak za uwa żył M. Ba lo wski, ję zyk po ezji Or te na:
[…] opie ra się na nie wy szu ka nym słow ni c twie, na le ksy ce tra dy cy j nej i po to cz nej, któ ra swe go
na ce cho wa nia na bie ra do pie ro w kon te k ście (Ba lo wski  2000, s. 51).
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Po wo du je to pe w ne roz bie ż no ści w kwe stii prze kra cza nia stan dar do we go
uży cia ję zy ka przez po etów (co miałoby „dys kwa lifi ko wać” ich jako no si cie li
ję zy ko we go ob ra zu świa ta, czy li za wa r tej w ję zy ku in ter pre ta cji rze czy wi sto -
ści). Je śli bo wiem uświa do mi my so bie, w ja kiej sy tu a cji przyszło żyć Or te no wi,  
stwier dzi my, że ję zyk, któ rym się posługi wał, nie prze kra cza żad nych norm, ty -
l ko je od zwie rcie d la, al bo wiem w pro je kto wa nej przez po etę rze czy wi sto ści
wie le z doty ch cza so wych słów zmie niło swo je zna cze nie. Nie jest to więc ty l ko
eks pli ka cja indy widu a l nej twó r czo ści ję zy ko wej po ety, lecz in ter pre ta cja rze -
czy wi sto ści, wi dzia nej ocza mi młod ego przed sta wi cie la wo jen ne go po ko le nia.
Pro sto ta uży tych przez nie go śro d ków, a zwłasz cza owo „zbli że nie do po to cz -
no ści”, któ re czę sto jed nak przy noszą za ska kujące efe kty, para do ksa l nie po wo -
du je, że śro dek cię ż ko ści spo czy wa właś nie na ję zy ku, za któ rym skry wa się
pod miot post rze gający, rza d ko ty l ko z tego ukry cia wy chodząc. Uwa ża my
więc, że w przy pa d ku Or te na mo ż na zde cy do wa nie mó wić o (nie ty l ko) idio le -
kta l nym ję zy ko wym ob ra zie świa ta. 

Uczu cia, któ re to wa rzyszą człowie ko wi w sy tu a cji za gro że nia ży cia, są naj -
czę st szym ty pem uczuć, po ja wiających się w to mi ku wie r szy Oh ni ce J. Or te na,
co wy da je się oczy wi ste, zwa ży wszy na fakt, że był to rok 1941, a rze czy wi -
stość zdo mi no wa na była przez toczącą się wo j nę. Przy j rzy j my się, ja kie pię t no
wy ci s nęła ona na ję zy ku po ety.

     W wie r szu Čí jsem? od naj du je my na stę pujące wy zna nie:
Jsem bazně, jež mne bere
do prstů průsvitných,
králíčka na zahradě šeré,
jenž zkouší si svůj čich (23).

W te k ście po ja wia się okre śle nie bázeň (strach, oba wa), wy ra żo ne za po -
mocą słowa, któ re nie ja ko sta no wi pe wien skrót my ślo wy. Sto sując taki za bieg,
po eta odsyła od bio r cę do sko st niałego, skon wencjo nalizo wane go zna cze nia
tego słowa, zakładając, że bę dzie on w sta nie przy pi sać mu okre ślo ne ce chy.
Mamy więc tu na zwę uczu cia, któ ra im p li ku je jed noz na cz ne ne ga ty w ne sko ja -
rze nia z przy krym dla człowie ka sta nem. Pod miot do zna je uczu cia stra chu, któ -
ry zawładnął całą jego osobą. Jak so bie wy ob ra zić, co to za stan? Z po mocą
przy cho dzi po rów na nie, zna j dujące się  w ko le j nych wer sach. Wi dok prze ra żo -
ne go kró li ka, któ re mu szy b ko bije se r ce i „śmie sz nie“ po ru sza no sem, jest dla
wię kszo ści od bio r ców do brze zna ny, czy li łatwy i pro sty do wy ob ra że nia.
Mamy tu do czy nie nia z jed nym z czę st szych u Or te na spo so bów uka zy wa nia
emo cji – uży cie po je dyn czej na zwy kon kre t ne go uczu cia połączo ne z opi sem
sy tu a cji do brze zna nej człowie ko wi lub łatwej dla nie go do wy ob ra że nia (por.
Wie rz bi cka 1971: 30). W ten spo sób przez po rów na nie na płasz czy ź nie do świa -
d cze nia lub wy ob ra ź ni uda je mu się do trzeć do od bio r cy i wywołać za mie rzo ny
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efekt. Iden ty cz ny me cha nizm uka zy wa nia (wy ra ża nia) uczuć po ja wia się
w utwo rze Smutná:

Kdo tady chodí? Strach
to by tost bezejmenná.
Rád stává při márách, na kterých leží žena. 

[…]
kla de se do ra k ve
na tělo bílé kdy si,
objímá nohy tvé
a na bocích ti visí! (92)

Jed nowy ra zo wa na zwa strach jest połączo na z opi sem „oso by”, któ ra prze -
by wa w po bli żu zwłok, a ta k że kład zie się wraz ze zmarłym do tru m ny (choć
para do ksa l nie wska zy wać może to na jej od wa gę). Ponad to eks pre sy w ność wy -
po wie dzi zo sta je wzmo c nio na przez wy krzy k nik, któ ry jest rów nież jed nym
z ję zy ko wych śro d ków wy ra ża nia emo cji. Po wy ższy opis może wywołać dre sz -
cze, a to do sko nały do wód na to, że cel zo stał osiągnię ty. 

Po dobną sy tu a cję mo że my za uwa żyć w wie r szu Báseň nové slávy za wie ra
opis emo cji, związa nych z za gro że niem ży cia oraz uczuć związa nych z przy-
szłością (uży wając pe w ne go skró tu my ślo we go): 

My smrt jsme po zna li a te bou popřeme ji,
bo lest, tu bo le st nou přípravu naději,
do ru kou dáme ti, jež so u ci tem se chvějí (157).

Mamy tu na zwę uczu cia, któ ra im p li ku je jed noz na cz ne ne ga ty w ne sko ja rze -
nia z przy krym dla człowie ka sta nem – cie r pie niem. Mamy rów nież opi saną sy -
tu a cję, w któ rej ran ny w cza sie wa l ki żołnierz od czu wa fi zy cz ny ból. W ten
spo sób przez już do sko na le zna ny za bieg – po rów na nie na płasz czy ź nie do świa -
d cze nia lub wy ob ra ź ni – uda je się pod mio to wi post rze gającemu do trzeć do od -
bio r cy. Pejo ra ty w ność tego uczu cia zostaje „ob ni żo na” po przez przy wołanie
w tym sa mym wer sie ko le j ne go le kse mu (na d ěje), oz na czającego uczu cie o po -
zy ty w nym na ce cho wa niu. Nad zie ja, jaka to wa rzy szy żołnie rzom na polu wa l ki,
to nad zie ja, że ich cie r pie nie ma głęb szy sens, któ ry od kryją  dzię ki „tomu jež
přijde“ (s. 158) i za prze czy ist nie niu śmie r ci. Na pod sta wie tego te kstu uczu cie
nad ziei mo ż na by zde fi nio wać jako prze świa d cze nie, to wa rzyszące człowie ko -
wi, że jego działanie – lub też to, co dzie je się wokół nie go – ma sens oraz pro -
wa dzi do cze goś do bre go. Do da t ko wo, jako jedną z cech wy ró ż niających tą na -
zwę mo ż na po dać jej powiąza nie z przyszłością, po nie waż to wa rzy szy ono
prze świa d cze niu, że to, co człowiek robi w chwi li obe cnej, lub co go te raz spo -
ty ka, za owo cu je czymś do brym w przyszłości. W ko le j nym utwo rze Zem, říše
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otvorů…od naj dzie my całą już pa le tę uczuć, ja kie po ja wiają się u człowie ka
stojącego przed ob li czem śmie r ci:

Rozbitá naděje, mdlá vůně, staré kleště
a papírový hrad, […]
a světlá ji sto ta! Jen vza du, za pla me nem,
jímž věčnost třepetá,
krčí se básnička, vyhlédá, hýbá jménem,
jemuž se ne ch ce ze světa. 
[…]tro chu se zdráháme úplně přivyknouti,
již dáni, chce me dát.
Ach, jaká únava, po namáhavé po uti
do hlíny pu to vat! (34)

Spo so bem, któ ry do mi nu je w opi sie uczuć w tym wie r szu, jest me ta fo ra.
Rozbitá naděje przy wo dzi na myśl sko ja rze nie z roz bi tym na czy niem, któ re cię -
ż ko „dać“ z po wro tem w całość, a przez to trud no od zy skać. Mdlá vůně od no si
się do pie r wszej zwro t ki, w któ rej po ja wia się prze ra żający ob raz:

[...]
žena, jež ma t kou znenáhla se sta la
pro spáče v márnici (34).

Mamy tu odwołanie do okre ślo ne go mdławo-słod ka we go za pa chu ma r twych 
lu dz kich ciał. Ob raz ma t ki do da t ko wo po tę gu je uczu cie gro zy. Da lej po ja wiają
się me ta fo ry: staré kleště (przy wo dzi na myśl cze skie fra zeo logi z my – vzít do
kleští oraz do stat se do kleští ), co jed noz na cz nie ko ja rzy się z pułapką, ta ra pa ta -
mi, a więc sy tu acją, w któ rej człowiek czu je się za gro żo ny, czy papírovy hrad
(za mek z pa pie ru), czy li coś, co łatwo zbu rzyć, ze p suć – sy tu a cja, w któ rej
człowiek może czuć oba wę, strach. Na stę p nie po ja wia się světlá ji sto ta! –po -
czu cie pe w no ści (wzmo c nio ne do da t ko wo wy krzy k ni kiem), ja kie to wa rzy szy
człowie ko wi w mo men cie, gdy wie, co go cze ka, a z opi sa nej sy tu a cji, ja s no
wy ni ka, że cze ka go śmierć. Oprócz stra chu w ta kiej chwi li to wa rzy szy
człowie ko wi żal, po nie waż „jemuž se ne ch ce ze světa”. Ko le j ny etap – mo ment
wa ha nia się („tro chu se zdráháme”, 34). 

W ko le j nej me ta fo rze – ży cie jako nie ustan ne wę dro wa nie – po ja wia się
osta t nie z uczuć, ja kie według pod mio tu to wa rzy szy człowie ko wi przed śmie r -
cią, czy li zmę cze nie (uka za ne przez po rów na nie do sta nu, w ja kim zna j du je się
pie l grzym po prze by ciu długiej dro gi). W utwo rze Poslední přání od naj dzie my
emo cje, któ re mo gli by śmy umo w nie okre ślić jako uczu cia związane z utratą
lub prze mi nię ciem ko goś (cze goś). Wiersz jest ta k że przykładem na to, że
w języko wym ob ra zie „ta m tych cza sów”, kla sy fi ka cja n a  p o  z y  t y  w  n e
i  n e  g a  t y  w  n e  u c z u  c i a  nie może być sto so wa na w uję ciu współcze s nym.
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W wie r szu poja wia się cza so w nik lu bić, ko chać (mít rád), któ ry odsyła do sta nu 
zde cy do wa nie po zy tyw ne go, ale w para do ksa l nym wręcz ze sta wie niu:

[...] když básník odpočívá
[...]
tu kla de na podušku
věci, jež míval rád:
bolavé světlo, jasné, bez so u ci tu.
Bo la vou tmu, jež v srdci, v to m to kry tu,
uměla přetrvati den.
Bo la vou ma r ni vost, kte rou byl okra den.
Bo la vou lásku, která do sud bolí.
Bo la vou lítost pro vše, pro co ko li. […]
bo la vou hádanku, jež nemá vysvětlení,
děti si hrály s ní a sta ly se z nich ženy.
Ach všecko, ještě víc, všecko a víc než do sti. 
Svůj svět, jejž mi lo val. Smrt bez odho d la no sti (112).

Mít rád to cza so w nik, któ ry ko ja rzy się nam nieza prze cza l nie z przy je mno -
ścią. W ję zy ku pol skim mogą mu od po wia dać dwa le kse my: ko chać oraz lu bić,
i to prze wa ż nie kon tekst (choć nie za wsze) po ma ga w ich właści wej in ter pre ta -
cji. Nie zmie nia to fa ktu, że za rów no cze ski le ksem, jak i jego pol skie od po -
wied ni ki, od noszą się do po zy tyw ne go sta nu psy chi cz ne go. W po wy ższym
przykład zie, do zna wa nie bólu na bie ra po zy tyw ne go wy mia ru,  po nie waż przy -
czy ny cie r pie nia zo stają ob da rzo ne przy je mnym uczu ciem. Z przy to czo ne go
fra g men tu wy ni ka, że przy na le ż ność wy mie nio nych po wy żej věci do świa ta,
któ ry prze minął, pod miot post rze gający tra ktu je jako pra wdzi we cie r pie nie oraz 
przy czy nę swo je go bólu. Tak więc ko le j nym spo so bem na opi sa nie uczu cia jest
u Or te na za sto so wa nie anty te zy, któ ra po ja wia się naj czę ściej tam, gdzie po eta
pró bu je wy ra zić „nie wyra ża l ne” (por. Ku la wik 1997). Do da t ko wo po eta uzy -
skał hiper bo li za cję na tę że nia uczu cia dzię ki wy li cze niu.

    První báseň to utwór, za wie rający opi sy roz maitych emo cji. Może też sta -
no wić „pro gra mo wy” wiersz całego zbio ru, po nie waż to w nim pod miot li ry cz -
ny zwra ca się do swo je go dzieła, wy zna czając mu okre ślo ne za da nie:

[…]
na ro v nej hřbět, má malá kni ho,
a dýchej z plných plíc. 
Ve z mi si mě a nech mne dýchat
o chvíli déle, než smím žít (15).

W tym fra g men cie, mimo iż nie po ja wia się na zwa żad ne go z uczuć,
z łatwo ścią mo że my odszu kać in fo r ma cji, że za prośbą-ży cze niem skie ro wa -
nym do książki kry je się nad zie ja pod mio tu, którą mo że my do sko na le wy ra zić
za po mocą hora cja ń skie go non omnis mo riar. Mo że my za tem zi den tyfi ko wać
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emo cje na pod sta wie wy ra żo nej przez na da w cę in ten cji. Na początku utwo ru
po ja wia się uczu cie gnie wu, a kon kre t nie jego wspo mnie nie to wa rzyszące
człowie ko wi.  Zo stało ono sper soni fiko wa ne –  hněv, který ti cho hlídá – gniew,
któ ry czai się, w ci szy ob se r wu je człowie ka. Mamy więc na zwę uczu cia i przy -
pi sa ny mu ty po wo lu dz ki ro dzaj za cho wa nia, wskazujący na jego spe cy fi kę.
Ko le j ne uczu cie po ja wiające się w tym wie r szu to uczu cie wol no ści. Z ta kim
ape lem zwra ca się pod miot do swej książki:

[…]
vyprávěj dětem o svobodě
a řekni rtům o čisté vodě (15).

Wol ność nie jest tu zde fi nio wa na, mo że my się je dy nie do my ślić, że jej ist -
nie nie jest za gro żo ne, sko ro dzie ci mają do wia dy wać się o niej z książki. Czym
jest wol ność? Na to py ta nie mo że my zna leźć od po wiedź w wie r szu Věrná:

[…] zatímco své šaty se r vu
pro smrt, v níž je svo bo da.

Wol ność jest uczu ciem, któ re człowiek zy sku je po śmie r ci. Po wsta je za tem
py ta nie, czy człowiek może jej za znać wcze ś niej, w cza sie swo je go „zie m skie -
go” ży cia? Ana li zując utwo ry z tomu Oh ni ce, trud no jest od na leźć od po wiedź
twierdzącą na to py ta nie.

W utwo rze Na starých stro mech uczu cie stra chu, zwątpie nia, osa mo t nie nia
oraz nie pe w no ści są wy ra żo ne czę ścio wo za po mocą kon kre t nych nazw (bázeň,
sa mo ta, nedůvěra), któ rym to wa rzy szy opis przy ro dy połączo ny z opi sem oka -
le cze nia człowie ka, od dającym spe cy fi kę owych uczuć:

Na starých stro mech
(až ta m tu dy půjdeš zbro cen nedůvěrou
v bázni, v samotě a v prchajícím šeru,
k zemi hleď!),
[…] z ni tra své hrůzy spatříš lesy
nahé jak rána, na níž není pleť,
jen to, co vy li lo se z ní
a barví, barví li sty do červena, 
na starých stro mech báseň nedozní,
vítr ji vzal, je navždy nedopěna
na starých stro mech, když se blýská
na časy strašnější, na časy, v kterých nehřmí,
vítr ji vzal a ho dil na strni ska,
ženu překocenou za zpuchřelými dveřmi (30). 

Ko le j ny raz mamy do czy nie nie z do syć czę sto i chę t nie sto so wa nym przez
Or te na opi sem, mającym od dać lub cho ciaż przy bli żyć okre ślo ne uczu cia. 

Po czu cie bez pie cze ń stwa po ja wia się je sz cze w ki l ku in nych wie r szach tego
to mi ku. W utwo rze Po smrti po ja wia się ono w kon te k ście tego, co cze ka

50 Bar ba ra KUDAJ



człowie ka „po dru giej stro nie”. Pod miot jest prze ko na ny, że do pie ro po śmie r ci
człowiek może czuć się na pra wdę bez pie cz nie, być może dla te go, że po z nał ta -
je mni cę, któ ra dotąd na pa wała go lę kiem. Zwra ca się do człowie ka na stę -
pującymi słowa mi:

Ty budeš moci v čirém bezpečí
tam za tou smrtí, za skálou, za vším
svobodně trvat, navždy, bez řeči,
živo tem ni k dy neskonavším (41).  

Bez pie cze ń stwo w tym wie r szu wiąże się z po zna niem jed nej z naj waż nie j -
szych za ga dek lu dz kie go ist nie nia oraz z unie zale ż nie niem się od rze czy lu dz -
kich (m.in. ro zu mu, słów itd.).

Z nie ty po wym ob ra zem uczu cia spo ty ka my się rów nież, ana li zując czę sty
mo tyw po ezji Or te na, tzn. po wro tem do łona ma t ki, któ re jest jed nym z nie li cz -
nych miejsc, gdzie człowiek może czuć się bez pie cz ny:

Loučení s loučením. Na uči las mě tomu,
ó, zimo, zimo má! Nesmiřitelně krápe.
K tobě jak k ma min ce se navracívám domů,
Tam do tmy hluboké, jež neptá se a chápe (32).

Mo że my za uwa żyć, że przy całej bo ga tej pa le cie uczuć jedne z nich do mi -
nują, po ja wiają się czę ściej od in nych i z wię kszym na tę że niem. Na pod sta wie
po wy żej prze anali zo wa nych utwo rów mo że my do nich za li czyć uczu cie stra -
chu, uczu cie wol no ści, uczu cie tę sk no ty, po czu cie bez pie cze ń stwa oraz nad zie -
ję. Za uwa ży my, że wśród nich sku piają się po zo stałe uczu cia, emo cje czy po -
sta wy. Or ten do ko nał indy widu al ne go po działu na uczu cia „wy ższe” i „ni ż sze”, 
i to właś nie rze czy wi stość, w któ rej się zna lazł, zde ter mi no wała ów po dział. 

* * *

Re a su mując, mo że my przed sta wić pewną kate go ry za cję, opartą na po wy -
ższej ana li zie. Or ten w swo ich utwo rach przed sta wia uczu cia w na stę pujących
sub ka te go riach:
– uczu cia to wa rzyszące człowie ko wi w ob li czu za gro że nia ży cia (strach, nie po -

kój, bez pie cze ń stwo),
– uczu cia związane z utratą lub prze mi nię ciem ko goś/cze goś (gniew, złość, bez -

si l ność),
– uczu cia związane z przyszłością (nad zie ja, oba wa, strach).

Kate go ry za cja ta nie obejmuje – z oczy wi s tych wzglę dów – wszy stkich
uczuć wy ra żo nych w zbio rze. Po zwala jed nak na prze anali zo wa nie isto t ne go
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fra g men tu ję zy ko we go ob ra zu uczuć to mi ku Oh ni ce. Wska zu je jed no cze ś nie na 
naj czę ściej po ja wiające się, będące swoistym cre dem au to ra.
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Ja cek MOLĘ DA

Uwa gi na te mat fono lo gi cz nych ad ap ta cji
an gie l skich za po ży czeń le ksy ka l nych

w ję zy ku pol skim 
Upo wsze ch nie nie zna jo mo ści ję zy ka an gie l skie go szcze gó l nie wśród młod -

ego po ko le nia jest już fa ktem bez dys kusy j nym. Jak ko l wiek po ziom tej zna jo -
mo ści może bu dzić ró ż no ra kie – nie jed no krot nie uza sa d nio ne – za strze że nia,
zna mien ne są rzu cające się w oczy ró ż ni ce mię dzypo kole nio we w za kre sie zna -
jo mo ści, sto p nia opa no wy wa nia i sto so wa nia ję zy ka an gie l skie go w kon te -
kstach sytu a cy j nych, w ja kich jest on wyko rzy sty wa ny. Ogó l nie rzec mo ż na, że
główny kie ru nek prze mian to prze su nię cie od ogó l nie po ję te go, przy całej swo -
jej zmien no ści i ewo lu cji me tod, ucze nia się ku pro ce so wi ak wi zy cji, tj. na tu ral -
ne go przy swa ja nia ję zy ka. Inną za uwa żalną ten dencją jest zmia na, w przy pa d ku 
prze cię t ne go uży tko w ni ka, ku czyn ne mu uży wa niu ję zy ka an gie l skie go, w tym
ta k że w mo wie.

Słow ni c two z ję zy ka an gie l skie go prze ni ka do co dzien nej ko mu ni ka cji na
wie lu płasz czy z nach. Z jed nej stro ny mamy do czy nie nia z czymś, co ogó l nie
daje się skla sy fi ko wać jako ter mi no lo gia na uko wa czy też ża r gon związany
z na j nowszą te ch no lo gią, głów nie in fo r ma cyjną, którą uży t ko w nik ję zy ka się
posługu je. Z dru giej stro ny, ję zyk an gie l ski właś nie po czę ści dzię ki tej te ch no -
lo gii, a po czę ści dzię ki co raz czę st szym bez po śred nim kon ta ktom wie lu użyt -
ko w ni ków ję zy ka pol skie go z ży wym ję zy kiem an gie l skim, prze ni ka do pol -
szczy z ny w fo r mie po to cz nej i nie ko nie cz nie wiąże się to z ję zy kiem spe cjali -
sty cz nym czy też  ża r go nem śro do wi sko wym. 

Naj większą uwa gę języ koz na w ców sku piają na so bie naj no wsze za po ży cze -
nia le ksy ka l ne, wpływ składni an gie l skiej na polską i wy ni kające z tego kwe stie 
po ten cja l nych za gro żeń i ko rzy ści dla ję zy ka pol skie go. Pro blem wy mo wy za -
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po ży czeń an gie l skich zaś wy da je się być pro ble mem dru go rzęd nym, przy tym
mało prze j rzy stym, po zba wio nym jed noz na cz nych roz wiązań. Już przy po bie ż -
nej ana li zie wy mo wy za po ży czeń z ję zy ka an gie l skie go, po da wa nej przez ró ż ne 
słow ni ki ję zy ka pol skie go i inne, ude rza ró ż no rod ność za pi su trans kry pcyj ne go
i spo ra do wol ność w za kre sie po stu lo wa nej wy mo wy, co po ni żej dokład niej
omó wi my.

W te o rii pro ces przy swa ja nia po ży czek le ksy ka l nych prze bie ga na stę pująco:
po ży cz ki są wpro wa dza ne przez oso by dwu ję zy cz ne sta rające się jak naj wie r -
niej na śla do wać „mo de le” z ję zy ka, z któ re go się za po ży cza. Tak więc ka ż da
po ży czka jest początko wo cy ta tem, a na stę p nie do cho dzi do jej ad ap ta cji na po -
zio mie gra fi cz nym, fono lo gi cz nym, mor folo gi cz nym i/lub se man ty cz nym, co
ma naj czę ściej cha ra kter sub sty tu cji, a nie prze nie sie nia (por. Mań czak- Wo hl -
feld 1994: 9–10). Jed nak już samo stwier dze nie dwu języ cz no ści sta no wi nie
lada pro blem. W opi nii Wi kto ra Jas se ma ten, „kto nie umie wy mó wić po pra w -
nie choć jed nej głoski da ne go ję zy ka, ten nie włada nim po pra w nie” (Jas sem
1993: 35). Opi nia ta znacząco za wę ża gru pę lu dzi, którą mo ż na okre ślić mia -
nem dwu ję zy cz nej, a przy tym bez po śred nio odpo wie dzia l nej za wpro wa dze nie
da nej po ży cz ki do ję zy ka oj czy ste go. Z dru giej stro ny, wy da je się, że w pro ce -
sie przy swa ja nia po ży czek le ksy ka l nych po śred ni c two osób dwu ję zy cz nych co -
raz czę ściej nie jest wa run kiem ko nie cz nym, a sam pro ces może być ini cjo wa ny 
ta k że przez oso by znające ję zyk na po zio mie mniej niż pod sta wo wym. Jako
przykład mo ż na po dać za po ży cze nia z ję zy ka an gie l skie go do tyczące sfe ry
związa nej z In ter ne tem, pro gra ma mi czy gra mi kom pute ro wy mi, a uży wa nych
przez oso by najmłod sze, na sto le t nie. 

W od ró ż nie niu od ję zy ków np. nie mie c kie go czy fran cu skie go, w któ rych
ist nieją w mia rę oczy wi ste re la cje mię dzy za sa da mi or to gra fii i wy mo wy, ję zyk
an gie l ski wy da je się być ję zy kiem po zba wio nym jed noz na cz nych, za wsze obo -
wiązujących reguł. W kon se k wen cji uży wa nie słów an gie l skich w ję zy ku pol -
skim nie za wsze zda je się pod le gać ja s nym regułom asy mi la cji. 

Pro ce so wi asy mi la cji po win no pod le gać ory gi na l ne brzmie nie da ne go słowa, 
a w kon se k wen cji jego pi so w nia. Tak więc pro ces po lo ni za cji da ne go słowa an -
gie l skie go po wi nien być pro ce sem z grun tu fo ne ty cz nym, od zwier cied lo nym na 
ko niec w za pi sie orto gra fi cz nym da ne go słowa. Z dru giej stro ny zwa ży wszy na
trud no ści związane z wy mową an gielską, o wie le większą liczbą sa mogłosek w
ję zy ku an gie l skim niż w pol skim czy wy stę po wa nia w nim spółgłosek pol -
szczy ź nie zupełnie ob cych, mo ż na by się spo dzie wać wy mo wy „li te ro wej”,
opa r tej na pi so w ni, ewen tu a l nie ko m bi na cji wy mo wy „li te ro wej” i fo ne ty cz nej.
Za le ży to od tego, czy uży wa ne słowo obce czę ściej wy stę pu je w ję zy ku w fo r -
mie pi sa nej czy też mó wio nej. Cza sem ró ż ni ca ta jest w pra kty ce mniej isto t na.
Np. w przy pa d ku za po ży czeń z ję zy ka fran cu skie go i nie mie c kie go zdają się
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ist nieć w mia rę ści śle okre ślo ne reguły czy ta nia, co w kon se k wen cji stwa rza
mo ż li wość na by cia umie ję t no ści w mia rę po pra wne go od czy ty wa nia wy ra zów
w tych ję zy kach na wet przez oso by, któ re ich nie znają cho ć by w sto p niu pod -
sta wo wym. Na by ciu tej umie ję t no ści przez posługującego się słow ni kiem
sprzy ja bez po śred ni jed noz na cz ny związek mię dzy pi so w nią a wy mową. Wie le
słow ni ków po da je za sa dy, zna cz nie upro sz czo ne, czy ta nia wy ra zów ob ce go po -
cho dze nia (por. Bart mi ń ska, Bar t mi ń ski 1997). Jako że współcze s na pi so w nia
an gie l ska bli ż sza jest sy ste mo wi fono logi cz ne mu śred nioan giel skie go ni ź li an -
giel sz czyź nie współcze s nej (por. Ka v ka 2004: 92; Wełna 1982), nie zmie r nie
trud no stwo rzyć z myślą o oso bach, któ re nie znają tego ję zy ka, w mia rę jed -
noz na cz ne i pro ste reguły czy ta nia w tym ję zy ku. Jed na k że w pra kty ce zbiór ta -
kich za sad po da wa ny jest na rów ni z za sa da mi w in nych ję zy kach ob cych, a ta -
k że pra kty cz nie sto so wa ny w słow ni kach wy ra zów ob cych albo ję zy ka pol skie -
go. Cza sem ro dzi to do syć po wa ż ne kon se k wen cje. 

W przy pa d ku za po ży czeń wy ra zów an gie l skich we współcze s nej pol szczy ź -
nie zwra ca uwa gę pe w na li cz ba słów, któ rych wy mo wa – po stu lo wa na w słow -
ni kach albo po wszech nie uży wa na – nie wy da je się być ani bez po śred nią, za sy -
mi lo waną, spo lo ni zo waną formą an gie l skiej po sta ci fo ne ty cz nej, ani wy mową
opartą stri c te na pi so w ni, ani też żadną formą po śred nią. Do ty czy to ta kich
słów, jak np. cha r le ston, Chi ca go czy Mi chi gan wy ma wia nych od po wie d nio
[čerlston], [čikago] i [mičigen] (Lu baś, Ur ba ń czyk 1994). Ten spo sób wy mo wy
to nic in ne go, jak spo loni zo wa na fo r ma do mnie ma nej an gie l skiej wy mo wy ty -
ch że słów, a nie obo wiązującej wy mo wy w bry ty j skiej czy ame ry ka ń skiej od -
mia nie ję zy ka an gie l skie go. Owa do mnie ma na wy mo wa wy ni ka właś nie z za -
sto so wa nia uo gó l nio nej wer sji upro sz czo nych reguł wy mo wy an gie l skiej,
według któ rej an gie l skie <ch> oz na cza głoskę naj bar dziej zbli żoną do pol skie go 
[č], na to miast li te ra <a> czy ta na jest jako [ej] lub [e]. 

Już na pie r wszy rzut oka uwi da cz nia się dys pro po r cja mię dzy liczbą reguł
upro sz czo ne go czy ta nia dla ję zy ka an gie l skie go, a liczbą reguł w in nych ję zy -
kach. W ję zy ku an gie l skim tych reguł jest koło 20, przy czym mniej niż połowa 
z nich (około 8) do ty czy sa mogłosek. W przy pa d ku fran cu skie go li cz ba ta prze -
kra cza 60 (por. Bar t mi ń ska, Bar t mi ń ski 1997). Zwa ży wszy z jed nej stro ny na
częstą wie lo zna cz ność pi so w ni an gie l skiej, zna cz ne od stę p stwa od „reguł”,
a z dru giej na dużą od mien ność fo ne tyczną i bo ga c two, szcze gó l nie pod wzglę -
dem sa mogłosek, nie do ko ń ca prze widy wa l ny akcent wy ra zo wy i kon se k wen -
cje za sto so wa nia upro sz czo nych za sad wy mo wy w ję zy ku an gie l skim są zgoła
od mien ne ni ź li w ję zy ku nie mie c kim czy fran cu skim. W przy pa d ku za po ży czeń 
le ksy ka l nych z ję zy ka fran cu skie go czy nie mie c kie go wy mo wa upro sz czo na
pro wa dzi do zastąpie nia po szcze gó l nych głosek ję zy ka ob ce go po przez naj bli ż -
sze im fo ne ty cz nie głoski pol skie, przy czym o bli sko ści de cy du je tu prze de
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wszy stkim po do bie ń stwo arty kula cy j ne, np. nie mie c kie <eu> od da wa ne jest
przez pol skie [oj], fran cu skie <ain> przez [ę], ewen tu a l nie [en].  Za po ży cze nia
z ję zy ka an gie l skie go są na to miast w pol szczy ź nie czę sto rea li zo wa ne w spo sób 
zupełnie od bie gający od ory gi nału za rów no pod wzglę dem ar ty ku la cji, jak i pe -
r ce pcji słucho wej, ale zgod nie z upro sz czo ny mi za sa da mi wy mo wy an gie l skiej,
cze go przykłada mi są m. in. wy mie nio ne wcze ś niej [čikago] i [čer l ston]. Te
spo so by wy mo wy po wstały nie ja ko z po mi nię ciem wy mo wy an gie l skiej, nie są
też ko le j ny mi czy też osta te cz ny mi fo r ma mi asy mila cyj ny mi, gdyż nie są one
ani bar dziej pol skie od [šikago] czy [čarlston], a w dru gim przy pa d ku trud no
mó wić o pro stej po sta ci „li te ro wej”, gdyż zastąpie nia ty l ne go długie go an gie l -
skie go [q:] pol skim [e] nie da się uza sad nić po do bie ń stwem fo ne ty cz nym – naj -
bli ż sze fo ne ty cz nie an gie l skie mu [q:] jest pol skie [a]. Sub sty tu cja ta może być
wy ja ś nio na ty l ko przy założe niu, że za sto so wa no ad hoc wspo mnia ne po wy żej
upro sz czo ne za sa dy wy mo wy. Nie da się ob ro nić tezy, że pro ces przy swo je nia
spo l sz czo nej wy mo wy tych po ży czek le ksy ka l nych miał cha ra kter sto p nio wy,
jako że nie mo ż na wy od rę b nić po szcze gó l nych faz prze j ścia od fo r my naj bar -
dziej zbli żo nej do wyj ścio wej an gie l skiej do fo r my w pełni spo l sz czo nej. 

Trud no oprzeć się wra że niu, że istotną rolę w upra sz cza niu wy mo wy an gie l -
skiej od gry wają na stę pujące czyn ni ki: dość po wszech ne prze ko na nie o nie moż -
li wo ści jej wie r ne go od two rze nia, zupełna nie zgod ność wy mo wy z pi so w nią,
mała wy ra zi stość, cze mu po wszech nie prze ciw sta wia ne są „na tu ra l na ele gan -
cja” i „szla che t ność” wy mo wy fran cu skiej czy „oczy wi stość” i „względ na
łatwość” wy mo wy nie mie c kiej (z po wo du prze j rzy sto ści reguł orto gra fi cz nych). 
Pro wa dzi to w przy pa d ku za po ży czeń z ję zy ka an gie l skie go do sy tu a cji, w któ -
rej przy usta le niu wy mo wy cha ra kter nad rzęd ny ma po stać gra fi cz na słowa,
a nie po stać dźwię ko wa (por. Bar t mi ń ska 1978, Ka v ka 2004).  Do pie ro nie ja ko
na po stać gra ficzną są nakłada ne upro sz czo ne za sa dy wy mo wy an gie l skiej, co
w kon se k wen cji pro wa dzi do form typu [čerlston] i [čikago], któ rych nie da się
prze wi dzieć, biorąc pod uwa gę na tu ra l ny pro ces ad ap ta cji, tj. asy mi la cji tych
wy ra zów w ję zy ku pol skim. Cza sem do cho dzi do przy swo je nia wy ra zów an gie -
l skich, błęd nie iden tyfi ko wa nych jako po chodzących z in nych ję zy ków, np.
z fran cu skie go – gla mo ur od czy ty wa ne jako [glamur].

Na uwa gę zasługu je rów nież fakt, iż w upro sz czo nych za sa dach wy mo wy
wie lu ję zy ków eu ro pe j skich (np. wspo mnia ne nie mie cki i fran cu ski, nide r lan dz -
ki, no r we ski, wę gie r ski) czę sto po stu lu je się za cho wa nie w mia rę zbli żo ne go do 
ory gina l ne go brzmie nia spe cy fi cz nych dla tych ję zy ków głosek, w szcze gó l no -
ści sa mogłosek, np. fran cu skich i nie mie c kich [ö] [ü] czy fran cu skich sa -
mogłosek no so wych, pod kre ślając przy tym po przez uży cie od po wied nich zna -
ków dia kry ty cz nych ich od mienną od naj bli ż szych pol skich od po wied ni ków
wy mo wę. Jako przykład niech posłuży uży cie oso b nych sym bo li trans kry pcy j -
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nych od dających ta kie szcze góły, jak syn chro ni cz na wy mo wa fran cu skich sa -
mogłosek no so wych, co dla oso by nie znającej tego ję zy ka jest w pra kty ce  nie -
isto t ne, gdyż ze wzglę du na trud ność ar ty ku la cyjną głoski te i tak będą rea li zo -
wa ne jak pol skie sa mogłoski no so we. Taka – przy naj mniej czę ścio wa – pró ba
zbli że nia się do brzmie nia ory gi nału nie jest zupełnie po dej mo wa na w przy pa d -
ku ję zy ka an gie l skie go (por. Słow nik wy mo wy pol skiej PWN 1978, Pod rę cz ny
słow nik po pra wnej wy mo wy pol skiej 1994), co wska zy wałaby, że twier dze nia
na te mat zna cze nia isto ty czyn ni ków ku l tu ro wych i wy ni kających stąd „uprze -
dzeń” fonety cz nych, choć nie po pa r te kon kre t ny mi do wo da mi, nie są do ko ń ca
bez pod staw ne.

Bez spo r nym jest stwier dze nie, że pro ces przy swa ja nia ko le j nych słów an gie -
l skich w ję zy ku pol skim jest ciągle żywy i nie tra ci nic ze swo je go aktu a l no ści.
Wy da je się na to miast, że zmie nia się spo sób po dej ścia do spo so bu wy mo wy
tych za po ży czeń w ję zy ku pol skim. Dają się w nim za uwa żyć trzy pod sta wo we
ten den cje:
1. Naj no wsze za po ży cze nia co raz czę ściej przy bie rają fo r mę fo ne tyczną zbli -

żoną do ory gi nału. Nie wy ka zują one przy tym cech wy mo wy „li te ro wej”
i nie po wie lają błędów wy ni kających z upro sz czo nych za sad wy mo wy. Są to 
słowa, któ re do ję zy ka pol skie go prze ni k nęły nie da w no, prze de wszy stkim
po przez swoją fo r mę mó wioną, i na leżą do sfe ry sze ro ko po ję tej ku l tu ry ma -
so wej, któ ra ule ga si l ne mu wpływo wi ku l tu ry ame ry ka ń skiej, a przez to i ję -
zy ka an gie l skie go. Na le ży pod kre ślić, że cho dzi przy tym o słowa na tyle
czę sto uży wa ne, że uży t ko w nik ję zy ka pol skie go jest do brze osłucha ny z ich 
ory gi nalną wy mową.

2. Wie le za po ży czeń le ksy ka l nych z ję zy ka an gie l skie go prze ni ka do ję zy ka
pol skie go po przez ję zyk pi sa ny i roz po wszech nia ne są one przez oso by
słabo znające ję zyk an gie l ski, a nie przez bi ling wa l nych użyt ko w ni ków tego
ję zy ka. Do tyczą na przykład no wych form usług (np. ca te ring, le a sing), nazw
związanych z naj nowszą te ch no lo gią ko m pu te rową czy gra mi (np. Acer, Li -
te on, Tomb Ra i der). Słowa te nie są ty po we dla po to cz nej an giel sz czyz ny na 
po zio mie pod sta wo wym i uży t ko w nik spo ty ka się z nimi ty l ko w wąskim,
okre ślo nym wy żej za kre sie. W ich przy pa d ku do mi nu je wy mo wa „li te ro wa”
tj. od po wie d nio [ka te riTk], [li ziTk], [acer], [li te on], [tomb ra j der]. 

3. Cza sem – w ta kich przy pa d kach jak [ka te riTk] czy [li ziTk] – wy mo wa „li te -
ro wa” zmo dyfi ko wa na jest według, rzec mo ż na, uni wer sa l nych za sad czy ta -
nia wy ra zów ob cych (nie ko nie cz nie an gie l skich), prze ję tych z za sad obec-
nych w in nych ję zy kach gdzie <c>, po do b nie jak w łaci nie śred nio wie cz nej,
czy ta ne jest jak [k] przed <a>, <o>, <u> i w wygłosie, a jak [c] przed sa -
mogłoska mi prze dni mi, na to miast in ter woka licz ne <s> wy ma wia ne jest
dźwię cz nie jako [z].
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Po wy ższe uwa gi skłaniają do po no w ne go prze anali zo wa nia za sad, według
któ rych usta la się wy mo wa za po ży czeń wy ra zów ob cych w ję zy ku pol skim,
szcze gó l nie z ję zy ka an gie l skie go. Wy so kie te m po przy swa ja nia po ży czek z te -
go ję zy ka, ich roz po wszech nie nie, szcze gó l nie w ję zy ku po to cz nym, w po rów -
na niu z zapo ży cze nia mi z in nych ję zy ków skłaniają do bli ż sze go przy j rze nia się 
temu pro ce so wi i po wstrzy my wa nia się od opi sy wa nia tego zja wi ska za po mocą 
na zbyt uo gó l nio nych reguł rządzących zapo ży cze nia mi. Reguły okre ślające
spo so by wy mo wy całych słów czy po szcze gó l nych głosek z ję zy ka an gie l skie -
go, ja kie mo ż na zna leźć w aktu a l nie do stę p nych słow ni kach ję zy ka pol skie go
lub wy ra zów ob cych, two rzo ne i opi sy wa ne były w okre sie mnie j szej eks pan sji
tego ję zy ka i mnie j sze go do stę pu do pra widłowych wzo r ców wy mo wy. Obe c -
nie po ziom zna jo mo ści ję zy ka, szcze gó l nie u młod ego po ko le nia, za sób uży wa -
ne go po wszech nie słow ni c twa, mo ż li wość bez po śred nie go kon ta ktu z ży wym
ję zy kiem z jed nej stro ny i nie mal co dzien ny kon takt z formą pi saną ję zy ka an -
gie l skie go z dru giej, wy mu szają ko nie cz ność we ry fi ka cji wcze ś nie j szych reguł
do tyczących za sad wy mo wy za po ży czeń z tego właś nie ję zy ka. Cie ka we
byłoby prze anali zo wa nie eta pów two rze nia się no wych ten den cji reguł wy mo -
wy i pra widłowo ści opa r tych w wię kszym niż kie dyś sto p niu o kon takt z ży -
wym ję zy kiem i po rów na nie obe cnej wy mo wy słów an gie l skich z ich wcze ś -
niejszą wy mową (po stu lo waną przez słow ni ki). In te re sujące też byłoby od na le -
zie nie ewen tu a l nych regu la r no ści tych prze mian i okre śle nie za sad, według któ -
rych się do ko nują. Jed nak to wy kra cza poza ramy ni nie j sze go szki cu.
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Z pro ble ma ty ki cze sko- pol skie go
słow ni ka fra zeo logi cz nego

Po trze ba dwu ję zy cz nych słow ni ków fraze olo gi cz nych jest obe c nie co raz
bar dziej wi do cz na. Jed nak ich opra co wa nie stwa rza wie le pro ble mów prze de
wszy stkim pod wzglę dem usta le nia ich ek wi wa len cji. Co pra wda, wy ko rzy stu je 
się tu taj do świa d cze nia leksy kogra fi cz ne jed noję zy cz nych słow ni ków fraze olo -
gi cz nych, ale – po do b nie jak w ich przy pa d ku – ist nie je je sz cze wie le za gad -
nień, któ re trze ba roz wiązać. Po ni żej za mie rza my przed sta wić nie któ re pro po -
zy cje leksy kogra fi cz ne w opra co wy wa nym cze sko- po l skim słow ni ku fra zeo -
logi cz nym. 

1. Baza ma te riałowa słow ni ka
Założe niem słow ni ka jest ob ję cie jak naj wię kszej ilo ści jed no stek fraze olo -

gi cz nych, czy li tej czę ści związków wy ra zo wych, którą okre śla się mia nem fra -
ze o lo gii lub idio ma ty ki le ksy ka l nej. Jed na k że okre śle nie ilość jest za da niem
wca le nie łatwym. Z jed nej stro ny bo wiem mamy jed no stki, któ re są no to wa ne
w słow ni kach, ale po wszech nie wyszły z uży cia (tzw. ar cha i z my), z dru giej ist -
nie je wie le fra zeo logi z mów, któ re po ja wiają się w ję zy ku ko mu ni ka cji co dzien -
nej, ale ich ko dy fi ka cja jest nie kie dy nie ja s na. Są one bo wiem tra kto wa ne albo
jako oka zjo nali z my, albo jako zwro ty mod ne, któ re z bie giem cza su wyjdą
z uży cia (w naj bli ż szym cza sie zo staną za po mnia ne). Wpra w dzie no tują je ko r -
pu sy ję zy ko we, to jed nak nie mo ż na ich po tra kto wać jako stałe jed no stki fra -
zeo logi cz ne. W tej sy tu a cji naj le p szym roz wiąza niem jest ze sta wie nie tej fra ze -
o lo gii, któ re zo stała opi sa na w pra cach czy pu b li ka cjach kody fika cy j nych (por.
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słow ni ki fra zeo logi cz ne pol skie czy cze skie oraz pu b li ka cje na te mat fra ze o lo -
gii, np. Fra ze o gra fia słowia ń ska 2001). 

Punkt wyj ścia gro ma dze nia jed no stek fraze olo gi cz nych sta no wiła fra ze o lo -
gia cze ska, dla te go też przy ję li śmy po ję cie fra zeo logi z mu, fun kcjo nujące w tra -
dy cji cze skie go języ koz na w stwa. To wa run ko wało włącze nie nie któ rych jed no -
stek, wpra w dzie za li cza nych do fra ze o lo gii (por. Čermák 2001), ale uz na wa -
nych dziś za sa mo dzie l ne ga tun ki mowy, jak np. przysłowia. Poza ob rę bem jed -
nak po zo stały inne fo r my pare mio logi cz ne oraz związki o bu do wie fra zy (np.
nie któ re ma ksy my, afo ry z my, po wie dze nia, skrzy d la te słowa, złote my śli).
Oczy wi ście ta kie uję cie wy ma ga nie kie dy ar bi tra l nych roz strzy g nięć nie któ rych 
aspe któw fra ze o lo gii. Z tego wzglę du w przy pa d ku, kie dy przysłowie na le ży do 
„ży wych” i czę sto uży wa nych zwro tów, tego typu jed no stki ję zy ko we zo stały
włączo ne do słow ni ka (por. np. Co oči nevidí, to srdce nebolí – Cze go oczy nie
widzą, tego se r cu nie żal; Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá– Jak Kuba
Bogu, tak Bóg  ku bie; Panská láska po zajících skáče – Łaska pa ń ska na pstrym 
ko niu je ź dzi; Po slo u chej uchem, a ne břuchem – Słuchaj uchem, a nie brzu -
chem; Strach má velké oči – Strach ma wie l kie oczy; Z vlka neuděláš beránka –
Trud no z wi l ka uczy nić owcę). 

Stru ktu ra fra zeo logi z mu nie za wsze sta no wi całość nie zmienną. Nie trze ba
ni ko go prze ko ny wać o tym, że we wszy stkich ję zy kach ist nie nie usta lo nej jed -
no stki fra zeo logi cz nej zakłada ist nie nie jed no cze ś nie ró ż nych jej wa rian tów. To 
po wo du je, że do słow ni ka włączo no:
1. jed no stki idio ma ty cz ne z ko m po nen tem para dygma ty cz nym (np. zachová-

vat/uložit/uložit si/lo vit bobříka/bobříka mlčení; dát/uložit k ledu; zívat jako
lev/hroch/krokodýl),

2. jed no stki nie idio maty cz ne (po zo stałe związki fra zeo logi cz ne), w któ rych po -
zy cję wa rian tu za j mu je ko m po nent za mien ny, para dyg maty cz ny (np. hle dat
na něčem/všem ble chy – szu kać dziu ry w całym; spát jako bobr/sy sel – spać
jak suseł/nie dźwiedź; být chytrý/mazaný jako liška – być chy try jak lis/wąż;
mít (široké/ostré/tvrdé) lo kty – roz py chać się łokcia mi) lub faku lta ty w ny,
syn tag maty cz ny (np. dělat (někomu) go ri lu / mít své go ri ly / být něčí go ri la – 
być czy imś go ry lem / ro bić za go ry la; być ochro nia rzem; (být) slizký jako
had / být slizký had – (być) śli ski jak wąż; cho wać węża w za nad rzu / wy ho -
do wać so bie węża na pie r siach), czę sto też wy stę pują oby d wa przy pa d ki na -
raz (np. být silný/silný/mít sílu jako bu vol/býk/kůň/lev/medvěd/tur – być si l -
ny/si l ny jak bu haj/byk/koń/lew/nie dźwiedź/tur/wół; nadýmat se/na fu ko vat se
jako ho lub/kro can/ro pu cha/žába / nést se/no sit se jako páv/pávice – na dy -
mać się jak in dyk/żaba / pu szyć się jak paw).
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W pie r wszym przy pa d ku idzie o to, że nie któ re idio my mają swo je wa rian ty
syno ni mi cz ne, ró ż niące się stru ktu ra l nie je dy nie jed nym ko m po nen tem. W ka ż -
dym jed nak przy pa d ku po zo stają one sa mo dzie l ne stru ktu ra l nie i se man ty cz nie,
cho ciaż dałoby się je usta wić w sze reg syno ni mi cz nych de ry wa tów z nie kie dy
(z reguły) ar bi tra l nie wy zna czo nym idio mem wyj ścio wym, np. už to má od by to
: už to má za se bou (‘umarł, już swo je ży cie prze żył’ : ‘umarł, już swo je ży cie
ma za sobą’). Nie któ rzy tego typu jed no stki na zy wają nie zale ż ny mi idio ma mi
(por. Čermák 2001: 95–96). My śmy je na zwa li idio ma mi z ko m po nen tem para -
dygma ty cz nym, po nie waż uka zują one je dy nie inny spo sób re je stra cji (in ter pre -
ta cji) ota czającej człowie ka rze czy wi sto ści (uj mują inny ob raz świa ta – do ty czy 
to za rów no fra ze o lo gii jed noję zy cz nej, na ro do wej, jak też fra ze o lo gii po rów na -
w czej). An drzej Ma ria Le wi cki w tym przy pa d ku mówi o trzech warstwach
kształtujących zna cze nie fra zeo logi z mu (w tym idio ma ty z mu), przy czym
„drugą warstwą jest mo ty wujący fra ze o lo gizm ob raz, któ ry sta no wi pod sta wę
me ta fo ry” (Le wi cki 2001, s. 103).  

W dru gim przy pa d ku cho dzi o wsze l kie związki fra zeo logi cz ne, któ rych sto -
pień sta bi l no ści stru ktu ry jest ró ż ny. Do ty czy to za rów no nie zbęd nych ele men -
tów składu jed no stki fra zeo logi cz nej, jak rów nież ele men tów roz wi jających, co
za cho dzi zwłasz cza w przy pa d ku stru ktu ry długiej lub po ja wia nia się dopełnień
bli ż szych, pa r ty kuł i wsze l kie go ro dza ju oko li cz ni ków, np. (a) být silný jako
kůň (bu vol/býk/lev/medvěd/tur) : być si l ny jak koń (byk/lew/nie dźwiedź/tur/wół);
sedět jako sle pi ce na hřadě (vlaštovky na drátě) : sie dzieć jak kury na grzę dzie
(ja skółki na dru cie); (b) To je (mi) (ale) povedený ptáček! : wzru szać ra mio na mi
(nad kimś/czymś); že se nebojíš (boha)!; držet ja zyk na udě (za zuby), trzymać
ję zyk na wo dzy (za zę ba mi) itd.

Oczy wi ście, ko m po nen tem za mien nym może być le ksem lub ele ment gra -
ma ty cz ny (fo nem, mo r fem czy in to na cja), albo też oba na raz pod wa run kiem
nie wno sze nia przez nie no wych tre ści do fra zeo logi z mu, np. čistý jako li lie/le lu -
ja; wyciągnąć ko py ta/strze lić ko py ta mi. Ta kie jed no stki rów nież będą wy stę po -
wały w na szym słow ni ku (w fun kcji wa rian tu fra zeo logi z mu ar bi tra l nie okre ślo -
ne go jako pod sta wo wy).

„Do świa d cze nia z układa nia słow ni ków fraze olo gi cz nych, zwłasz cza słow -
ni ków dwu ję zy cz nych, wska zują, że ce lo we jest od ró ż nie nie ko m po nen tów
zmien nych od faku lta ty w nych” (Ba saj 1988: 22). Przy czym ko m po nen ty faku -
lta ty w ne są dość łatwe w opi sie. Go rzej z kom po nen ta mi za mien ny mi. Cza sem
ta kie związki fra zeo logi cz ne po da je się jako sa mo dzie l ne fra zeo logi z my (syno -
ni mi cz ne), cza sem gro ma dzi się w jed nej jed no st ce fra zeo logi cz nej (ze wska za -
niem ko m po nen tu za mien ne go w na wia sie, po dwu kro p ku, po zna ku [/] itd.).
Wpra w dzie łącze nie wa rian tów na za sa dzie dru giej skra ca słow nik i sta no wi
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wa ż ny mo ment po zna w czy, na su wa jed nak spo ro trud no ści te ch ni cz nych
i mery to ry cz nych, do tyczących sy ste maty za cji wa rian tów (o czym po ni żej). 

Wre sz cie osta t nia gru pa związków fraze olo gi cz nych to jed no stki o sta tu sie
te r mi nu, np. anglická sla ni na, švédský stůl, ruská ve j ce, španělský ptáček,
moravský vra bec, francouzský salát, holandský řízek, vídeňský řízek, tatarský
bi f tek, turecké hospodářství, finská vo d ka, srbské ragú, srbský pi lav : aksa mi t ny
re wo lu cja, gru by nie takt, lewy sie r po wy, nie dźwie dzia przysługa, nie dzie l ne
ubra nie, pio ru nujący cios, pra żo na ku ku ry dza, szwe dz ki stół, włoski te m pe ra -
ment, władza ab so lu t na. Ta kie związki wy ra zo we rów nież za mie rza my włączyć 
do na sze go słow ni ka.
2. Stru ktu ra słow ni ka

Ar ty kuł hasłowy ma na stępującą stru ktu rę:
1) wy raz hasłowy,
2) nu mer fra zeo logi z mu,
3) fra ze o lo gizm i jego wa rian ty,
4) uwa gi gra ma ty cz ne,
5) kwa lifi ka to ry sty li sty cz ne,
6) zna cze nie fra zeo logi z mu,
7) sze reg sy no ni mów.

Wy ra zem hasłowym jest ten ele ment fra zeo logi z mu, któ ry zo stał wy dzie lo ny 
w jed noję zy cz nych (na ro do wych) słow ni kach fraze olo gi cz nych, o ile ten fra ze -
o lo gizm jest tam no to wa ny. W prze ciw nym przy pa d ku zo sta je on ar bi tra l nie
wy dzie lo ny. Jest nim wy raz (z reguły rze czo w nik, przy mio t nik lub cza so w nik),
któ ry sta no wi cen trum stru ktu ry se man ty cz nej związki, np. ABRAHÁM  Ab ra -
ham –  vidět Abraháma, MÍZA ene r gia – do stat/mít dru hou mízu, MLADÝ
młody – být mladý starý, MOŘE mo rze – být jako ka p ka v moři. Je że li dla da -
ne go fra zeo logi z mu wy zna czo no już wy raz hasłowy, a występują w nim inne
auto se man tycz ne czę ści mowy, to w słow ni ku umieszczamy te czę ści mowy je -
dy nie jako hasło bez fra zeo logi z mu pod sta wo we go, a na stę p nie uj mu je my przy
przy wołanym fra zeo logi z mie (oz na czo nym mnie j sza czcionką) odsyłacz do
hasła, w któ rym ten fra ze o lo gizm jest opi sa ny (np. MASTIT – ma stit ka r ty viz ka r -
ta, ma stit si ka p su viz ka p sa, PYŠNÝ – (být) pyšný jako páv/pávice viz páv, VRKAT – vrkat 
jako ho lub viz ho lub). Po do b na sy tu a cja wystąpi w przy pa d ku fra ze o lo gizmów,
w któ rych po ja wia się wy raz hasłowy, a sam fra ze o lo gizm jest opi sa ny w in nym 
ar ty ku le hasłowym ha śle, czy li jako wy raz hasłowy dla tego fra zeo logi z mu zo -
stał wy bra ny inny le ksem. Wów czas dany fra ze o lo gizm rów nież bę dzie na pi sa -
ny mniejszą czcionką i bę dzie po sia dał odsyłacz do hasła, w ra mach któ re go zo -
stał on opi sa ny, np.: 
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PUSTIT  (SE) 
(cho vat se) jako puštěný ze řetězu viz řetěz
ne pu stit někoho k slo vu viz slo vo
pu stit něco z hla vy/ze zřetele viz hla va
pu stit něco/zprávu do světa viz svět
pu stit někoho k vodě viz voda
pu stit někomu žilou viz žíla
pu stit se/dát se do někoho
   začít mu nadávat n. se s ním prát
pu stit si někoho k tělu viz tělo
pu stit si hubu/ja zyk/pusu na špacír viz huba
pu stit uzdu fan ta zii viz uzda

Nu mer fra zeo logi z mu ma być wy ko rzy sta ny nie ty l ko w załączo nych in de -
ksach, ale ta k że w ar ty kułach hasłowych w po zy cji odsyłacze, cho ciaż w tym
przy pa d ku czę ściej sto su je my odsyłacz do hasła (np. povědět/ukázat někomu,
zač je v Pardubicích perník viz perník; Ce sta do pe kel/pe kla je (vy)dlážděna
dobrými úmysly viz ce sta; mlít hu bou jako pes oca sem viz huba; tam, kam
i císař pán chodí pěšky viz císař). Nu me ro wa ne są je dy nie te fra zeo logi z my,
któ re sta no wią związek pod sta wo wy. Fra zeo logi z my syno ni mi cz ne i wa rian ty -
w ne będą za opa trzo ne w odsyłacze do ar ty kułu, w któ rym pełnią fun kcję po sta -
ci pod sta wo wej, co jest związane z czwa r tym, piątym i szó stym ele men tem ar -
ty kułu hasłowe go.

W po zy cji trze ciej zna j du je się fra ze o lo gizm z kom po nen ta mi faku lta tyw ny -
mi i ewen tu a l ne jego ko m po nen ty za mien ne (wa rian ty), np. vy s lo vit pod iv nad
něčím, (mít/pobírat) vysoký plat, být/oc t no ut se na šikmé ploše, (být) mír-
ná/krotká jako ho lu bi ce, pro každý případ/pro všechny případy itd. W pozycji
trzeciej znajduje się frazeologizm z komponentami fakultatywnymi i ewen tu a l -
ne jego komponenty zamienne (warianty), np. vyslovit podiv nad něčím,
(mít/pobírat) vysoký plat,  být/octnout se na šikmé ploše, (být) mírná/krotká jako 
holubice, pro každý případ/pro všechny případy itd. Związki frazeologiczne
występują w haśle według następującej kolejności:
1. Związki fra zeo logi cz ne będące czę ścią in ne go te kstu (ce cha syn tag maty cz -

na):
a) po rów na nia: no mi na l ne (np. tvrdohlavý jako be ran – upa r ty jak ba ran, němý

jako ryba – nie my/milczący jak ryba) lub wer ba l ne (np. syčet jako had – sy -
czeć jak wąż, spát jako zajíc – spać jak zając);

b) wy ra że nia i zwro ty (lu do we, li te ra c kie, bi b li z my): no mi na l ne (np. no vinářská 
ka ch na – ka czka dzien ni ka r ska; ošklivé káčátko – brzy d kie kaczątko; vlk
v rouše beránčím – wilk w skó rze ba ra niej) lub wer ba l ne (np. dělat z komára 
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vola – ro bić z mu cha/komara słonia; házet per ly sviním – rzu cać perły
przed wie prze/świ nie; udělat ko z la zahradníkem – posłać wi l ka po owce);

2. związki fra zeo logi cz ne jako sa mo dzie l ny mi kro tekst (ce cha syn ta kty cz na):
a) zda nia lub rów nowa ż ni ki zdań (tzw. cha ra kte ry styki): no mi na l ne (np.

Kráva jedna (pitomá)! – Głupia kro wa!; Čubka jedna (zatracená)! – Ale
suka!) lub wer ba l ne (np. To je (ale) učiněný slon – Ty słoniu!; To je ale
liška podšitá! – Co za szczwa ny lis!);

b) przysłowia (łącz nie z lu do wy mi pro gno sty ka mi), np. Když není ko co ur
doma, myši mají pré – My szy ta ń cują, gdy kota nie czują; Potmě každá
kráva černá – W nocy wszy stkie koty są szare; Na svatého Jiří vylézají
z děr hadi a štíři – Od świę te go Ba r tka boi się zając cha r tka.

W zwi ąz ku z po wy ższym hasła są uporządko wa ne w następujący sposób: na
początku zostały za mie sz czo ne fra zeo logi z my no mi na l ne, na stę p nie wer ba l ne,
w pie r wszej ko le j no ści wy stę pują związki o bu do wie syn tag maty cz nej, pó ź niej
o bu dowie syn ta kty cz nej, naj pierw fra zeo logi z my-czę ści te kstu, a na stę p nie
związki sa mo dzie l ne (mi kro teksty). Oczy wi ście, nie w ka ż dym przypadku
wszy stkie te ele men ty wystąpią. Wtórną za sadą ich usze re go wa nia jest ko le j -
ność alfa be ty cz na, tzn. według pie r wszej li te ry da ne go związku. 

Ko m po nent faku lta ty w ny (uję ty w na wias okrągły) jest to ko m po nent, któ ry
może roz wi jać czy uzu pełniać fra ze o lo gizm i nie wy stę pu je w ka ż dym przy pa d -
ku uży cia tego zwro tu, np. že se nebojíš (boha)!, (být) od přírody (tichý,
skromný), mít svatý po koj (od někoho), (znát něco) do poslední tečky, To je (mi)
(ale) povedený ptáček! itd. Wzbo ga ca on związek o do da t kową treść. W tej gru -
pie mo ż na by wy ró ż nić pe w ne wa rian ty le ksy ka l ne, jed nak ich wy dzie le nie po -
wo du je wie le nie ja s no ści. Ka ż dy wy raz bo wiem wno si pe wien od cień sty li sty -
cz ny (nie kie dy też se man ty cz ny, np. mít (pořádný) pu pek, (plně) ovládnout
pole), wpływając na za kres i fun kcję uży cia związku (por. np. otevřít (tu) pusu,
mít (ještě) něco na práci, Tele jed no (hloupé)! itd.). W tej sy tu a cji pozo sta wi li -
śmy go bez do da t ko wych kwan tyfi ka to rów. Na to miast ko m po nen ty za mien ne
będą umie sz czo ne obok sie bie od dzie lo ne je dy nie kre ska po chyłą (/). Na le ży tu
jed nak do dać, że w nie któ rych przy pa d kach wa rian ty fra zeo logi cz ne nie będą
łączo ne. Do ty czy to na stę pujących przy pa d ków:
1. Je że li rów no le gle wy stę pują związki wer ba l ne i no mi na l ne: mi lo vat opičí

lásku – opičí láska,
2. Je że li fra zeo logi z my wy ka zują ró ż ni ce syn ta kty cz ne (np. w za kre sie re kcji

i szy ku), np. ne stačí s de chem – dochází mu dech, dech ko muś za pie ra – ko -
muś za brakło tchu, dělá/udělá, co někomu na očích vidí – dělá/udělá, co
někomu vidí na očích;
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3. Je że li fra ze o lo gizm wy stę pu je w fo r mie twierdzącej i przeczącej i są ró ż ne
zna cze nio wo, np. vědět si rady (s něčím) – nevědět si rady (s něčím),

4. Je że li fra zeo logi z my tworzą wa rian ty anto ni mi cz ne, np. mieć lekką rękę –
mieć ciężką rękę,

5. Je że li fra zeo logi z my po sia dają od mienną stru ktu rę gra ma tyczną, np. mít
z čeho vítr – mít za dek v ka lu pu, 

6. Je że li fra zeo logi z my sta no wią rów ne wa rian ty sty li sty cz ne, np. stojí to za
sta rou belu – stojí to za pět písmen.
Na ma r gi ne sie na le ży tu taj do dać, że już na po wy ższych przykładach wi dać,

jak trud no wy pra co wać kry te ria do usta la nia wa rian tów fra zeo logi z mów i ich
ko le j no ści. Po wszech nie nie kwe stio nu je się ty l ko to ż sa mo ści se man ty cz nej
(jako kry te rium wa rian tu fraze ologi cz ne go). Po zo stałe kry te ria są dys ku sy j ne.
Mimo tego ka ż dy związek wy ra zo wy, aby być uz na ny za wa riant, mu siał
spełnić po ni ż sze kry te ria:
1. Kry te rium iden ty cz no ści stru ktu ry ob ra zo wej  – meta fo ry cz ne uję cie tre ści,
2. Kry te rium składu le ksy kal ne go – sta bi l ność stru ktu ry związku fraze ologi cz -

ne go,
3. Kry te rium od mien no ści sty li sty cz nej (eks pre sy w nej) – jest pod sta wową de ry -

wa cji związków fraze olo gi cz nych,
4. Kry te rium po cho dze nia – mówiąc o mo dy fi ka cji fra zeo logi z mu, za wsze

a pro ri zakłada my ist nie nie ja kie goś pun ktu wyj ścio we go (pro blem mgli sty),
5. Kry te rium gra ma ty cz ne – za wa rian ty uwa ża się to ż sa me se man ty cz nie fra -

zeo logi z my, któ re ró ż nią się fo r ma l nie, tj. fo ne ty cz nie, mor folo gi cz nie lub
syn ta kty cz nie,

6. Kry te rium hi sto ry cz ne – po zwa lające włączyć związki ar cha i cz ne.
I jed na uwa ga. W przy pa d ku wa rian tów le ksy ka l nych po wsta je pro blem, czy 

ka ż dy wa riant po wta rzać w od po wied nim mie j s cu i odsyłać do właści wej wo ka -
buły, czy też po wta rzać bez odsyłania do właści wej wo ka buły i po da wać ek wi -
wa lent. Na ra zie za sto sowa li śmy pie r wszy spo sób, np. fra ze o lo gizm ci tit se ve
svém živlu viz být ve svém živlu, któ ry jed nak we właści wym mie j s cu ma po -
stać: být (ci tit se) ve svém živlu. Ten pro blem chce my je sz cze pod dać pod dys -
ku sję.

Na to miast wa rian ty ze zmia na szy ku wy ra zów będą w słow ni ku uw z ględ nia -
ne ty l ko w  tym przy pa d ku, kie dy szyk jest stały i nie zmien ny (a je to!, a je po
le ga ci!). W przy pa d ku uży wa nia w te kstach fra zeo logi z mów z szy kiem zmien -
nym (sy tu a cja nie usta bili zowa na) po da wa ne są – jako pod sta wo we – naj czę ściej 
wy stę pujące fra zeo logi z my z da nym szy kiem (kry te rium frek wen cy j ne) lub
w po sta ci zgod nej z normą gra ma tyczną da ne go ję zy ka (np. do stat se z bláta do
žumpy). W tym przy pa d ku po mo c ne są jed noję zy cz ne słow ni ki fra zeo logi cz ne,
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któ re sta no wią pod sta wę uz na nia da nej fo r my fra zeo logi z mu (jego szy ku) za
po stać pod sta wową.

Ko le j ny pro blem do ty czy już nie ty l ko fra zeo logi z mu pod sta wo we go, ale
wszy stkich jed no stek wy stę pujących w słow ni ku. Idzie o fo r mę cza so w ni ka,
po ja wiającego się w idio mie lub związku fra zeo logi cz nym. Fra zeo logi z my wer -
ba l ne bo wiem są po twier dzo ne w te kstach w czte rech po sta ciach:
1. Cza so w nik we fra zeo logi z mie jest uży wa ny w ró ż nych fo r mach – w tej sy tu -

a cji słow ni ku po da je my fo r mę bez oko licz ni ka (np. Stal a po slo u chal
s otevřenou pu sou. albo Sta la s otevřenou pu sou a di vi la se, že je to možné.
Ko u kal na ně s otevřenou pu sou – fo r ma w słow ni ku: (stát a po slo u chat)
s otevřenou pu sou; po do b nie np. w przy pa d ku fra zeo logi z mów: mít v těle
rtuť, pu stit si někoho k tělu, svléknout se do půl těla, vzít někoho do práce,
otírat si o někoho pusu – wy cie rać so bie kimś gębę itd.),

2. Cza so w nik we fra zeo logi z mie wy stę pu je ty l ko w jed nej fo r mie – w słow ni ku
ma te fo r mę (np. práce mu nevoní, to dalo hodně práce, to dá práci, leží jak
La zar, nemá v těle ko u ska cti, zavři pusu!, je z jiného těsta, (ne chat něco) jak 
to leží a běží, prach jsi a v prach se obrátíš – pro chem je steś i w proch sie
ob ró cisz, (všichni) jsme na jedné lodi – je dzie my na jed nym wó z ku itd.),

3. Cza so w nik we fra zeo logi z mie ma po stać do ko naną i nie do ko naną lub/i jed -
no krotną i wie lo krotną – w słow ni ku wy stę pu je w jed nym mie j s cu i roz po -
czy na się fo r ma nie do ko naną lub jed no krotną (np. otevírat/otevřít si na
někoho pusu, přijmout /přijímat s otevřenou náručí, slíbit/slíbovat někomu
teplé místečko, dochází/došla mu trpělivost – ko ń czy się/sko ń czyła sie mo i ja
cie r p li wość, na sa dit/na sa zo vat manželo vi pa ro hy – przy pra wić/przy piąć mę -
żo wi rogi itd.),

4. Fra ze o lo gizm z cza so w ni kiem, któ ry ma fo r my pre fi ksa l ne i sup le ty w ne –
w słow ni ku fo r my te są umie sz czo ne po kre s ce po chyłej (/), a w od po wied -
nim mie j s cu po wta rza ne z odesłaniem do fo r my nie do ko na nej (np. tlo -
uct/vtlo u kat někomu něco do hla vy – vtlo u kat někomu něco do hla vy viz tlo -
uct; má to napsané/vepsané ve tváři – má to vepsané ve tváři viz napsát itd.).
Ko le j ne dwa ele men ty (uwa gi gra ma ty cz ne i kwan tyfi ka to ry sty li sty cz ne)

wy stę pują nieob liga tory j nie. W przy pa d ku pie r wsze go jest to uza le ż nio ne wy -
stę po wa niem da ne go zja wi ska gra ma ty cz ne, któ re zo sta je za cho wa ne na za sa -
dzie idio maty cz no ści np. vem to čert! imp. W dru gim przy pa d ku sy tu a cja jest
bar dziej skom pli ko wa na, po nie waż kwa li fi ka cja sty li sty cz na nie na le ży do
stałych i nie zmien nych cech fra zeo logi z mu. W tej sy tu a cji przy ję li śmy roz -
wiąza nie, że przy tych fra zeo logi z mach, któ re mają wy raźną kwa li fi ka cję sty li -
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styczną, po da je my ją, w po zo stałych – po mi ja my je. Jako kwan tyfi ka to ry sty li -
sty cz ne uży li śmy na stę pujących okre śleń: po ety c kie, bi b li j ne, eufe mi sty cz ne, li -
te ra c kie, po to cz ne, pub licy sty cz ne, wu l ga r ne, iro ni cz ne, pe jo ra tyw ne, żar to b li -
we, dia le kta l ne, re gio na l ne, lu do we, ar cha i cz ne.

Ko le j ny ele ment ar ty kułu hasłowe go to zna cze nie fra zeo logi z mu pod sta wo -
we go. Wpra w dzie – jak pi sze A.M. Le wi cki – fra zeo logi z my mają trzy wa r stwy 
kształtujące ich zna cze nie, my jed nak uwz ględ ni li śmy je dy nie obe c ne ich zna -
cze nie refe ren cja l ne,  „utrwa lo ne w uzu sie i wy do by wa ne przez ana li zę kon te -
kstów, w ja kich idio ma tyzm wy stę pu je” (Le wi cki 2001, s. 103). Po mi nę li śmy
na to miast „mo ty wujący fra ze o lo gizm ob raz, któ ry sta no wi pod sta wę me ta fo ry
i któ ry może akty wi zo wać się przy grach ję zy ko wych, zwłasz cza w pro ce sach
defra zeolo gi za cji” (Le wi cki 2001, s. 103), po nie waż to do ty czy uży cia związku
w wy po wie dzi lub jego ety mo lo gii (ewen tu a l nie usta le nia in wa rian tu). Na to -
miast trze ci wy dzie lo ny przez A.M. Le wi c kie go ele ment („skład le ksy ka l ny fra -
zeo logi z mu, któ ry wno si szcze gó l ne za ba r wie nie sty li sty cz ne, wy ni kające ze
sposo bu uży wa nia wy ra zów, pełniących fun kcje ko m po nen tów związku fraze -
ologi cz ne go, wów czas, gdy są one samo dzie l ny mi jed no stka mi le ksy kal ny mi”;
Le wi cki 2001, s. 103) uję li śmy w po zy cji czwa r tej i piątej ar ty kułu hasłowe go,
po nie waż na ce cho wa nie sty li sty cz ne fra zeo logi z mu wpro wa dza przy na le ż ność
„wy ra zów do po zio mów ję zy ko wych […]. Te ele men ty se man ty cz ne mogą być
uja w nia ne poza de fi nicją ty l ko jako me ta ję zy kowe wy po wie dzi o jed no st ce ję -
zy ka” (Le wi cki 2001, s. 109).

Ar ty kuł hasłowy za my ka wy szcze gól nie nie sy no ni mów związku pod sta wo -
we go, o ile ta kie ist nieją. Ta kie zwro ty muszą się mie ścić w tym sa mym mo delu
se man ty cz nym, obe j mującym związki wy ra zo we, któ rych sto pień przekłada l no -
ści jest ze ro wy. Zakwa lifi ko wa nie więc fra ze mów do sy no ni mów opa r te jest na
za sa dzie przekłada l no ści jed no stek fra zeolo gi cz nych, któ ra pełni pod sta wową
fun kcję w słow ni kach kon fron ta tywnych1. 

Tu taj do ty ka my dru giej stro ny ar ty kułu hasłowe go, stro ny obe j mującej ek -
wi wa len cję fra ze o lo giczną w ję zy ku pol skim. Ta część jest zbu do wa na po do b -
nie, jak część cze ska. Jed nak uję te w niej związki są: 
1) albo ścisłym od po wied nikiem jed no stki wyj ścio wej cze skiej (np. ko u pat se

na Ada ma – kąpać się na Ada ma, přehnout dítě přes ko le no – przełożyć dzie -
c ko przez ko la no, tvrdý jako kámen – twar dy jak ka mień), 

2) albo od po wied nikiem ade k wa t ny do tre ści jed no stki wyj ścio wej cze skiej (np. 
rozumí tomu jako slepý barvám – nie ma o tym zie lo ne go po ję cia, jet na
černo  – je chać na gapę, jde to (s ním) od de se ti k pěti – scho dzi na dzia dy), 

3) albo tłuma cze niem opi so wym lub dosłow nym jed no stki wyj ścio wej cze skiej
(np. jít (pořád) ro v nou za no sem – iść pro sto przed sie bie, udělá, co někomu
na očích vidí – spełniać wszy t kie za chcian ki).

Z pro ble ma ty ki cze sko- pol skie go słow ni ka fraze ologi cz ne go 67



Za sad niczą zasadę fra zeogra fii kon fron taty w nej bo wiem, zwłasz cza w za -
kre sie ję zy ków spo kre w nio nych, mo ż na sformułować w spo sób na stę pujący:
każda jed no stka fra zeolo gi cz na w ję zy ku wyj ścio wym ma swój ade k wa t ny od -
po wied nik w ję zy ku do ce lo wym, a zada nie le ksy ko gra fa po le ga od zna lezie niu
tego je dynego od po wied nika. Nie jest to za da nie pro ste, po nie waż le ksy ko graf
ma do czy nie nia nie z nie do sta t kiem ma te riału ję zy ko we go, a z jego nad mia -
rem. W wy pa d ku rze czy wi ste go bra ku od po wied nie go ma te riału w ję zy ku do -
ce lo wym roz wiąza nie pro ble mu nie wy ma ga du że go nakładu pra cy. Wy sta r czy
za sto so wać tłuma cze nie opi so we lub dosłowne. 

Nato miast nad miar ma te riału zmu sza do prze pro wa dza nia szcze gółowej ana -
li zy wie lu mo ż li wych wa rian tów i sy no ni mów, za nim zo sta nie usta lo ny ade k -
wa t ny od po wied nik pol ski (zwłasz cza jest to wa ż ne w przy pa d ku sy no ni mów
da l szych). We fra zeogra fii kon fron taty w nej po ję cie nie przekłada l no ści (uto ż sa -
mia ne z idio maty cz no ścią) jest mylące. Do ty czy stro ny forma lnoję zy ko wej,
a po ję cie ścisłego od po wied ni ka nie zakłada to ż sa mo ści fo r ma l nej sko ja rzo nych 
jed no stek. Ponad to po szu ki wa nie fo r ma l nej ek wi wa len cji w wy pa d ku ró ż nych
fra zeo logi z mów jest ska za ne na nie po wo dze nie cho cia ż by ze wzglę du na stru -
ktu ra l ne i se man ty cz ne roz bie ż no ści ję zy ków, na wet bli skopo kre w nych. Idzie
za tem o całko wi te po do bie ń stwo stru ktur se man ty cz nych wyj ścio wej jed no stki
i jej od po wied ni ka w języku do ce lo wym  (por. Zma rzer 2001: 257–259).

3. In de ksy
Słow nik za mie rza my za ko ń czyć cze skim i pol skim in de ksem, w któ rym

ode śle my czy te l ni ka szu kającego da ne go fra zeo logi z mu od hasła słow ni ko we go 
(od ka ż de go ko m po nen tu do de skry p to ra związku fraze ologi cz ne go w jego po -
sta ci pod sta wo wej). W obu in de ksach obo wiązuje ta sama za sa da: ko m po nen -
tem jest ka ż dy wy raz auto se man tycz ny, pod któ rym zna j du je się wy li cze nie fra -
zeo logi z mów, za wie rających dany ko m po nent (wraz z de skry p to rem).

* * *
Opra co wy wa nie dwu ję zy cz nych słow ni ków fraze olo gi cz nych wy ma ga od

ba da cza  roz strzy g nię cia w pie r wszej ko le j no ści ek wi wa len cji jed no stek ję zy ko -
wych. O ile pro blem ten jest dość łatwy na płasz czy ź nie le ksy ka l nej (nie oz na -
cza to, że pro sty), o tyle w przy pa d ku jed no stek wie lowy ra zo wych (z wyłącze -
niem ter mi no lo gii, choć i w tym przy pa d ku au to rzy dwu ję zy cz nych słow ni ków
te r mi nów na po ty kają wie le pro ble mów, wy sta r czy przy wołać tu taj nie któ re
hasła ze Slovníka slovanské lingvistické ter mi no lo gie opra co wy wa ny pod red.
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A. Jedlički) sy tu a cja nie jest ani pro sta, ani łatwa. Spe cy fi cz ność usta la nia
przekłado wych ek wi wa len tów  jed no stek dwu- i wie lowy ra zo wych bo wiem
związana jest więc prze de wszy stkim z fa ktem, że w od ró ż nie niu od wy ra zów
związki fra ze o lo giczne wy stę pujące na po zy cjach hasłowych słow ni ka przekła-
do we go ce chu je swo i sta „dwukie run ko wość”. Z jed nej stro ny bo wiem odwołują 
się (i przy wołują) do aktu (ko mu ni ka tu) źródłowe go (zwłasz cza pe re mie),
a przez nie go do ku l tu ry i tra dy cji da ne go na ro du, z dru giej zaś – ku sy ste mo wi
ję zy ka (po ziom le ksy ka l ny), w któ rym się za do mo wiły. Le ksy ko graf, pró bujący 
usta lić ek wi wa lent ta kich jed no stek se man ty cz nie „wy ra zo wych” (z czym
mamy do czy nie nia w przy pa d ku słow ni ka dwu języ cz ne go w tzw. „jedną stro -
nę”), musi więc łączyć od cień semanty czno- styli stycz ny uj mujący związek jed -
no stki hasłowej z ko mu ni ka tem źródłowym (aspekt po pra wno ści fra zeo logi cz -
nej), ale też po wi nien od dać ce chy sy ste mo wej jed no stki ję zy ka. Po go dze nie z
sobą tych dwu po sta ci nie za wsze jest mo ż li we, dla te go go to wych reguł usta la -
nia ek wi wa len tów się nie da tu po dać poza jedną: dwu ję zy cz ny słow nik fra zeo -
logi cz ny po wi nien być za rów no dla le ksy ko gra fa, jak i dla uży tko w ni ka
s ł o w  n i  k i e m  p r o  p o  z y  c j i  (zwłasz cza w za kre sie kwan tyfi ka to rów sty li -
sty cz nych), a nie roz wiązań usta lo nych raz na za wsze.
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Mo ni ka PORWOŁ

Pra gma tic stra te gies in the de ntal pra ctice:
spe ech acts and imp li ca tu res

The pu r po se of this arti c le is to de scri be and ana lyze va rio us pra gma tic
methods used in the de ntal pra cti ce. This wri ting is ba sed on the exa m p les of
utte ran ces tape - re cor ded du ring de ntal tre a t ments in one of the New York City’s 
de ntal of fi ces, as well as the author’s own po int of view and kno w le d ge ga i ned
from the post of a De ntal As si stant. 

In pra cti ce vi sits, pe o p le si len t ly ob se r ve de ntists, hy gie nists, as si stants, front 
desk staff and ot her me m bers of the team as they en ga ge with pa tients. In or der
to achie ve ove rall tre a t ment suc cess, de ntal team has to be be ha vio ral ly co m pe tent
and must have hi g hly de ve lo ped com mu ni ca tion skills. The re fo re, good in ter chan ge
of tho ughts and mes sa ges is only pa r t ly re la ted to vo ca bu la ry. It is more how
pe o p le think and how they ap pro ach the pro cess of im pa r ting opi nions in
general, for in stan ce: they must be able to fra me facts di re c t ly (yet with di -
ploma cy), must have con fi dence and co m fort when ad dres sing dif fi cult si tu a -
tions, cla ri fy ex pe c ta tions and avo id po ten tial misun de r stan ding if they want to
bu ild strong re la tion s hip with pa tients. Whi le ta r ge ting com mu ni ca tion messages
they ap p ly spe ech acts and imp li ca tu res.
1. Pra gma tics. The stu dy of lan gu a ge and com mu ni ca tion

The norms which in flu en ce lin gu i stic be ha vior and the ru les that go vern the
pat tern of turn-taking in con ve r sa tion are ana lyzed by pra gma tics. Ge ne ral ly
spe a king, it is the stu dy of the way how con text in flu en ces a person’s use and
un de r stan ding of lan gu a ge. Ex p la i ning the es sen tial qu a li ties and the me a ning
of this sphe re of kno w le d ge has very bro ad ou t li nes, be ca u se it is the branch in
lin gu i stics, lo gic, phi lo so p hy and psy cho lo gy. The au t hors of Lin gu i stics. An
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intro du c tion to lan gu a ge and com mu ni ca tion un de r li ne that lin gu ists de fi ne
pragma tics as:

The stu dy of lan gu a ge use (and in pa r ti cu lar the stu dy of lin gu i stic com mu ni ca tion) in re la tion
to lan gu a ge stru c tu re and con text of ut te ran ce. For in stan ce, pra gma tics must iden ti fy cen tral uses
of lan gu a ge, it must spe ci fy the con di tions for lin gu i stic ex pres sions (words, phra ses, sen ten ces,
dis co u r se) to be used in tho se ways, and it must seek to un co ver ge ne ral prin ci p les of lan gu a ge
(Ak ma jian… 1997: 343).

Hu man com mu ni ca tion is ba sed on the uses of lan gu a ge and it in vo l ves
many ac ti vi ties. We com mu ni ca te: with many pe o p le (our fa mi ly me m bers,
friends or stran gers), in many pla ces (at home, work, scho ol or de ntal of fi ce), in 
pu b lic and in pri va te. This in ter chan ge of tho ughts by spe ech has an emo tio nal
and so cial ma g ni tu de, which can be well de fi ned in so cial si tu a tion. That is why 
lin gu ists cre a ted the Mes sa ge Mo del of Lin gu i stic Com mu ni ca tion. In ad di tion
to that, Ak majian and ot hers say  „that com mu ni ca tion is suc ces s ful when the
he a rer de co des the same mes sa ge that the spe a ker en co des; and as a co rol la ry it
pre dicts that com mu ni ca tion bre aks down if the de co ded mes sa ge is diffe rent
from the en co ded mes sa ge” (Ak majian… 1997: 346–347). 

Whi le re a ding this sta te ment, one is te m p ted to come to the con c lu sion that
lan gu a ge is de pi c ted as a bri d ge be twe en the spe a ker and the he a rer for
communi ca ting the re le vant mes sa ge. Ho we ver, this mo del re pre sents ra t her an
exa l ted way of in ter chan ging in fo r ma tion. Pra gma tics pro vi des the prin ci pal
con sti tu ents of suc ces s ful lin gu i stic com mu ni ca tion and exa mi nes the pa r ti cu lars
of pre su m p tions, such as: lin gu i stic, com muni ca ti ve, con ver sa tio nal and presum p tion
of li te ra l ness. Pre su m p tion can be de fi ned as a be lief or ex pe c ta tion sha red by
the spe a ker and the he a rer. In ad di tion to that, such ex pe c ta tion can be pre va i led 
over new evi den ce in the pro cess of com mu ni ca tion. 

The first pre su m p tion li sted abo ve – lin gu i stic pre su m p tion – hap pens when
the he a rer is sup po sed to be able to de te r mi ne the me a ning of the ex pres sion from
an ut te ran ce. When the spe a ker is as su med to spe ak with some com muni ca ti ve
in tent, it is cal led a com muni ca ti ve pre su m p tion, moreover we deal with
presum p tion of li te ra l ness when the spe a ker is as su med to spe ak li te ral ly. As far 
as con ver sa tio nal pre su m p tions are con ce r ned, they can be di vi ded into se ve ral
ca te go ries, for in stan ce: 
1) rele van ce – when the speaker’s com ments are re le vant to the con ve r sa tion; 
2) sin ce ri ty – when the spe a ker is be ing sin ce re; 
3) trut h fu l ness – when the spe a ker says so me t hing that is true; 
4) qu an ti ty – when the spe a ker pro vi des the be fit ting amo unt of in fo r ma tion;
5) qu a li ty – when the spe a ker has a pro per gro und for be lief in what he/she

says. 
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Neve r t he less, the no tion of imp li ca tu re per ta ins to ad di tio nal ly con ve y ed
me a ning in the si tu a tion when the he a rer, who per ce i ves the ex pres sion as su mes 
that the spe a ker is be ing coo pe ra ti ve and in tends to com mu ni ca te so me t hing.
With re gard to the spe ech act, John R. Se a r le ma in ta ins: 

The unit of lin gu i stic com mu ni ca tion is not, as has ge ne ral ly been sup po sed, the sym bol, word
or sen ten ce, or even the to ken of the sym bol, word or sen ten ce, but ra t her the pro du c tion or
issuan ce of the sym bol, or word or sen ten ce in the per fo r man ce of the spe ech act (Se a r le 1969: 16).

In ot her words, a spe ech act is per fo r med in ut te ring a lin gu i stic ex pres sion
and de fi ned by fe li ci ty con di tions. The spe ech act the o ry, so me ti mes cal led
perfor ma ti ve the o ry of me a ning, in ve sti ga tes what the spe a ker me ans by his/her 
ut te ran ce and un de r li nes the im po r tant dif fe ren ce be twe en lan gu a ge use and
lingu i stic me a ning (pra gma tics vs. se man tics)1. This di stin c tion ex p la ins the
natu re of lin gu i stic co m pe ten ce (the spe a ker/hearer’s kno w le d ge of lan gu a ge)
by se pa ra tion of lin gu i stic in ter ac tion from the per ce i ving lan gu a ge it self. The
spe ech acts hy po t he sis is ba sed on the ma jor pre mi se that lan gu a ge is a man ner
of ac tion in con ve y ing in fo r ma tion.

Es sen tial ly, the spe ech act the o ry was in spi red by the work of the Bri tish
phi lo sopher John Lan g s haw Au stin (1911–1960), who made his ma jor con tri bu tion 
to lin gu i stic phi lo so p hy. In the Wil liam Ja mes le c tu res at Ha r vard, which were
pu b li s hed as How to do things with words (1962), Au stin drew a se ries of ca re ful
di stin c tions be twe en the ways in which lan gu a ge fun c tions in or di na ry spe ech
acts. He di vi ded them into lo cu tio na ry, illo cu tio na ry and per locu tio na ry acts.
Au stin, who has done a con side ra b le amo unt of re se arch in this area said: 

We first di stin gui s hed a gro up of things we do in sa y ing so me t hing, which to ge t her we
summed up by sa y ing we per form a lo cu tio na ry act, such which is ro u g hly equ i va lent to ut te ring
a ce r ta in sen ten ce with a ce r ta in sen se and re fe ren ce, which aga in is ro u g hly equ i va lent to
‘meaning’ in the tra di tio nal sen se. Se con d ly, we said that we also per form illo cu tio na ry acts such
as in fo r ming, or de ring, wa r ning, un de r ta king, & c., i.e. ut te ran ces which have a ce r ta in (con ven tio nal) 
fo r ce. Thir d ly, we may also per form per locu tio na ry acts what we bring abo ut or achie ve by
saying so me t hing, such as con vin cing, per su a ding, de ter ring, and even, say, su r pri sing or mi sleading.
Here we have three, if not more, dif fe rent sen ses or di men sions of the ‘use of a sentence’ or of
‘the use of language’ (and, of co u r se, the re are ot hers also) (Au stin 1962: 109–110).

It is cle ar that Au stin iso la ted three kinds of acts per fo r med at the same time
in ut te ring a lin gu i stic ex pres sion and they can be de fi ned as:
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1 At this pla ce, the au t hor wo uld like to de fi ne pra gma tics and se man tics. PRAGMATICS is
the stu dy of the re la tion s hips be twe en lin gu i stic forms and the users of tho se forms. It is con ce r ned
with people’s in ten ded me a nings in ex pres sing the ir tho ughts, as su m p tions, pu r po ses or go als.
Ba si cal ly, pra gma tics re se a r ches how pe o p le make sen se of each ot her lin gui sti cal ly. On the ot her 
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analy sis at tempts to di stin gu ish the re la tion s hip be twe en ver bal de scri p tions and sta te of af fa irs in
the world as true or fa l se (re gar d less of who pro du ces the de scri p tion).



1. L o  c u  t i o  n a  r y  a c t s, which are ba sic acts of ut te ran ce of a sen ten ce with
sen se and re fe ren ce.

2. I l l o  c u  t i o  n a  r y  a c t s, which are ma king of a sta te ment, pro mi se, of fer,
etc. in ut te ring a sen ten ce by me ans of the illo cu tio na ry fo r ce as so cia ted with 
com muni ca ti ve pu r po se or with its per for ma ti ve pa ra p hra se.

3. P e r  l o c u  t i o  n a  r y  a c t s, which are brin ging abo ut some ef fects on the
hea rer by me ans of ut te ring the sen ten ce; such ef fect is also known as the
per locu tio na ry ef fect.
The se three co m po nents of a spe ech act are Austin’s main di stin c tions to the

sub ject of using an ut te ran ce by a spe a ker in order to make a he a rer chan ge
a sta te of his/her mind. 

Mo re o ver, Austin’s the o ry in flu en ced a nu m ber of stu dents of lan gu a ge,
inclu ding the phi lo so p her John Se a r le, who esta b li s hed a ma jor fra me work for
the stu dy of hu man com mu ni ca tion. He made an in flu en tial sy ste mati za tion of
Austin’s work with re gard to the ge ne ral the o ry of me a ning and ot her phi loso p hi cal 
is su es, such as: fal la cies in con tem po ra ry phi lo so p hy, the the o ry of de scri p tions, 
lin gu i stic chara cte ri za tions. Se a r le ra i sed the si mi lar mat ter of im po r tan ce,
howe ver he em p ha si zed the need to re la te to the fun c tions of signs or ex pres sions
to the ir so cial con text. He ex ten ded Austin’s ide as and sta ted that in or der to be
favora b ly me ant, the signs must be: ap pro pria te, sin ce re, con si stent with the
speaker’s ge ne ral be liefs and con duct, as well as reco gni za b le and me a nin g ful
to the he a rer. Se a r le pre sen ted the new ty po lo gy of spe ech acts. He di stin gui s hed
five ba sic kinds of ac tion that a per son can per form in spe a king:
1. R e  p r e  s e n  t a t i  v e s, which are spe ech acts that re pre sent some sta te of

affa irs and com mit the spe a ker to the truth of the ex pres sed pro po si tion
(asse r tions, cla ims, descri p tions, con c lu sions, etc.), ex: The sky is blue.

2. C o m  m i s  s i  v e s, which com mit the spe a ker to some fu tu re co u r se of ac tion 
(promises, thre ats, of fers, vows), ex: I will be back in a mo ment.

3. D i  r e  c  t i  v e s, who se in ten tion is to get the he a rer (ad dres see) to car ry out
some ac tion (com mands, re qu ests, da res, en tre a ties), ex: Don’t to uch that,
Co uld you lend me a pen, ple a se?

4. D e  c l a  r a  t i o n s, which are spe ech acts that the m se l ves bring abo ut a sta te
of af fa irs and which tend to rely on ela bo ra te, extra -lin gu i stic in sti tu tions
(mar ry ing, na ming, bles sing, ar re sting, ex com muni ca ting, de cla ring war,
chri ste ning, fi ring from employ ment), ex: Priest: I now pro no un ce you
husband and wife.

5. E x  p r e s  s i  v e s, which in di ca te the speaker’s psy cho lo gi cal sta te or men tal
at ti tu de (gre e ting, con gra tu lating, than king, apo lo gi zing), ex: Con gra tu la tions!,
I’m re al ly sor ry!, Oh, yes, gre at!
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The re fo re, the type of spe ech act of ten de pends on the speaker’s in ten tion
and the con text in which the words are ut te red.

Af ter Au stin, ano t her En glish phi lo so p her – H.P. Gri ce (1913–1988) made
im po r tant con tri bu tions to the lin gu i stic the o ry of mo dern pra gma tics. The se
influ en tial ac ces sions con cern the na tu re of com mu ni ca tion, the di stin c tion
betwe en speaker’s and lin gu i stic me a ning, as well as phe no me non of
conversa tio nal imp li ca tu re. Grice’s con cept of speaker’s me a ning, as a sen se of
an ut terance, was a re fi ne ment of the idea that com mu ni ca tion is a mat ter of
inten tio nal ly af fe c ting psy cho lo gi cal sta te of ano t her per son. The idea forms the 
core of Gri ce an ap pro ach to the the o ry of spe ech acts, in clu ding in di rect spe ech
acts. Grice’s di vi sion be twe en speaker’s and lin gu i stic me a ning re flects the fact
that what spe a ker me ans by ut te ring a sen ten ce of ten diverges from what the
sen ten ce in tends it self. First of all, Gri ce tho ught that lin gu i stic me a ning co uld
be re du ced to speaker’s me a ning. Se condly, he im p lied that lan gu a ge is the
most essen tial ob je c ti ve for com mu ni ca tion of tho ughts. 

Gri ce con stru c ted his own the o ry abo ut how pe o p le use lan gu a ge (coo pe ra ti ve 
prin ci p le) and iden ti fied four ba sic ma xims of con ve r sa tion. They are ge ne ral
prin ci p les for the ef fi cient use of lan gu a ge . Ho we ver, only con ver sa tio nal
impli ca tu re is ba sed on a coo pe ra ti ve prin ci p le and four ma xims. In Stu dies in
the way of words Gri ce pro vides the fol lo wing de fi ni tions:

T h e  C o o  p e  r a  t i  v e  P r i n  c i  p  l e  – Make your con ver sa tio nal con tri bu tion such as is
requ i red, at the sta ge at which it oc curs, by the ac ce p ted pu r po se or di re c tion of the talk ex chan ge
in which you are en ga ged.

T h e  M a  x i m  o f  Q u  a  l i  t y  – Try to make your con tri bu tion one that is true – and two
more spe ci fic ma xims:

  A. Do not say what you be lie ve to be fa l se.
  B. Do not say that for which you lack ade qu a te evi den ce.
T h e  M a  x i m  o f  Q u  a n  t i  t y  – The ca te go ry of Qu an ti ty re la tes to the qu an ti ty of

information to be pro vi ded and un der it fall the fol lo wing ma xims:
  A. Make your con tri bu tion as in for ma ti ve as is re qu i red (for the cur rent pu r po ses of the

       ex chan ge).
  B. Do not make your con tri bu tion more in for ma ti ve than is re qu i red.
T h e  M a  x i m  o f  R e  l a  t i o n / R e  l e  v a n  c e  – Be re le vant.
T h e  M a  x i m  o f  M a n  n e r  – Be per spi cu o us- and va rio us ma xims, such as:
  A. Avo id ob scu ri ty of ex pres sion.
  B. Avo id am bi gu i ty.
  C. Be brief (avo id un ne ces sa ry pro li xi ty).
  D. Be or de r ly (Gri ce 1989: 26–27).
From the abo ve sta te ments it can be in fer red that the coo pe ra ti ve prin ci p le is

an agre e ment be twe en the spe a ker and li ste ner whi le com mu ni ca ting. On the
other hand, four ma xims of con ve r sa tion are ge ne ral prin ci p les, which gu i de
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spe a ker how to use the lan gu a ge. Com mu ni ca tion wi t ho ut the se gu i de li nes
would be very dif fi cult. The re fo re, Gri ce ma in ta ins: 

To work out that a pa r ti cu lar con ver sa tio nal imp li ca tu re is pre sent, the he a rer will rely on the
fol lo wing data: (1) the con ven tio nal me a ning of the words used, to ge t her with the iden ti ty of any
re fe ren ces that may be in vo l ved; (2) the Coo pe ra ti ve Prin ci p le and its ma xims; (3) the con text,
lin gu i stic or ot he r wi se, of any ut te ran ce; (4) ot her items of ba c k gro und kno w le d ge; and (5) the
fact (or sup po sed fact) that all re le vant items fal ling un der the pre vio us he a dings are ava i la b le to
both pa r ti ci pants and both pa r ti ci pants know or as su me this to be the case (Gri ce 1989: 31).

Ge o r ge Yule who is an au t hor of Pra gma tics (Yule 1996) di stin gui s hed three 
kinds of con ver sa tio nal imp li ca tu res:
1. G e  n e  r a  l i  z e d  C o n  v e r  s a  t i o  n a l  I m p  l i  c a  t u  r e s  –  „When no

special kno w le d ge is re qu i red in the con text to ca l cu la te the ad di tio nal
conve y ed me a ning” (Yule 1996: 41), ex: I was sit ting in a gar den one day.
A dog ju m ped over the fen ce (If the spe a ker was more in for ma ti ve he/she
would have said ‘my garden’ and ‘my dog’).

2. S c a  l a r  I m p  l i  c a  t u  r e s  –  „When any form in a sca le is as se r ted, the ne -
ga ti ve of all forms higher on the sca le is im p li ca ted” (Yule 1996: 41), for
instan ce by cho o sing ‘some’ in a sen ten ce: I’m stu dy ing lin gu i stics and I’ve
co m p le ted s o m e  of the re qu i red co u r ses.
The spe a ker cre a tes an imp li ca tu re ‘not all’. Ce r ta in in fo r ma tion is al wa ys
com mu ni ca ted by cho o sing a word which ex pres ses one va lue from a ce r ta in 
sca le of va lu es.

3. P a r  t i c u  l a  r i  z e d  C o n  v e r  s a  t i o  n a l  I m p  l i  c a  t u  r e s, which de scri be
that in or der to make hearer’s re spon se re le vant, spe a ker must draw some
assu med kno w le d ge, ex: Do ctor: Are you in pain right now?;  Pa tient:
I really like your tie.
It is worth to add here that con ver sa tio nal imp li ca tu res can be de nied, be ca u se

they  „are part of what is com mu ni ca ted and not said, spe a kers can al wa ys deny
that they in ten ded to com mu ni ca te such me a nings” (Yule 1996: 44).

In 1967–1968 Wil liam Ja mes le c tu res, Paul Gri ce in tro du ced two kinds of
im p li ca tions: con ver sa tio nal and con ven tio nal. The se cond kind, tho ugh, is not
ba sed on the coo pe ra ti ve prin ci p le or ma xims. Ac cor ding to Paul Gri ce: 

Spe a kers may be at the one and the same time en ga ged in per fo r ming spe ech acts at dif fe rent
but re la ted le vels. One part of what the spe a ker is do ing in ma king what might be cal led one
ground flo or sta te ments, but at the same time he is also per fo r ming a hig he r -or der spe ech act of
com men ting in a ce r ta in way on the lo we r -or der spe ech act (Gri ce 1989: 362).

 This type of imp li ca tu re is as so cia ted with pa r ti cu lar words and has an
additio nal ly con ve y ed me a ning when tho se words are used: but, even, yet, and,
so, on the ot her hand, ex:
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I have only one ama l gam plug ger. S o  I can’t help you:
1. The spe a ker has only one in stru ment, which is cal led ama l gam plug ger.
2. The spe a ker can’t help the he a rer.

The re fo re, the pro po si tion in (2) is an ex p la na tion for the sta te of af fa irs
repre sen ted in (1).

In the fol lo wing exa m p le, in ter pre ta tion of the imp li ca tu re is ba sed on the
con jun c tion with the word ‘but ’ and sen ten ces are con tra sted: Ju lia sug ge sted
red blo u se, but Chri sti ne de ci ded to take a blue one.

From this it can be inferred that ‘Julia sug ge sted red blouse’ is con tra sted
thro ugh the con ven tio nal imp li ca tu re of ‘but ’ with ‘Christine’s ta king a blue
one’. The next two sen ten ces have the same pro po si tio nal con tent:
She is fat a n d  she is very ple a sant.
She is fat b u t  she is very ple a sant.

Ho we ver, the use of ‘but’ in con trast with ‘and’ in di ca tes that the spe a ker
feels that the re is some kind of un li ke ness be twe en the con jo i ned pro po si tions.
The first sen ten ce in forms the he a rer that the per son de scri bed by the spe a ker is
both fat and very ple a sant. On the ot her hand, the se cond sen ten ce im p lies that
al t ho ugh ‘she is fat’ ‘she is very pleasant’.

The o re ti cal fra me work of pra gma tics may be also re fle c ted thro ugh va rio us
ut te ran ces which oc cur in the dental pra cti ce. In the next part, the au t hor exa mi nes
a who le ran ge of spe ech acts.
2. Dif fe rent ways in which me a ning is com mu ni ca ted thro ugh spe ech 
   acts in the de ntal pra cti ce. 

People’s so cial re la tion s hips de pend on what they say and com mu ni ca te.
The re fo re, a lin gu i stic in ter ac tion can be cal led a so cial in ter ac tion, as well. In
the de ntal pra cti ce the re are three the most im po r tant com muni ca ti ve pa r ties2,
whe re so cial in ter ac tion occurs and whe re me a ning is com mu ni ca ted thro ugh
spe ech acts: Do ctor-De ntal As si stant; Do ctor-Pa tient; De ntal As si stant-Pa tient.

Spe ech acts are ut te red be fo re or af ter patient’s de ntal ap po in t ment and also
du ring de ntal tre a t ments. Esta b li s hing and ma in ta i ning ex cel lent com mu ni ca tion
is an es sen tial skill for the do ctor and de ntal as si stant in or der to un de r stand
what the pa tient is thin king abo ut, asking and con si de ring. Mo re o ver, it is not
what, but how it’s said that ma kes a dif fe ren ce when di s cus sing sub jects that are 
tru ly sen si ti ve whi le in ter vie wing and co un se ling pa tients. Furthe r mo re, the
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2 In the de ntal of fi ce the re are ot her staff me m bers, for in stan ce: la bo ra to ry te ch ni cians, de ntal
hy gie nists, se c re ta ries. The ir work and de di ca tion is also very im po r tant, but do ctor and his/her
as si stant bu ild stron ger and de eper re la tion s hip with the pa tient du ring de ntal pro ce du res. 



dentist and his/her as si stant have to be able to li sten and re spect each other’s
points of view. They have to co o pe ra te in a very ef fi cient way, so that pa tient
will feel com for ta b le and the de ntal pro ce du re will be con du c ted in a pro fes sio nal
man ner. Ad dres sing the is su es which bro ught the pa tient to the pra cti ce is
manda to ry and pre fe ra b le. Ho we ver, once the team me m ber has shown his/her
care, con cern and ex pe r ti se, it is na tu ral to say some ligh the a r ted and frien d ly
words in the form of: than king, con gra tu la ting or ad vi sing. My riad ex pres sions
ut te red du ring de ntal pro ce du res play spe ci fic fun c tions in so cial in ter ac tion
betwe en the pa tient, do ctor and as si stant. When the se pe o p le com mu ni ca te they
per form va rio us spe ech acts. 

It is not su r pri sing to find out that  r e  q u  e s t  is the act of asking for
something to be gi ven or done. Lo o king at this act from the lin gu i stic po int of
view, ce r ta in ru les have to be ta ken into con si de ra tion. First of all, the re must be 
a pro po si tio nal con tent, be ca u se re qu est is a fu tu re act per fo r med by he a rer.
Secon d ly, the re are two pre pa ra to ry con di tions (fe li ci ty con di tions) to this act: 
1. He a rer is able to do this act and spe a ker be lieves that he a rer will per form it. 
2. It is not ob vio us to both spe a ker and he a rer that act will be done in the

normal co u r se of events of his own ac cord.
Or ders and com mands have the ad di tio nal pre pa ra to ry rule that spe a ker must 

be in the po si tion of au t ho ri ty over he a rer, for exa m p le: the do ctor is an au t ho ri ty
for as si stant (em p lo y er over em p lo yee). Com mand pro ba b ly doesn’t have the
‘pragmatic’ con di tion re qu i ring non -ob viou s ness. Fur the r mo re in both, the
autho ri ty re la tion s hip in fects the es sen tial con di tion – an at tempt to get the
hearer to do an act – in vi r tue of the au t ho ri ty of spe a ker over he a rer. Re qu ests
are ut te red very fre qu en t ly du ring de ntal tre a t ments. They can be di vi ded into: 
1. Tho se which are po in ted out to the pa tient (ut te red by the do ctor or as si stant),
2. Ot hers are ad dres sed by the do ctor to the as si stant. 

The do ctor can say to the pa tient:
Look at this mir ror, ple a se (do ctor wants the pa tient to see so me t hing that con cerns his/her oral

ca vi ty).
Can you see this big chunk of ta r tar3, Mr. Lampl? (do ctor wants the pa tient to see what kind of

pro blem he has).
Don’t rin se your oral ca vi ty to day and don’t brush your te eth (it’s a re qu est said af ter a tooth’s

extra c tion).
Lift your ton gue. 
Re lax your ton gue.
Bite down, ple a se.

80 Mo ni ka PORWOŁ

3 Ta r tar is a hard, bro w nish or brow nish -y el low de po sit on the te eth, con si sting of sa li va ry
secre tion, food pa r ti c les, and va rio us salts, as ca l cium car bo na te and pho sp ha te.



Don’t eat any t hing hot and spi cy to day.
Re lax your ton gue, push it up.
You have to brush your te eth pro per ly, rin se with mo u t hwash and use de ntal floss eve ry day, etc.

The as si stant may also re qu est so me t hing from a pa tient:
Clo se your lips, eyes and don’t move (whi le ta king x-ray).
Put your ton gue on the roof of your mo uth.
Chan ge this ga u ze eve ry fi f te en mi nu tes un til the ble e ding stops com p le te ly, ple a se.
Bite down, open.

Ho we ver, the do ctor has a lon ger list of re qu ests ad dres sed to his as si stant,
who helps him in per fo r ming de ntal tre a t ments:
Su c tion, ple a se.
Take a full set of x-ra ys and also a pa no ra mic pi c tu re4, ple a se.
Co uld you give our pa tient a pain re lief (me di ca tion) and a pa c ka ge of ga u ze.
Try to re tract the patient’s che ek with a hand mir ror.
Ir ri ga tion, ple a se.
Let me have pa per po ints5.
I need a hot in stru ment.
You can mix the ce ment.
Very thick, ple a se.
Cot ton pel let, ple a se.
I need gut ta per cha po ints6. 
Hand them cut. 
Let me have a new rub ber dam.
Fo r ceps, ple a se.
Wipe the patient’s lips, ple a se., etc.

The abo ve men tio ned re qu ests have a di rect cha ra c ter. The re is a di rect
relation s hip be twe en the stru c tu re (three stru c tu ral forms: de cla ra ti ve, in ter roga ti ve,
im pe ra ti ve) and a fun c tion in the se acts (three ge ne ral com muni ca ti ve fun c tions: 
sta te ment, qu e stion, com mand/re qu est). In ot her words, di rect spe ech acts oc cur 
when the in ten ded me a ning (lo cu tion) is the same as its li te ral me a ning. In the
de ntal pra cti ce, di rect spe ech acts are very com mon, be ca u se pe o p le must have
a con fi den ce in ad dres sing dif fi cult si tu a tions and they sho uld avo id po ten tial
misun de r stan ding if they want to im part the ir opi nions very pro fes sio nal ly. 
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4 Pa no ra mic x-ray is used to pro du ce ex tra oral ra dio graph of the en ti re de nti tion and re la ted
sup po r ti ve stru c tu res of the lo wer part of the face.

5 Pa per po ints are long, na rrow and ta pe red, made of rol led ab sor bent ste ri le pa per to fit into
the root. They are used to pla ce me di ca ments or dry the ca nal. Pa per po ints are ava i la b le in as so r -
ted si zes (from co a r se to fine) to ad apt to the length and sha pe of the ca nals that are be ing tre a ted.

6 Gut ta per cha po ints are slen der, ta pe red and po in ted to fit the con to urs of the root ca nal.
These po ints are ava i la b le in va rio us si zes (fine, fi ne - me dium, me dium, me dium -la r ge and la r ge)
and are used to seal the tre a ted root ca nal per ma nen t ly.



The se cond kind of spe ech acts are  p r o  p o  s i  t i o n s  r e  p r e  s e n  t i n g
a c  t u  a l  s t a  t e  o f  a f  f a  i r s  which co unt as an un de r ta king to the ef fect that
pro po si tion re pre sents an ac tu al sta te of af fa irs. The re are two pre pa ra to ry ru les
to this type of spe ech acts: 
1. Spe a ker has evi den ce, re a sons for the truth of pro po si tion.
2. It is not ob vio us to both spe a ker and he a rer that he/she knows abo ut

something and doesn’t have to be re min ded abo ut it. 
When the do ctor or even as si stant ex p la ins the patient’s qu e stions, he/she:

illu stra tes the si tu a tion, de scri bes the tre a t ment he/she as serts, sta tes and af firms 
an ac tu al sta te of af fa irs, for in stan ce:
Our pa tient is dro w ning (me ans that pa tient’s oral ca vi ty is full of li quid: wa ter, sa li va, blo od).
This tooth is like a ‘Pandora’s box’ (me ans that the do ctor can’t pre dict what will hap pen when he 

opens it).
The gut ta per cha is at the end of the root.
The me a su re ment is right to the end of the root.
The x-ray lo oks good.
You look marvelous.

In the de ntal pra cti ce,  q u  e  s t i o n s  are fre qu en t ly asked. When the spe a ker 
asks a ge nu i ne qu e stion, he/she doesn’t know the an swer. In ot her words,
doesn’t know if the pro po si tion is true or doesn’t know the in fo r ma tion ne e ded
to co m p le te the pro po si tion tru ly (in case of pro po si tio nal fun c tion). In the sen se 
of ‘asking a question’ not in a sen se of ‘doubt’, tho ugh. Mo re o ver, it is not
obvio us to both the spe a ker and the he a rer that the second one will pro vi de the
in fo r ma tion at that time wi t ho ut be ing asked. The re are two kinds of qu e stions:
real qu e stions and exam qu e stions. In real qu e stions spe a ker wants to know
(find out) the an swer, as op po sed to exam qu e stions, whe re spe a ker wants to
know if he a rer knows the an swer. Many qu e stions asked by pa tients, do ctors or
as si stants are real qu e stions. Ho we ver, when the de ntist wants to check the
assistant’s kno w le d ge, some exam qu e stions may ap pe ar, for in stan ce: Co uld
you tell me whe re is a pha ryngo pala ti ne arch?

Exa m p les of qu e stions asked in the de ntal pra cti ce are:
What is the tempo ro- mandi bu lar jo int dys fun c tion7, do ctor?
May I use this sy rin ge8?
Wo uld you like me to take a pa no ra mic x-ray?
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7 Man di b le, which is the only mo va b le bone of the skull, rests in the man di bu lar (gle no id)
fossa of the te m po ral bone. When the re is an au di b le cli c king in that area it is cal led
a temporoman di bu lar jo int dys fun c tion (TMJ).

8 De ntal sy rin ges are used for in tra oral (in si de the oral ca vi ty) in je c tions cal led lo cal
anesthesia.



Can I eat so me t hing im me dia te ly when I le a ve the of fi ce?
What is a root ca nal tre a t ment?
How many vi sits does it take?, etc.

T h a n  k i n g  (f o r)  is a past act done by he a rer and it be ne fits the spe a ker.
What’s more, spe a ker fe els gra te ful or ap pre cia ti ve for so me t hing and the re fo re
wants to ex press that gra ti tu de or ap pre cia tion. Sin ce ri ty and es sen tial ru les
over lap in this spe ech act. Exa m p les:
Thanks!
Thank you Dr. Joel!
Thank you for your pa tien ce and co o pe ra tion.
I ap pre cia te your con cern and de di ca tion.
Thank you for your time.

A d  v i  s e  is a spe ech act which gi ves in fo r ma tion or no ti ce to he a rer. It
consi de red as an un de r ta king to the ef fect that is in hearer’s best in te rest. Two
pre pa ra to ry con di tions for this act are: 
1. Spe a ker has some re a son to be lie ve that ad vi se will be ne fit he a rer.
2. It is not ob vio us to both spe a ker and he a rer that he a rer will act in the no r mal

co u r se of events. 
Ad vi sing so me o ne is not try ing to get a per son to do so me t hing in a sen se

that re qu e sting is. It is more like tel ling so me o ne what is the best thing for
him/her. It is in te re sting to co m pa re ad vi ce with words: urge, ad vo ca te and
recom mend. In the de ntal pra cti ce it is very ap pro pria te to ad vi se pa tients sin ce
most of them are afra id and con ce r ned abo ut the ir oral ca vi ty pro blems.
Advising gi ves the pa tient bet ter un de r stan ding and gu i de li nes pa r ti cu lar per son 
in what to do in or der to avo id the same pro blem in the fu tu re, for in stan ce:
I ad vi se using a brush with soft bri st les.
You sho uld rin se your mo uth with a cup of warm, but not hot wa ter with a qu a r ter of te a spo on of

salt.
I re com mend using a Wa te r - Pik.
I ad vi se ta king a full set of x-ra ys and than re view the con di tion of the en ti re oral ca vi ty.
You may take some pain kil ler, like Ty le nol or Ad vil la ter on .
You can buy a bag of fro zen peas or ot her ve ge ta b les and put it on that side, so that the swel ling

will go down.
I urge you not to smo ke to day and drink any t hing with a straw, be ca u se we don’t want to ca u se

so me t hing that’s cal led a ‘dry socket’.
I don’t re com mend ble a ching your te eth, un less you will stop drin king strong tea, black cof fee or

red wine. 
Mo dal verbs are fre qu en t ly used to ex press such con cepts as po ssi bi li ty,

permis sion, re com men da tion or con ces sion, for exa m p le m a y  and  c a n,  for
all per sons in the pre sent and fu tu re. Bo th m a y  and  c a n,  are fol lo wed by the
bare in fi ni ti ve. In terms of ad vi se, the fol lo wing form is used:
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[1] I ad vi se/wo uld ad vi se you + in fi ni ti ve, or
[2] I ad vi se/wo uld ad vi se + ge rund; I(’d) ad vi se + (-ing).

Ge rund co m bi na tions: ad vi se/in sist/pro po se/re com mend/urge, plus ge rund,
plus ob ject are usu al ly ex pres sed in the pas si ve vo i ce by that … sho uld:
Ac ti ve: I re com mend using a soft to o t h brush
Pas si ve: I re com mend that a soft to o t h brush sho uld be used.

As far as  w a  r  n i n g  is con ce r ned, it is a spe ech act that com mu ni ca tes
about a fu tu re event or sta te. The spe a ker per fo r ming this spe ech act be lie ves that
event is not in the hearer’s best in te rest. Pre pa ra to ry con di tions for this act are: 
1. The he a rer has re a son to be lie ve that some event will oc cur and is not in

hearer’s in te rest.
2. It is not ob vio us to both the spe a ker and the he a rer that this event will oc cur. 

Wa r ning is like ad vi sing ra t her than re qu e sting and most of tho se sta te ments
are pro ba b ly hypo t he ti cal: ‘if a per son do not do X than Y will occur’. The
dentist or the as si stant so me ti mes warn ca re less pa tients abo ut what can hap pen
if they don’t fol low pre ci se in stru c tions and they ut ter ad vi ses, such as:
If you will eat sti c ky things like a che wing gum or ra i sins than your te m po ra ry to oth9 may come

out. 
If you like to bite hard can dy or ice this can be very tra u ma tic for your te eth.
I warn you that this may hurt a lit t le bit.
You may feel a cold sen sa tion when I use this sy rin ge to test this to oth.
I warn you that if you drink or eat so me t hing hot and feel pain, than this may in di ca te a need for

root ca nal tre a t ment.
You will feel so me t hing when I to uch it with this in stru ment.

Ano t her spe ech act that has only one pre pa ra to ry con di tion is g r e  e  t i n g.
The spe a ker has just en co un te red or been in tro du ced to the he a rer and the
speaker cou rte ou s ly re co g ni zes the he a rer. Eve ry time a pa tient co mes to the
dental of fi ce he/she is gre e ted by team me m bers, for exa m p le:
Good mo r ning Mrs. Rap pa port.
Hel lo Ma r s ha. How are you?
Good af te r no on Mr. Per kins. How are you fe e ling to day?
It’s nice to see you aga in Ms Jo nes.
Oh, I’m so glad to see you to day.
How are you do ing? Dr. Gru ne ba um will be with you sho r t ly.

The last but not le ast kind of spe ech acts which I wo uld like to di s cuss here
are  c o n  g r a  t u  l a  t i o n s.  The se are some events re la ted to he a rer. This
circum stan ce is in hearer’s in te rest and spe a ker is ple a sed that knows abo ut this
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won de r ful in ci dent. Con gra tulating is si mi lar to than king, be ca u se it is an
expres sion of its sin ce ri ty con di tion. Usu al ly pe o p le just say: Con gra tu la tions!
(with loud ex c la ma tion). Ho we ver, the re can be ot her ex pres sions, like: Ma zel
Tow! (the se are a kind of con gra tu la tions that are ex pres sed by Je wish pe o p le).
Some de ntal pra cti ces tre at pa tients from all over the world, for in stan ce of fi ces
in the New York City are vi si ted by pa tients of dif fe rent cu l tu res. That is why
some ex pres sions like Ma zel Tow! are used on the da i ly ba ses. The re fo re,
cultural sche ma ta10 is de ve lo ped and  „the stu dy of dif fe ren ces in ex pe c ta tions
ba sed on cu l tu ral sche ma ta is part of a bro ad area of in ve sti ga tion ge ne ral ly
known as cros s-cu l tu ral pra gma tics” (Yule 1996: 87). 

3. Ef fi cient com mu ni ca tion du ring de ntal pro ce du res thro ugh imp li catu res
Eve ry spe a ker and he a rer is awa re that the re is more than one way of

commu ni ca ting a mes sa ge. Both of them have to de ci de how much of what they 
want to com mu ni ca te ne eds to be put in words. In day -to - day con ve r sa tions in
the de ntal pra cti ce, the in fo r ma tion that is con ve y ed from spe a ker to he a rer is
im p lied. When the three com muni ca ti ve pa r ties want to con vey a spe cial
meaning in a pa r ti cu lar mes sa ge they ge ne ra te va rio us imp li ca tu res which give
them ad van ta ge in some pu r po ses, for exa m p le do ctor and as si stant may im p ly
ce r ta in ad di tio nal me a ning by using some te ch ni cal lan gu a ge in the patient’s
pre sen ce. As Yule po ints out:

When the he a rer and li ste ner he ars the ex pres sion, first has to as su me that the spe a ker is be ing
coo pe ra ti ve and in tends to com mu ni ca te so me t hing. That so me t hing must be more than just what
the word me ans. It is ad di tio nal ly con ve y ed me a ning, cal led imp li ca tu re (Yule 1996: 35).

As the au t hor men tio ned ea r lier, the term imp li ca tu re was first in tro du ced by 
Paul Gri ce. Dia ne Bla ke mo re in  Un de r stan ding ut te ran ces ex p lains that:

A con ver sa tio nal imp li ca tu re is a pro po si tion which de ri ves from an ut te ran ce on the ba sis of
the me a nings of the words ut te red, the con text and the as su m p tion that the spe a ker is spe a king in
ac cor dan ce with a coo pe ra ti ve prin ci p le and ce r ta in ma xims of con ve r sa tion (Bla ke mo re 1992:
147).

In this con text, Gri ce di vi ded con ver sa tio nal imp li ca tu res into three gro ups: 
1. Gro up A – Imp li ca tu res ge ne ra ted by ob se r ving the con ver sa tio nal ma xims, 
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10 Cu l tu ral sche ma ta are de ve lo ped in the con text of people’s ex pe rien ces and the ir ba c k gro und
kno w le d ge for per ce i ving the world (which is de te r mi ned by cu l tu re). Mo re o ver, dif fe rent cul tu ral 
ways of spe a king and the ir in ter pre ta tion are cal led CONTRASTIVE PRAGMATICS. When this
stu dy is con cen tra ted ma in ly on non - na ti ve spe a kers who com mu ni ca te in the ir se cond lan gu a ge
(with cha rac te ri stic ac cent) it is de scri bed as INTERLANGUAGE PRAGMATICS.



2. Gro up B – Imp li ca tu res in which a ma xim is vio la ted (ge ne ra ted by flo u ting
a ma xim), 

3. Gro up C – Imp li ca tu res in which a ma xim is flo u ted by me ans of a fi gu re of
spe ech. 
The se three ty pes of imp li ca tu res oc cur in the de ntal pra cti ce, as well:

G r o  u p  A  –  I m p  l i  c a  t u  r e s  g e  n e  r a  t e d  b y  o b  s e  r  v i n g
t h e  c o n  v e r  s a  t i o  n a l  m a  x i m s

In the si tu a tion when a de ntist asks his as si stant (de ntist and as si stant can be
ei t her a man or a wo man, yet for the pu r po se of this ar ti c le the do ctor will be
cal led ‘he’ and the as si stant ‘she’) for han ding him so me t hing:
Dr. Gru ne ba um: Let me have…pe ro xi de.
As si stant: Pe ro xi de?
Dr. Gru ne ba um: Pe ro xi de, Yes.

She knows that the do ctor is per fo r ming the root ca nal tre a t ment and wants
to di sin fect the patient’s to oth with a so lu tion, such as hy dro gen pe ro xi de (in
short: pe ro xi de). Do ctor Gru ne ba um fol lows the ma xim of qu an ti ty be ca u se he
doesn’t make his con tri bu tion more in for ma ti ve than is re qu i red. In ot her words, 
for the de ntal hy gie nist it won’t be in for ma ti ve eno ugh, be ca u se such per son
doesn’t par ti ci pa te in this kind of tre a t ment, but an as si stant knows very well
what the do ctor ne eds. The qu e stion mark in di ca tes that she didn’t hear him
clea r ly and that is the re a son why she re pe a ted the word: Pe ro xi de?.

In the fol lo wing exa m p le the do ctor is be ing very in for ma ti ve:
Dr. Gru ne ba um: The x-ray lo oks good. The me a su re ment is right to the end of the root…and now

we are go ing to cle an out the rest of the to oth, ir ri ga te it and than pre pa re it for fil ling with
rub ber and ce ment.
He ex p la ins each step of his work per fo r med on a pa r ti cu lar to oth (so that

the pa tient knows what’s hap pe ning). The se two sen ten ces im p ly that the the ra py
con sists of re mo ving all re mnants of the pulp11 of the to oth, cle a ning and en la r -
ging the root ca nals so that they are se a led se cu re ly, wi t ho ut ha ving the fil ling
ma te rial ex tend be y ond the apex12 of the to oth. In this case, the ma xim of
manner is ob se r ved. The do ctor avo ids un ne ces sa ry pro li xi ty and ex p la ins this
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11 The pulp is a soft tis sue that con ta ins ne r ves, blo od ves sels and lymph ves sels. It lies wi t hin
the de ntin at the cen ter of the crown and the root.

12 The apex is the tip of the to oth whe re the root is fi r m ly at ta ched to the bone of the al ve o lar
so c ket by the pe rio don tal me m bra ne.



mat ter in or der. Be fo re ta king x-ray, the as si stant must pre pa re the pa tient by
say ing:
No r ma (De ntal As si stant): I am go ing to take one film. Clo se your eyes and lips. Put your ton gue

on the roof of your mo uth and just hold it like that, ple a se. Don’t move, ple a se.
From this exa m p le, we can ju d ge that No r ma is fol lo wing the ma xim of

man ner. She gi ves the pa tient pre ci se or ders and avo ids ob scu ri ty of ex pres sion
by using very si m p le and cle ar lan gu a ge.

G r o  u p  B  –  I m p  l i  c a  t u  r e s  g e  n e  r a  t e d  b y  f l o  u  t i n g
a  m a  x i m.  E x a  m  p  l e s  w h e  r e  m a  x i m  i s  v i o  l a  t e d
In the si tu a tion when the do ctor is exa mi ning the patient’s to oth and lo o king

at the ra dio graph:
Do ctor: I’m afra id to to uch this to oth to day, be ca u se you may be in di s co m fort du ring the who le

we ek -end.
Pa tient: What’s the pro blem, Dr. In gber?
Do ctor: T h i s  t o  o t h  i s  l i k e  a  ‘P a n  d o r a’ s  b o x’13

The un de r li ned sen ten ce flo uts a ma xim of qu an ti ty, be ca u se the doctor’s
exp la na tion is not ade qu a te ly in for ma ti ve for the cur rent pu r po se of talk
exchan ge. The patient might not know what does ‘Pandora’s box’ mean and
how this ex pres sion can be re la ted to the de ntal pro blem that he/she has. The
de ntist co uld give ano t her ex p la na tion, for in stan ce:
Do ctor: This to oth is like a ‘volcano re a dy to erupt’. I’m afra id that it is ba d ly in fe c ted. Be ca u se

of that, I will put you on an an ti bio tic and I shall see how you feel on Mon day. I pre dict that
you will need a root ca nal tre a t ment.
In both exa m p les, the do ctor is not sure what kind of pro ce du re he sho uld

per form on the patient’s to oth. The de ntist has qu e stions and do ubts abo ut the
fo cus of re le van ce (ma xim of re le van ce) in the co u r se of talk ex chan ge with the
pa tient. He ho pes to re vert to the se dif fi cult qu e stions in la ter time (at this po int,
on Mon day).

In the next in stan ce, the as si stant is less in for ma ti ve than is re qu i red to meet
the doctor’s ne eds:
Do ctor: Whe re can I find a pe rio don tal pro be?
As si stant: So me w he re in the dra wer.
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The re fo re, ma xim of qu an ti ty is vio la ted here. The do ctor is lo o king for an
in stru ment that is used to me a su re the depth of the gin gi val su l cus (gro o ve/
/fissu re), ho we ver he didn’t get the pro per in fo r ma tion. The as si stant didn’t give 
him a pre ci se gu i de li ne like, for exa m p le: in the blue box, on the left side of the
dra wer or in the con ta i ner whe re are the pe rio don tal in stru ments.

G r o  u p  C  –  I m p  l i  c a  t u  r e s  g e  n e  r a  t e d  b y  f l o  u  t i n g
a  m a  x i m  b e  c a  u  s e  o f  t h e  f i  g u  r e  o f  s p e  e c h

A. F l o u  t i n g  o f  t h e  m a  x i m  o f  q u  a n  t i  t y
Spe ci fic exa m p les of flo u ting of the ma xim of qu an ti ty are pro vi ded by the

ut te ran ces cal led ta u to lo gies14. They are ex pres sions which from a lo gi cal
perspe c ti ve do not have com muni ca ti ve va lue, for in stan ce:
A pa tient who is a friend of Dr. In gber asks: How is bu si ness the se days?
The doctor’s re p lay is: W e l l ,  b u  s i  n e s s  i s  b u  s i  n e s s.

The un de r li ned ta u to lo gy in di ca tes that the do ctor in tends to com mu ni ca te
more than what he said. The pa tient, on the ot her hand, may think that ei t her the 
bu si ness is ‘great the se days’ or ‘is not so great’.

In the fol lo wing in stan ce the do ctor is per fo r ming a su r ge ry and wo uld like
an in stru ment cal led he mo stat15. The as si stant doesn’t know what this in stru ment
lo oks like and asks her do ctor to help her out by gi ving a short de scri p tion:
As si stant: How does this he mo stat look ?
Do ctor: He mo stat is he mo stat.

She may re fer from this ta u to lo gy that ei t her her do ctor is truly oc cu pied
with the su r ge ry and doesn’t have time for ta l king or he thinks that his as si stant
sho uld know what kind of in stru ment he asks for (it is a pity that she doesn’t
know). 

B .  F l o  u  t i n g  o f  a  m a  x i m  o f  q u  a  l i  t y
I r o n y  is ana lyzed in terms of me a ning as the op po si te of what the ut te red

sen ten ce li te ral ly me ans. Con si de ring the fol lo wing exa m p les:
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[A] Do ctor-As si stant: Did you re me m ber to use the li g h ter sha de of ac ry lic for Mr. Perkin’s
tempo ra ry crown? 
(the doctor’s iro nic re mark when he saw that an as si stant used ra t her dar kish ma te rial for
their next pro stho don tic pro ce du re),

[B] Pa tient: Rose… You didn’t ask me a very im po r tant qu e stion be fo re ta king this film.
As si stant: What qu e stion Mrs. Hirsch?
Pa tient: Are you pre g nant? 

(the pa tient is ei g h ty two ye ars old, but he ard that the as si stant asked this qu e stion a wo man
sit ting in the ot her ope ra to ry room),

[C] Pa tient: Are the se glo ves cle an?
(the pa tient saw the do ctor wa s hing his hands and put ting on a new pair of glo ves).
They are all fi gu res of spe ech in which the words ex press me a nings that are

the di rect op po si te of the in ten ded me a ning.
M e t a p h o r  is not just a po etic way of spe a king. Me ta phors are fi gu ra ti ve

de vi ces in a lan gu a ge whe re so me t hing is re fer red to metonymy imp li ci t ly, in
terms of so me t hing else. They ca u se pe o p le to no ti ce things ‘in a new light’,
beca u se they are the work of ima gi na tion (me ta phor is the dre a m - work of
langu a ge). In ot her words, this has been ta ken to im p ly that the spe a ker of
a meta pho ri cal ut te ran ce must mean so me t hing ot her than its li te ral me a ning.
Paul Gri ce gi ves an exa m ple: You are the cre am in my cof fee, „in ten ding the he -
a rer to re ach first of the me ta phor in ter pre tant ‘You are my pri de and joy’ and
then the iro ny in ter pre tant ‘You are my bane’” (Gri ce 1989: 34). This me ta phor
shows that it is po ssi b le to co m bi ne me ta phor and iro ny by im po sing on the he a rer
two sta ges of in ter pre ta tion. Ano t her exa m p le co mes from the de ntal pra cti ce:
Do ctor-As si stant: You were ba p ti sed in a fire to day.

This ut te ran ce I he ard at my first day of work in the de ntal of fi ce.
I interpreted this ex pres sion in two ways: 
1. I par ti ci pa ted in va rio us tre a t ments du ring my first wor king day (as si sted my

do ctor du ring im p lant su r ge ry, pre pa red the to oth for a crown, per fo r med the 
root ca nal the ra py with the spe cia list, etc.) and this me ta phor can sug gest
that from now on I am re a dy to con duct the pro fes sio nal du ties. It was the
doctor’s in ten tion. 

2. I made many mi sta kes, but the do ctor ho pes that I will make pro gress in the
near fu tu re.
H y p e r b o l e  is an ex tra va gant sta te ment or fi gu re of spe ech not in ten ded

to be ta ken li te ral ly (exag ge ra tion used of ten for co mic or rhe to ri cal ef fect), for
in stan ce:
‘Eve ry do ctor and as si stant is a bad patient’;
‘Every man is afra id of a needle’;
‘Eve ry child cries in the de ntal office’.
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M e i o s i s  is an ex pressive unde r sta te ment, for exa m p le: the do ctor knows
that his new as si stant made se ve ral mi sta kes du ring the tre a t ment and when the
pa tient ma kes a remark that the as si stant is in co m pe tent he re p lies:
Do ctor - Pa tient: Oh, she is just lit t le ine x pe rien ced.

C .  F l o  u  t i n g  a  m a  x i m  o f  r e  l e  v a n  c e
Ex pres sions in which a ma xim of re le van ce is vio la ted are rare, but the

following exa m p les can be fo und in the de ntal pra cti ce:
Do ctor: Are you ha ving pro blems with bad bre ath la te ly, Mrs. Who letz ?
Pa tient: Well, the we at her has been qu i te de lig h t ful this sum mer, hasn’t it?

(the pa tient cle a r ly avo ids an an swer by asking a qu e stion abo ut the we at her, which is
irrelevant to the con ve r sa tion),

Do ctor: Do you know that De bbie bro ke a pa r tial de ntu re ye ster day mo r ning?
As si stant: I pre pa red some po li s hing discs and a con tra an gle16 for your next pa tient, Dr.

Grunebaum.
(the as si stant di s re gards the doctor’s in fo r ma tion abo ut De bbie, who pro ba b ly is her friend
and doesn’t want to par ti ci pa te in some kind of of fi ce gos sip, so she is chan ging the to pic of
the ir con ve r sa tion),

Pa tient: Dr. In gber is a re al ly good - lo o king man, isn’t he?
As si stant: In my opi nion, Dr. In gber is a very pro fes sio nal per son and I ad mi re his pa tien ce.

(the pa tient wants to know if the doctor’s as si stant sha res the same opi nion abo ut the dentist’s 
ap pe a ran ce; the as si stant chan ges the to pic a lit t le bit sa y ing so me t hing abo ut her doctor’s
pro fes sio na lism).
The se cond exa m p le of an imp li ca tu re is a con ven tio nal one. Evi An ge r ma -

ier who is the au t hor of an ar ti c le Pra gma tic stra te gies in ad ve r ti sing:
implicatu res says:

It is po ssi b le to con si der eve ry t hing that is not co ve red by strict truth -con di tio nal lo gic as
belon ging to the phe no me non ‘implicature’. Ho we ver, not all imp li ca tu res have to be
‘conversational implicatures’, that is to say, ca l cu la ted on the ba sis of the ma xims […]
Conventio nal imp li ca tu res ari se from ex pres sions which, ta ken by the m se l ves, im p li ca te ce r ta in
sta tes of the world that can not be at tri bu ted to our lan gu a ge use (in the con tra ry, they are gi ven
evi den ce by our lan gu a ge use, are ma ni fe sted by it) (An ge r ma ier 2000: 25).

The au t hor of this ar ti c le gi ves an exa m p le of a too t h pa ste adve r ti se ment:
‘A c  t u  a l  l y  f i g h t s  d e  c a y’, which is a per fect in stan ce of such con ven tio nal 
imp li ca tu re.

The li te ral me a ning of ac tu al ly is ‘in reality’, ‘in actuality’. But, apart from this, an ad di tio nal
me a ning can be de ri ved, a se con da ry im p lied me a ning, so me t hing like: ‘although this is hard to
believe’, which is a con ven tiona li zed me a ning of the word, as it is not ge ne ra ted by the ru les for
the talk and is al most al wa ys as so cia ted with the pa r ti cu lar le xi cal item (An ge r ma ier 2000: 25).
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Mo re o ver, con ven tio nal imp li ca tu res don’t have to oc cur only in
conversation and they don’t de pend on spe cial con texts for the ir in ter pre ta tion.
Thus, they may be ob se r ved in the de ntal pra cti ce in the fol lo wing in stan ces:
Pa tient: I be lie ve that ra dia tion is ha r m ful.

This exa m p le sug gests that be lie ving im p lies not kno wing, be ca u se the
patient is not sure abo ut this fact. First of all, de ntal ra dio graphs are aids to the
de ntist in the dia g no sis of con di tions of the patient’s de nti tion and sup po r ti ve
stru c tu res. Se con d ly, ra dio graphs are ta ken o n l y !  when in di ca ted and with the 
patient’s per mis sion. If a pa tient re fu ses ra dio graphs, he/she may be asked to
sign a re le a se sta ting that this per son un de r stands the po ten tial con se qu en ces to
his/her re fu sal. Moreover, de ntal as si stant must un de r stand and ap p ly ra dia tion
hy gie ne pre ca u tions. Finally, pro te c tion for the pa tient is al wa ys pro vi ded by
the pro per pla ce ment of the lead apron and lead thy roce r vi cal col lar (pla ced
snug to the patient’s thro at up to the chin to co ver the thy ro id and pa rat hy ro id
glands). Kno wing all this in fo r ma tion the pa tient wouldn’t be so ca u tio us about
ta king just a sin gle x-ray. 
Do ctor: This de ntu re17 lo oks nice.

This ex pres sion is to im p ly that this de ntu re might not ac tu al ly be nice, but
the do ctor doesn’t want the pa tient to be co me ne r vo us, be fo re ma king all ne ces sa ry 
ad ju st ments, which are man da to ry for the pro per fit in the oral ca vi ty.
Do ctor: I wo uld like a plug ger, but first give me an ama l gam pa c king in stru ment.

(the spe a ker wants two in stru ments which are cal led: ama l gam plug ger and ama l gam pa c king 
in stru ment or the spe a ker wants an ama l gam pa c king in stru ment be fo re a plug ger).
All in all, imp li ca tu res help the three com muni ca ti ve pa r ties in achie ving the

ove rall suc cess in the de ntal pra cti ce. Con ver sa tio nal pa r ti ci pants at tempt to
build a sha red re pre sen ta tion of the dis co u r se and they en ga ge in a pro cess that
pre su mes participants’ co o pe ra tion with each ot her. In ot her words, imp li ca tu res 
are in fe ren ces drawn abo ut the ot her participant’s men tal sta te ba sed on the
assu m p tion that his/her ut te ran ces are coo pe ra ti ve.
4. Con c lu ding re marks

The abo ve di s cus sion con ce r ning spe ech acts and imp li ca tu res is a pro of that 
whi le ta r ge ting com mu ni ca tion mes sa ges de ntal staff me m bers un k no win gly
use va rio us pra gma tic me t hods. Ef fe c ti ve in ter per so nal com mu ni ca tion is
a blend of fa c tors, for in stan ce: the abi li ty to li sten, the wil lin g ness to re spect
other people’s po ints of view, pro vi ding only ne ces sa ry and suf fi cient infor ma tion
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or trut h fu l ness. In the pre sent article, the au t hor has tried to draw at ten tion to the 
fact that do ctor and the as si stant must be be ha vio rally co m pe tent in de ve lo ping
com mu ni ca tion skills with the pa tient and each ot her, as well. Co u ra ge and
confi den ce in ex pres sing ide as can lead to co m pe ten ce. Thus, the doctor’s and
the assistant’s appro ach and cho i ce of words make a good re lation s hip with the
pa tient. In the author’s opi nion, pe o p le are not born strong com mu ni ca tors.
They le arn the skills thro ugh pra cti ce, by try ing new ways and da ring to step
into un ce r ta in si tu a tions.
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Spe ech errors as lin gu i stic evi den ce for the way
na ti ve spe a kers fo r mu la te ut te ran ces

1. De fi ni tion of spe ech er ror
 In pre sent lin gu i stic and psy cho lingu i stic li te ra tu re the re are many ar ti c les

which deal with ‘slips of the ton gue’ and/or ‘er rors of spe ech’. Ho we ver, they
have the ir ori gin in the si x te enth cen tu ry, when François Re be la is (1490–1553),
French sa ti rist and hu mo rist, used such er rors as a so u r ce of co mic qu a li ty,
causing amu se ment in his li te ra ry works. Fro m kin (1971: 215) cla ims that
„spee ch -er ror data have been stu died as a so u r ce of hi sto ri cal lin gu i stic chan ge;
as a me ans for un de r stan ding the ac tu al me cha nisms of the spe ech pro du c tion
pro cess”. Spe ech er rors di sp lay ap pro a ches to both lin gu i stic and psy cho lo gi cal
the o ry. Psy cho lin gu ists use such er rors in or der to ex p la in the ca pa ci ty of lingui stic
me mo ry and the spe a kers’ sup pres sed dri ves and go als in com mu ni ca tion.
Scovel de fi nes this stu dy as „the use of lan gu a ge and spe ech as a win dow to the
na tu re and stru c tu re of the hu man mind” (Sco vel 1998: 4). On the ot her hand,
Ga r man (1990) po ints out that: 

Er rors have a con side ra b le po ten tial to shed light on the na tu re of the lan gu a ge sy stem, sin ce
they mark tho se po ints at which the sy stem bre aks down. The sym pto mato lo gy of er rors can thus,
in prin ci p le, car ry in fo r ma tion on whe re in the sy stem the bre a k down has oc cur red, and how, in
the sen se of the po ssi b le me cha nism was in vo l ved (Ga r man 1990: 151).

Va rio us kinds of slips of the ton gue „pro vi de in di rect evi den ce for some of
the sta ges re co g ni zed by mo dels of spe ech pro du c tion, and sug gest the kinds of
lin gu i stic unit that the se mo dels need to take into ac co unt” (Cry stal 1997: 265).
Al t ho ugh the de te c tion of spe ech er rors is the pro blem for in ve sti ga tion for both 
lin gu ists and psy cho lin gu ists, this ar ti c le is ba sed in the gre a ter part on the
lingu i stic data. Lin gu ists em p ha si ze the at ten tion on slips of the ton gue and
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study them in or der to pro vi de gu i de li nes for de ta i led exa mi na tion of the ac tu al
units and the sta ges of events in the pro du c tion of an ut te ran ce. In ot her words,
they pre sent in fo r ma tion con ce r ning di stin c ti ve fe a tu res of orga ni za tio nal units
for lin gu i stic ana ly sis of spe ech pro du c tion. 

Mo re o ver, it is ob li ga to ry to ex p la in the dif fe ren ce in me a ning be twe en the
term er ror and mi sta ke. The pro du c tion of an in cor rect word by a non - na ti ve
spe a ker of lan gu a ge is cal led an er ror and it can be ex p la i ned by an in com p le te
kno w le d ge of the ru les of that se cond lan gu a ge. On the ot her hand, mi sta kes are 
made by all spe a kers, na ti ve or non - na ti ve users of the ta r get lan gu a ge. The
produ c tion of wrong forms may be ca u sed by the spe a ker’s fa ti gue, la p ses of
me mo ry or ca re les s ness. 

At the end of the ni ne te enth cen tu ry, an An gli can cle r gy man and War den of
New Col le ge Ox ford, Wil liam Ar chi bald Spo o ner, ori gi na ted a new word ba sed 
on his name – Spo o ne rism. On the con tra ry, Fro m kin ma in ta ins that „if one
assu mes that the ori gin of man and the ori gin of lan gu a ge and spe ech were
simu lta ne o us, then a fu r t her as su m p tion fol lows that ‘spo o ne risms’ be gan with
Adam” (Fro m kin 1971: 215). In spi te of this, it is im po r tant to re mark that
Spoo ner pro du ced many slips of the ton gue which ca u sed an unin ten tio nal
comic ef fect. He had a re pu ta tion of a ge nial, ho spi ta b le man, but also an
absent - min ded pro fes sor. Nu me ro us spe ech ‘la p ses’ made by that per son were
pro ba b ly ca u sed by his ne r vo us man ner. Ge ne ral ly spe a king, spo o ne risms are
sy ste ma tic mo di fi ca tions, trans po si tions of ei t her ini tial or ot her so unds of words. 
Most of the slips of the ton gue at tri bu ted to Spo o ner in vo l ve the in ter chan ge of
two ini tial so unds, as when he ad dres sed a ru ral gro up as No b le tons of soil, or
pre sen ted God as a sho ving le o pard to his flock, or com p la i ned to his stu dent
who had been ab sent from clas ses: You have his sed all my my ste ry le c tu res.
Howe ver, most of eve ry day la p ses are not that ente r ta i ning and amu sing. They
are the re sult of a so und car ried over from one word to ano t her, such as in black 
blo xes (for black bo xes) or a so und used in one word in ex pe c ta tion of its
presen ce in the next word, like in no man nu me ral (for ro man nu me ral), a tup of
tea (a cup of tea) or the most hi g hly pla y ed pa y er (the most hi g hly paid pla y er).
Less com mon slips in vo l ve the in ter chan ge of wor d - fi nal so unds, for exa m p le:
stick neff (for stiff neck). It has been ar gu ed that spo o ne risms are: not ran dom,
they ne ver pro du ce a pho nolo gi cal ly unsa tis fac to ry se qu en ce and they in di ca te
the oc cur ren ce of dif fe rent sta ges in ar ti cu la tion of lin gu i stic ex pres sions.
Altho ugh the slips are ge ne ral ly con si de red as er rors of ar ti cu la tion, the re fo re it
has been sug ge sted that they may re sult from so cal led ‘slips of the bra in’ in an
at tempt to or ga ni ze lin gu i stic mes sa ge.

Ma la pro pism is the use of an in cor rect word in pla ce of a si mi la r ly so un ding
cor rect word. The term ‘malapropism’ de ri ved from the name of a cha ra c ter –
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Mrs. Ma la prop in She ri dan’s play The Ri vals. In this co me dic play the he ro i ne
is par ticu la r ly pro ne to ton gue slips and she uses wrong words in ex pres sing her 
ide as and tho ughts, for in stan ce: „Now don’t at tempt to ex ti r pa te yo u r self from
the mat ter; you know I have pro of con tro ver tib le” in Act I. Sce ne II. (She ri dan
1968: 40) Ac cor ding to The Ran dom Ho u se Col le ge Di c tio na ry: ex ti r pa te
means to re mo ve ut te r ly, de stroy to tal ly, ex ter mi na te; so it sho uld be: ex tri ca te
– to free or re le a se from en tan gle ment, di sen ga ge; se cond word con tro ver tib le
means ar gu ed aga inst; so it sho uld be: incon trove rti b le – indi spu ta b le, un de nia b le.
Mrs. Ma la prop in a play by She ri dan con si sten t ly pro du ced ‘nea r - mis ses’ for
words with a gre at co mic ef fect. She shows off or pre tends to her su per ior
know le d ge of lan gu a ge by using dif fi cult or in fre qu ent words. Mi sta kes of this
type can be ex p la i ned by the tip-o f-the -ton gue phe no me non in which a per son
can feel that ce r ta in word is slip ping away. The si tu a tion is that even tho ugh the 
word is known, it just will not come to the su r fa ce. Ge ne ral ly, spe a kers have an
ac cu ra te pho no lo gi cal sketch of the word, but the ex pe rien ce with com mit ting
ma la pro pisms oc curs when pe o p le pro no un ce un com mon terms or na mes.
Accor ding to Yule:
[...] our ‘word sto ra ge’ may be pa r tial ly or ga ni zed on the ba sis of some pho no lo gi cal in fo r ma tion
and that some words in that ‘sto re’ are more ea si ly re trie ved than ot hers. When we make mi sta kes 
in this re trie val pro cess, the re are of ten strong pho no lo gi cal si mi la ri ties be twe en the ta r get word
and the mi sta ke (Yule 1996: 166). 

Yule pro vi des an exa m p le of a word se x tant as a type of na vi ga tio nal
instrument, which ce r ta in pe o p le na med as: se x ton, se x tet and se cant. From this
it can be in fer red that ce r ta in spe a kers can mi su se words ridi culo u s ly, espe cial ly 
by the con fu sion of words that are si mi lar in so und.

Slips of the ton gue were also in te re sting to the fo un der of psy choa na ly sis
Sig mund Fre ud. He de scri bed ce r ta in ina d ve r tent mi sta kes in both spe ech and
wri ting that are ‘tho ughts’ which re ve al a per son’s un con s cio us mo ti ves, wi s hes 
or at ti tu des. Fre ud in his book Psy cho pat holo gy of eve ry day life, which was first 
pu b li s hed in 1901, used many exa m p les of spe ech er rors. They se r ved as
illustra tions for his ar gu ments in ex p la i ning the spe a ker’s at tempts to ex press
ide as. He had bor ro wed a nu m ber of slips of the ton gue from Me rin ger’s
collection Ve r spre chen und Ve r les sen (1895). The au t hor of this book po in ted
out that all tho se slips of the ton gue, which Fre ud had ta ken from his work,
could be de scri bed „in terms of cate go ri za tion (an ti ci pa tion, per se ve ra tion,
substi tu tion, ex chan ge, blend etc.) which Me rin ger had set up. Fre ud, on the
other hand, felt that Me rin ger’s ex p la na tions were si m p ly va st ly less in te re sting
than his own” (Cu t ler 1982: 21). That is the re a son why lin gu ists call tho se
errors FREUDIAN SLIPS (me a nin g ful psy cho lo gi cal acts). Fre ud sug ge sted
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that many er rors pro du ce unin ten ded, but real words. Ho we ver, he fa i led to
noti ce a hie ra r chy of er rors be ca u se he ig no red pho ne tic and pho no lo gi cal slips
in his stu dy. Some exa m p les of spe ech ‘la p ses’ Fre ud fo und in Sha ke spe a re’s
work The me r chant of Ve ni ce (Act III. Sce ne II.), whe re Po rtia’s slip de picts
how only a slight al lu sion re ve als the true me a ning of her words – deep love for 
Bas sa nio:

[...] The re’s so me t hing tells me, – but it is not love, – [...]
One half of me is yo urs, the ot her half yo urs, –
Mine own, I wo uld say; but if mine, than yo urs,
And so all yo urs. O! the se na ug h ty ti mes 
                         (Sha ke spe a re 1975: 215–216)

The Po lish trans la tion of this fra g ment reads as fol lows:
[...] (Lecz to nie miłość), [...]
Jed na połowa moja tuż przed waszą, 
Dru ga połowa waszą, to jest moją,
Chciałam po wie dzieć; lecz jeżeli moją,
To waszą ta k że, więc I całość wa sza. 
(Trans la tion: Jan Pa sz ko wski in: Fre ud 2001: 28–29)

The slip of the ton gue which oc curs in Sha ke spe a re’s work is mo ti va ted in
an ex tre me ly sub tle way and is put to a cle ver te ch ni cal use. Fre ud un de r li ned
that po ets know the me cha nism and sen se of such er rors. In this pa r ti cu lar
exam p le, Po rtia, who was in flu en ced by her fa t her to the cho i ce of a hu s band,
tried to es ca pe all her un we l co me can di da tes by a fo r tu na te chan ce of sa y ing
a me ta phor to the man she re al ly lo ved. Her fa t her’s will was to se lect a hu s band
thro ugh a lot te ry. Ho we ver, when she fell in love with Bas sa nio, she de ci ded to
tell him that even tho ugh he wo uld cho o se the wrong ca sket, he co uld rest as su red
of her love. The poet bril lian t ly uses re ve r sal of words in or der to re as su re the
lo vers’ un cer ta in ty and di mi nish the su spen se of the affe c tio na te au dien ce over
the re sult of this cho i ce. It is a true ma ste r pie ce and pro of of won de r ful
psycholo gi cal sen si ti vi ty. Fre ud re mar ked in his ar ti c le Slips of the ton gue:

The thing of which she wan ted to give him only a very sub tle hint, be ca u se she sho uld re al ly
have con ce a led it from him al to ge t her, na me ly, that even be fo re he made his cho i ce she was
whol ly his and lo ved him – it is pre ci se ly this that the poet, with a won de r ful psy cho lo gi cal
sensiti vi ty, ca u ses to bre ak thro ugh open ly in her slip of the ton gue; and by this ar ti stic de vi ce he
succe eds in re lie ving both the lo ver’s un bea ra b le un cer ta in ty and the su spen se of the sym pa t he tic
au dien ce over the ou t co me of his cho i ce (Fre ud 1924: 77).

Ob vio u s ly, Fre ud was the first per son who paid at ten tion to slips of the
tongue as psy cho lo gi cal data. He gave such slips the more scien ti fic so un ding
name and sub su med them to his hy po t he sis of psy chic de te r mi nism. He be lie ved
that eve ry slip was a con se qu en ce of de eper, un con s cio us mo ti va tions that were
al lo wed ex pres sion thro ugh such er rors. In ot her words, no t hing in men tal life is 
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ac ci den tal to Fre ud but eve ry t hing is de te r mi ned by de eper mo ti va tions. We
ack now le d ge his the o ry when we call such er rors ‘fre u dian slips’.

The re are also ot her slips of the ton gue, such as BUSHISMS and/or
MEDICAL MALAPROPISMS. The first slips of the ton gue men tio ned in this
part are er rors at tri bu ted to the pre si dent of The Uni ted Sta tes of Ame ri ca
George W. Bush, which are re gu la r ly col le c ted and ana ly zed, for in stan ce: 
(1) „The re’s no big ger task than pro te c ting  t h e  h o  m e  l a n d  o f  o u r

c o u n t r y” – Sto c kton, Ca li fo r nia (23 Au gust, 2002) – doub le ob ject: ei t her
‘co un try’ or ‘ho me land’; 

(2) „The re’s no t hing  m o r e  d e e p  than re co g ni zing Is ra el’s right to exist.
That’s  t h e  m o s t  d e e p  tho ught of all. […] I can’t think of any t hing
m o r e  d e e p  than that right” – Wa s hin g ton, D.C., (13 March, 2002) –
awkward com pa ra ti ve, su per la ti ve de gree of ad je c ti ve deep, it sho uld be:
deeper -deepest.
Bu s hisms have been do cu men ted by Mark Cri spin Mil ler, pro fes sor of

Media Eco lo gy at New York Uni ve r si ty, in his most fa s ci na ting book The Bush
Dys le xi con – Ob se r va tions on a Na tio nal Di sor der. Na yar (2001) in his ar ti c le
ci tes Mil ler:

Wi t ho ut such ha sty men tal plan ning, Bush is lia b le to make sta te ments that ei t her don’t mean
any t hing (I will have a fore ign - han ded fo re ign po li cy) or re qu i re unsc ra m b ling (Fa mi lies is whe re 
our na tion finds hope, whe re wings take dre am) or say the op po si te of what he me ans (Well,
I think if you say you’re go ing to do so me t hing and don’t do it, that is tru stwo rt hi ness) or just
dead wrong (The le gis la tu re’s job is to wri te law; it is the exe cu ti ve branch’s job to in ter pret law). 
Eve ry bit of bro ken En glish, eve ry flash of co m fy ig no ran ce, re minds us of a pri vi le ge bli t he ly
squ an de red (Na yar 2001: 1).

The re are also nu me ro us MEDICAL MALAPROPISMS fo und, such as:
(1) Pil li ci lin – Pe ni cil lin, (2) Mi ni stra tion – Men stru a tion, (3) Tu bi c le baby –
Tu bal pre g nan cy, (4) Fi bril la to ry se i zu res – Fe bri le se i zu res, (5) Ni gra li ste nin –
Ni tro gly ce rin, (6) As s -es sed to oth – Abs ces sed to oth, (7) Sick as hell ane mia –
Si c kle cell ane mia, (8) Flea bi tes – Phle bi tis.

From all the se exa m p les it can be in fer red that spe a kers tend to mi spro no un ce
dif fi cult and un c le ar words. It is com mon ly known that me di cal, le gal and
econo mic ter mi no lo gy is very in tri ca te. This co uld be the re a son why some
peop le pro no un ce in cor rec t ly ce r ta in words and ex pres sions. Some of them
might be slop py and ot hers osten ta tio us spe a kers. Ho we ver, spe a kers sho uld
pay more at ten tion to the pro nun cia tion of words, be ca u se lan gu a ge is
something that di stin gui s hes the hu man be ing from animals. It is sort of a mark
of in tel li gen ce, cha ra c ter and re fi ne ment. 

All in all, slips of the ton gue are unin ten tio nal de via tions of so unds, syl la b les,
mo r p he mes, words and so me ti mes la r ger lin gu i stic units from the spe a ker’s
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inten ded pro du c tion of spe ech. It hap pens very fre qu en t ly that the wrong
performan ce is de te c ted by the spe a ker and cor re c ted. A gre at deal of spo ken
hu mor re lies on the abi li ty to ma ni pu la te so und ef fects and iden ti fy spe ci fic
chan ges which are ta king pla ce in the pro nun cia tion of words. Ho we ver, lin gu ists
and psy cho lin gu ists who take a clo ser look at the er rors and ana ly ze them from
a va rie ty of vie w po ints. The most fa mo us spe ech er rors are cal led spo o ne risms
and they are in vo lun ta ry re ve r sals in the se rial or der of spe ech. Tho se slips of
the ton gue are at tri bu ted to an An gli can cle r gy man and lead to ac ci den tal co mic 
ef fect. The re are my riad exa m p les of this slip of the ton gue. Ot her in stan ce of
spe ech er rors are ma la pro pisms, which are con ne c ted with the tip-o f-the -ton gue
phe no me non. This ex pe rien ce hap pens when the spe a ker tries to say a word, but 
he/she is una b le to re call any t hing at the mo ment of spe a king. Most of the time
it oc curs when pe o p le at tempt to pro no un ce dif fi cult and un c le ar words. Fre ud
per ce i ved ton gue slips as sym ptoms of un con s cio us fo r ces of men tal con tro ve r sy
wi t hin a per son, which ne e ded con s cien tio us in ter pre ta tion. Fre u dian slips have
been seen as pro vi ding in sights into the me cha nisms of lan gu a ge chan ge. Some
re se a r chers stu dy the se er rors in or der to see how the bra in or mind ope ra tes.
The main lin gu i stic fin ding is that slips of the ton gue are not ran dom, but gre a t ly
exp li ca b le by re fe ren ce to ce r ta in ba sic con stra ints. Mo re o ver, va rio us kinds of
er rors pro vi de the evi den ce for some of the sta ges re co g ni zed by mo dels of
speech pro du c tion and sug gest the kinds of units that are in vo l ved in an in stan ce 
of ma king a pa r ti cu lar slip of the ton gue. Neve r t he less, be fo re the pre sen ta tion
of er ror pat terns, the ana ly sis of lin gu i stic data has to be pro vi ded in or der to
demon stra te the uni que role of lan gu a ge in the eva lu a tion of its own di stin c ti ve
the o re ti cal con struct.

2. The o re ti cal con si de ra tions per ta i ning to orga ni za tio nal units for spe ech
pro du c tion
It se ems ap pro pria te to con ti nue this ar ti c le on spe ech er rors with pro vi ding

in sights into the lan gu a ge stru c tu re and use. Spe ech er rors are as su med to
reflect, in a sy ste ma tic way, the le vel of co m pe ten ce achie ved by the spe a ker
and they are con tra sted with ‘mi sta kes’, which are per fo r man ce li mi ta tions that
a spe a ker wo uld be able to cor rect. Er ror ana ly sis is a te ch ni que for clas si fy ing
and in ter pre ting the slips of the ton gue pro du ced by spe a kers, using prin ci p les
pro vi ded by lin gu i stics. Es sen tial ly, four ba sic orga ni za tio nal units for spe ech
pro du c tion are: pho ne me, syl la b le, mo r p he me and word. It has to be em p ha si zed
that the re is a dif fi cu l ty in sta ting a pre ci se sig ni fi can ce of a word, so this
particu lar unit is de scri bed as a me e ting po int of va rio us le vels in the lan gu a ge
sy stem.
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The re are va rio us ways of in ve sti ga ting the lan gu a ge. This work is ba sed on
Cho m sky’s two phe no me na: The o ry of Lan gu a ge Stru c tu re and The o ry of Use.
The first con cerns the ana ly sis of stru c tu ral pro per ties that are con stru c ted
accor ding to ce r ta in ru les. The ot her ex p la ins „how lin gu i stic and non- lin gu i stic 
kno w le d ge in ter acts in spe ech co m pre hen sion and pro du c tion” (Ra d ford 1988: 2). 
Lin gu i stic stru c tu res are con si de red as an or ga ni zed sy stem of in ter re la ted units. 
In ac cor dan ce with this, lin gu i stic ele ments can be di vi ded into smal ler
segments: morphs, syl la b les and/or pho no lo gi cal units (vo wels and con so nants).

Spe ech pro du c tion in vo l ves aspects of hu man ana to my (or gans of articulation) 
and phy sio lo gy. The main con cern of the stu dy cal led pho ne tics is clas si fy ing
and de scri bing spe ech so unds. The re fo re, so unds can be ve ri fied in ac cor dan ce
to the ir: ar ti cu la tion in the vo cal tract, aco u stic trans mis sion and au di to ry re ce p tion. 
Spe ech so unds as Gi m son (1994: 40) im p lies, „pro du ced in iso la tion and wi t ho ut
the mea ning fu l ness im po sed by a lin gu i stic sy stem, may be de scri bed in pu re ly
pho ne tic terms”. The di stin c tion be twe en vo wels and con so nants can be made
from two per spe c ti ves. The first is the pho ne tic po int of view, whe re vo wels are 
mar ked from con so nants in terms of how they are pro du ced in the vo cal tract
and with what sort of aco u stic ene r gy. The ot her is the pho no lo gi cal aspect of
how the se ele ments are used in the stru c tu re of spo ken lan gu a ge. Con so nants
distin cti ve ly oc cur at the ma r gins of syl la b les, and vo wels ap pe ar at the cen tre.
Pho ne me is a ba sic unit in the lin gu i stic hie ra r chy. Pho ne tics de als with all the
so unds made by hu man be ings. It can be said that it is a se g ment of pho no lo gi cal
de scri p tion. Mo re o ver, it is ob li ga to ry to un de r li ne that the re are dif fe rent
realiza tions of a pho ne me: 
                                     |t|                (pho ne me)

                             [t]             [th]        [al lo p ho nes]
Fi gu re 1 Figure 1  Phoneme and its allophones.  It can be said that [t] and [th] are allophones of

the same phoneme /t/2 (adapted from Tabakowska, 2001: 161).

Ly ons cla ims that:
The pho ne ti cal ly di stin guis hab le parts of spee ch - so unds are po si tio nal va riants, or al lo p ho nes,

of the same pho ne me. They are cal led po si tio nal va riants be ca u se the oc cur ren ce of one ra t her
than ano t her of the pho ne tic va riants of a pa r ti cu lar pho ne me is de te r mi ned by the po si tion of the
pho ne me in the word (Ly ons 1968: 101).

The re fo re, pho ne mes can be de scri bed in terms of two si g ni fi cant mat ters:
pho ne tic cor re spon den ce and di stri bu tion. When „al lo p ho nes of a pho ne me
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occur in any pa r ti cu lar con text or si tu a tion: they are said to be in comp le men ta ry
di stri bu tion” (Gi m son 1994: 45). If the spe a ker pro no un ces one word in two
diffe rent ways, for in stan ce: cat (1) ex p lo ded /t/ and (2) une x p lo ded /t/, than the
two dif fe rent re a li za tions of the pho ne me are cal led free va ria tion. The abo ve
men tio ned in fo r ma tion can be pre sen ted in the fol lo wing dia gram:
                           PHONEME (Pho no lo gy)

                           ALLOPHONES – va riants of a pho ne me:
1 so unds that do not chan ge the me a ning of a word
2 are si mi lar to one ano t her
3 ap pe ar in pho ne tic con texts dif fe rent from one ano t her
4 the dif fe ren ces among them can be sta ted in terms of pho no lo gi cal ru les

                            SPEECH SOUNDS (Pho ne tics)
Va rio us so unds in lan gu a ge are su r ve y ed as co m po unds of di stin c ti ve

features, out of which the spe ech so unds are co m bi ned into ar ran ge ments.
Akma jian and ot hers (1997: 129) po int out that: 

Pho no lo gi cal re gu la ri ties are best ex pres sed in terms of pho ne tic (di stin c ti ve) fe a tu res to make
up pho ne mes. The sta te ments (ru les) ty pi cal ly re fer to small clas ses of fe a tu res that iden ti fy
natural clas ses of pho ne mes (Ak ma jian and ot hers 1997: 129).

The de fi ni tion of this pa r ti cu lar unit can be de scri bed as the smal lest
contrasti ve ele ment which may ca u se a chan ge of me a ning. Di s co ve ring and
defi ning pho ne mes is the main con cern of the stu dy of spe ech so unds. Each
pho ne me can be de scri bed in terms of its po si tio nal di stri bu tion, as well as its
norm and ran ge of de via tion for each po si tion in which it may ap pe ar. No r mal
forms can be di stin gui s hed from er rors by the so-cal led pho ne mic prin ci p le
which pro vi des a suf fi cient me t hod of co m pre hen ding the na tu re of the pho ne tics. 
Swa desh (1934: 37) cla ims that: „pho ne mics in ter re la tes with ot her pha ses of
lin gu i stic scien ce, but it does not co m pe te with the se ot her pha ses. In de ve lo ping
the pho ne mic prin ci p le, its pro po nents are only brin ging into pla in view a hi t he -
r to im per fec t ly li g h ted area in which the re has al wa ys been a ce r ta in amo unt of
stu m b ling”. Fi nal ly, it is ne ces sa ry to un de r li ne that some of the li mi ta tions of
pho ne mes’ oc cur ren ce are con ne c ted with the prin ci p les of word stru c tu re. 

Abo ve the pho ne me the re is a unit at a hi g her le vel te r med syl la b le. Bo lin ger 
sta tes that:

The syl la b le has not al wa ys re ce i ved the at ten tion that it de se r ves from lin gu ists. One of them
has cal led it ‘the ste pchild of lin gu i stic ana ly sis’ (Bo lin ger 1968: 46). 
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It is a co m p lex lin gu i stic unit be ca u se it has both pho ne tic and pho no lo gi cal
cha rac te ri stics. Gi m son as su mes that „both pho ne tics and pho no lo gy must
descri be the com bi na to ry po ssi bi li ties of so unds (pho no ta c tics or syl la b le
structu re) and the pro so dy of the lan gu a ge” (Gi m son 1994: 6), such as: pitch,
lo ud ness, ac cent, rhythm and in to na tion. Ac cor ding to the abo ve men tio ned
author, di vi ding words and ut te ran ces into syl la b les is an easy pro cess in many
lan gu a ges, for in stan ce: French and Ja pa ne se. Ho we ver, in En glish it is not
a stra ight fo r ward si tu a tion. It is cla i med that „the so no ri ty hie ra r chy tells us
how many syl la b les the re are in an ut te ran ce by sho wing us a nu m ber of pe aks.
Such pe aks re pre sent the cen tres of syl la b les” (Gi m son 1994: 50). En glish
syllab les have the ir cha rac te ri stic pat terns and stru c tu re and they are not just
a se qu en ce of pho ne mes. The re are ce r ta in re la tion s hips be twe en the con sti tu ents
in the syl la b le. Pho ne mes are put to ge t her in ce r ta in ways and the ir oc cur ren ce
is re stri c ted by a pa r ti cu lar rule. Mo re o ver, when ta l king abo ut syl la b le, two
defi ni tions have to be di stin gui s hed : the pho ne tic syl la b le and the pho no lo gi cal
syl la b le. Lass pro vi des Ca t ford’s uni ve r sal pho ne tic de fi ni tion of a syl la b le and
the re fo re sug gests that:

All lan gu a ges have an in he rent rhy t h mic or ga ni za tion, ba sed on the emis sion of ti med ini tia tor
po wer -bursts, each burst ha ving a sin gle peak. If a cu r ve is free of re tar da tion, then the syl la b le =
the foot; if not, then the re are syl la b les wi t hin the foot. So the syl la b le is a mi ni mal chunk of
initia tor ac ti vi ty, bo un ded by small in tra - fo ot re tar da tions, or by foot bo un da ries (Lass 1984: 250).

Re spec ti ve ly, the pho no lo gi cal syl la b le might be a kind of mi ni mal pho no ta c tic
unit with: a vo wel (as a nu c le us) and con so nan tal se g ments. The pho no lo gi cal
syl la b le is a stru c tu ral unit, as op po sed to the pho ne tic syl la b le who se en ti re
reali ty is pho ne tic and it is a ‘per fo r man ce’ unit. Neve r t he less, syl la b les are
com po und units. If the word con ta ins only one of them it is cal led mo no syl la bic. 
On the con tra ry, the re are also po ly syl la bic words which in clu de more than one
syl la b le. Mo re o ver, syl la b les have in ter nal stru c tu re and the re fo re they can be
di vi ded into parts: on set and rhy me. Wi t hin the rhy me the nu c le us and coda can
be fo und. Not all syl la b les have eve ry part, for exa m p le the smal lest po ssi b le
syl la b le con ta ins only a nu c le us (a sin gle vo wel in iso la tion: are – [a:], or –
[i:]). Some syl la b les have an on set, for exa m p le: bar – [ba:], and some of them
do not have on set, but have a coda, like: ease – [i:z]. On set is the be gin ning
element of the syl la b le (the ones pre ce ding the nu c le us). The se are al wa ys
conso nants. On the ot her hand, rhy me is the rest of the syl la b le (nu c le us and
coda). The nu c le us, as the term im p lies, is the core part of the syl la b le. This is
hi g hly so no rant so und that can be re la ti ve ly loud and it car ries a cle ar pitch
level. Cy gan (1971: 23) cla ims that the syl la b le stru c tu re can have four
possibili ties:
(1) MPM (both ma r gins fil led)
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(2) OPM (ini tial ma r gin em p ty)
(3) MPO (fi nal ma r gin em p ty)
(4) OPO (both ma r gins em p ty)

Thus, it can be as su med that syl la b les are abs tract units that eme r ge at „some 
hi g her le vel in the men tal ac ti vi ty of the spe a ker” (La de fo ged 1993: 248). They
are ne ces sa ry ele ments in the pro du c tion and or ga ni za tion of vo cal ex pres sions.
It is ob vio us that pe o p le spe ak in many dif fe rent ways pro du cing so cal led
‘conne c ted spe ech’, which is de fi ned as a pro cess of pro du cing se g ments of
a gi ven word in a nu m ber of man ners.

A s  s i  m i  l a  t i o n  is the act of in flu en cing neig h bo u ring so unds so they
beco me more like each ot her. This is com mon in ra pid spe ech and this pro cess
may be fu r t her ca te go ri zed into: 
(1) Anti ci pa to ry (or re gres si ve) as si mi la tion, whe re „a so und is in flu en ced by

the so und which fol lows it” (Cry stal 1995: 247), for in stan ce: good night
[gud] is usu al ly pro no un ced [gun]. What is more, this kind of as si mi la tion is
fo und ac ross word bo un da ries.
                ———Cf    Ci————

Fi gu re 2 The dia gram of two words. The first one ends with a sin gle fi nal con so nant (Cf) and the
se cond starts with a sin gle ini tial con so nant (Ci). Line be twe en them shows a word
bounda ry (Ro ach 1991: 124).

(2) Pro gres si ve, whe re a so und is in flu en ced by the so und which stands be fo re
it, for in stan ce: in Church Stre et – the word stre et is pro no un ced as [vtri:t]; 

(3) Coa le s cen ce, which is „a re ci pro cal in flu en ce, whe re two so unds fuse into
a sin gle new se g ment. In won’t she, the fi nal [t] and ini tial [?] mu tu al ly
assimi la te to pro du ce [?], re su l ting in the fu sed unit, [w[nvi:]” (Cry stal
1995: 247).
Eli sion is an in stan ce whe re ce r ta in so unds di sap pe ar in ra pid, ca su al spe ech. 

Ro ach (1991: 127–128) pro vi des a nu m ber of po ssi bi li ties of this pro cess, for
exa m p le: loss of weak vo wel af ter p, t, k; weak vo wel + n, l or r be co mes
syllabic con so nant; avo i dan ce of co m p lex con so nant clu sters; loss of fi nal v in
‘of ’ be fo re con so nants, etc.

Lin king (or lia i son) is a pro cess whe re a so und (in En glish wor d - fi nal [r])
may be in tro du ced be twe en words or syl la b les in or der to help them pro gress
more ea si ly. 

Mo re o ver, Lass (1984: 183–190) pre sents the fol lo wing pro ces ses
concerning the who le- se g ments : in se r tion, de le tion and re or de ring. They can be 
sub -ca tego ri zed into: 
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1. In se r tion (epen t he sis):
a) pro the sis (the in se r tion of an ini tial se g ment), 
b) ana pty xis (the in se r tion of a vo wel be twe en two con so nants); 

2. De le tion: 
a) ap ha e re sis (ini tial de le tion, for exa m p le: I am – I’m), 
b) syn co pe (syn co pa tion) – forma tive -inte r nal de le tion for vo wel loss,
c) apo co pe (apo co pa tion) – loss of a fi nal ele ment; 

3. Re or de ring: 
a) me ta the sis (or trans po si tion) of se g ments. 
It has to be po in ted out that ob se r va tions, such as slips of the ton gue are

diffi cult to in ter pret un less we con si der the syl la b le to be an im po r tant unit in
the pro du c tion of spe ech. Bo lin ger (1968: 47) stres ses that „pro ba b ly the most
stri king thing abo ut any lan gu a ge, in the im pres sion it ma kes on li ste ners who
do not un de r stand it and no ti ce so unds ra t her than me a nings, is the way its
sylla b les are bu ilt”. Va rio us spe ech er rors ap pe a ring in the word, as well as ac -
ross words’ bo un da ry pre sent re ve r sal, sub sti tu tion, omis sion and ad di tion of
syl la b les or re -or de ring of se g ments wi t hin syl la b les. It is a pro of that syl la bic
units play an im po r tant role in the spe ech per fo r man ce. 

The mo r p he me is de scri bed by Szy ma nek on the ba sis of Ho c kett’s
definition as „the smal lest indi vi du al ly me a nin g ful ele ment in the ut te ran ces of
a lan gu a ge” (Szy ma nek 1989: 14). It is also cha rac te ri zed as be ing the fo cal
point of the stu dy of mor p ho lo gy. As Szy ma nek  po ints out, mor p ho lo gy is „the 
branch of lin gu i stics de aling with the in ter nal stru c tu re and fo r ma tion of words” 
(Szy ma nek 1989: 13). Mo r p he mes are ‘the bu i l ding blocks of words’ which are
clas si fied into: free forms (that have the po ten tial of be ing on the ir own as
indepen dent ba ses) and bo und (which can ne ver oc cur in iso la tion and can be
fu r t her di vi ded into: af fi xes, bo und ba ses and con tra c ted forms). Szy ma nek
unde r li nes that „a te x tu al, conte xt- sensi ti ve re a li za tion of a mo r p he me is cal led
a morph. A gi ven mo r p he me vie wed as an abs tract unit may be re pre sen ted by
se ve ral di stinct morphs which are then cal led al lo morphs” (Szy ma nek 1989:
18). Mo re o ver, mo r p he mes can also be di vi ded into: le xi cal mo r p he mes (which
are used in the con stru c tion of new words) and gram ma ti cal mo r p he mes (used
to ex press gram ma ti cal re la tion s hips be twe en a word and its con text). The re is
a dif fi cu l ty in vo l ved in dif fe ren tia ting be twe en le xi cal (de ri va tio nal) and in fle c -
tio nal mor p ho lo gy. Le xi cal mor p ho lo gy is the stu dy of morp ho lo gi cal re la tions
among le xe mes. Es sen tial ly, it de als with the re la tion s hip be twe en co m p lex and
si m p le di c tio na ry words be ca u se va rio us le xe mes have se pa ra te en tries and
diffe rent de fi ni tions in the le xi con. On the ot her hand, in fle c tio nal mor p ho lo gy
is con ce r ned with the as so cia tion wi t hin pa ra digms. A pa ra digm are the forms
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of the same le xe me, which do not chan ge the gram ma ti cal class of its stems
(parts of the word that re ma in af ter re mo val of all in fle c tio nal af fi xes). This
parti cu lar branch of mor p ho lo gy de als with se man tic op po si tion among ca te go ries
and the fo r mal me ans (in fle c tions), which ena b le the disc ri mi na tion be twe en
morp ho syn tac tic ca te go ries. It is man da to ry to un de r li ne that a morp ho syn tac tic
ca te go ry is the one in which ap p ly both mor p ho lo gy and syn tax cri te ria. In
short, the dif fe ren ce be twe en le xi cal and in fle c tio nal mor p ho lo gy is that the
former de als with words of dif fe rent me a ning but si mi lar pho no lo gy and the
latter de als with words of the same me a ning but dif fe rent ten ses.

The last ba sic orga ni za tio nal unit for spe ech pro du c tion is a word. How to
defi ne word? This de cep ti ve ly si m p le qu e stion is the com mon to pic of de ba te
among lin gu ists. The twen tieth cen tu ry Swiss lin gu ist Fer di nand de Sa us su re
descri bed the ar bi tra ry union be twe en the so unds (form) and me a ning (con cept)
of the lin gu i stic sign (word). In ot her words, eve ry word is a co m bi na tion of
signi fier and si g ni fied. On the con tra ry, Cry stal spe ci fies a word as „a unit of
expres sion which has uni ve r sal in tu i ti ve re co g ni tion by nati ve- spe a kers, in both
spo ken and writ ten lan gu a ge” (Cry stal 1997: 419). Ho we ver, a word is so much
more than that sta te ment. First of all, the re are three main con cepts which help to
dif fe ren tia te the me a ning of ‘a word’: 
1. Word form – a word as a unit that can be phy si cal ly de fi ned in terms of

writing (ort ho gra p hic word) and spe ech (pho no lo gi cal word). It is ea sier to see
the bo un da ries be twe en writ ten words than spo ken be ca u se the re are the vi su al
spa ces in the ir in ter me dia te po si tion, iden ti fied by pa u ses and jun c tu res;

2. Le xe me – more abs tract than the word form and per ta ins to the ori gi nal form,
for exa m p le: le xe me ‘WORK’ has the va riants: works, working, worked; 

3. Word or der – sub se qu ent ar ran ge ment of words in la r ger lin gu i stic units in
gram ma ti cal ana ly sis. 
Se con d ly, the iden ti fi ca tion of words re qu i res to take into con si de ra tion

seve ral cri te ria, like: the con sti tu ent parts of co m p lex words, co he si ve ness or
mi ni mum free form (pro po sed by Le o nard Blo o m field – word as the smal lest
unit which can co m po se a co m p le te ut te ran ce). Next, the re are a few
sub-classifi ca tions of words, such as: gram ma ti cal (fun c tion) v. le xi cal words;
closed - c lass v. open - c lass words; em p ty v. full words. Cry stal po ints out that:

At a more spe ci fic le vel, word - c las ses can be esta b li s hed, by ana ly zing the va rio us
grammatical, se man tic and pho no lo gi cal pro per ties di sp la y ed by the words in a lan gu a ge, and
gro u ping words into clas ses on the ba sis of fo r mal si mi la ri ties (Cry stal 1997: 420).

Neve r t he less, this part can be con c lu ded with Sa pir’s sta te ment that „the
word is me re ly a form, a de fi ni te ly mo l ded en ti ty that ta kes in as much or as little
of the con ce p tu al ma te rial of the who le tho ught as the ge nius of the lan gu a ge
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ca res to al low” (Sa pir 1921: 13). Word can also be tre a ted as a me e ting (or
tangent) po int of va rio us in ter re la ted le vels in a lan gu a ge sy stem:

WORD

PHONETICS PHONOLOGY MORPHOLOGY SYNTAX SEMANTICS
The ou ter
realization of
word; speech
sounds: vowels
and con so nants

Se qu en ce of
phone mes or -
ganized in
syllables;
associated with
a de gree of stress, 
strong and weak
form, etc.

The in ter nal stru c tu re 
and fo r ma tion of
words. Stru c tu re and
forms:
– In fle c tio nal
morpho lo gy
– De ri va tio nal
morpho lo gy or
lexical mor p ho lo gy
(word fo r ma tion)

The de scri p tion of
catego ries and system
of ru les gove r ning the
structu re of phra ses,
cla u ses and sentences
in terms of or der and
con sti tu en cy (word  –
im me dia te con sti tu ent)

The me a ning of
words

SYLLABLE                            MORPHEME       
PHONOTACTICS (syl la b le 
stru c tu re) – the com bi na to ry 
po ssi bi li ties of the so unds. 
It’s do ma in is syl la b le as both
pho ne tic and pho no lo gi cal unit.

MORPHOPHONEMICS (MORPHOPHONOLOGY)                     MORPHOSYNTAX
The ana ly sis and clas si fi ca tion of the pho no lo gi cal              Gram ma ti cal ca te go ries or pro per ties 
fa c tors which af fect the ap pe a ran ce of mo r p he mes               for who se de fi ni tion cri te ria of mor- 
                                                                                                                p ho lo gy  and syn tax both ap p ly in 
                                                           de scri bing cha rac te ri stics of words
Fi gu re 3 Word as a me e ting po int of va rio us le vels in the sy stem of lan gu a ge. This is the au t hor’s 

fi gu re. 

Mo re o ver, the re is an im po r tant is sue abo ut the pa ral lel re la tion s hip be twe en 
the four units in spe ech pro du c tion, which can be pre sen ted on the dia gram ta -
ken from Cy gan (1971):
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Word                                      Syl la b le

Mo r p he me                                 Pho ne me
   (gram mar)                                 (pho no lo gy)

word (+ +)

mo r p he me (- +)                      syl la b le (+ -)

pho ne me (- -)

pho ne me mo r p he me  syl la b le  word
in de pen dent – – + +
me a nin g ful – + – +

Fi gu re 4 Dia gram pre sen ting the pa ral lel re la tion s hips be twe en the four ‘smal lest’ units in the
lan gu a ge. The do ub le signs [+/–] stand for an il lu stra tion whe t her a pa r ti cu lar unit is in de -
pen dent and/or me a nin g ful. [+] – me ans ‘yes’. [–] – me ans ‘no’. Cy gan (1971: 18).

From this dia gram it can be con c lu ded that the syl la b le and the mo r p he me
are both ac ting be twe en two po ints (word and pho ne me) and are di spro por tiona te
be twe en tho se two po ints. In the En glish lan gu a ge, the re is no si g ni fi cant
associa tion be twe en the syl la b le and the mo r p he me, ho we ver the re are very
defi ni te in ter ac tions among any ot her four units. From this it can be in fer red
that:
(a) eve ry mo r p he me con sists of one or more pho ne mes (M>P),
(b) eve ry syl la b le con sists of one or more pho ne mes (S>P),
(c) eve ry word con sists of one or more mo r p he mes (W>M),
(d) eve ry word con sists of one or more syl la b les (W>S), and
(e) eve ry word con sists of one or more pho ne mes (W>P) (Cy gan 1971:19).

It is ne ces sa ry to in di ca te that in or der to un de r stand and in ter pret spe ech
errors, ge ne ral lin gu i stic no tions re gar ding all co m po nents of gram mar
(phonetics, pho no lo gy, mor p ho lo gy, syn tax, se man tics) have to be ta ken into
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con si de ra tion. What is evi dent from the se er rors is that lin gu i stic ru les used in
spe ech pro du c tion pro vi de cle a r ly fo r mu la ted sta te ments of pho no lo gi cal,
morpho lo gi cal, syn ta c tic and/or se man tic prin ci p les. Mo re o ver, va rio us ty pes of 
er rors are ana lo go us to dif fe rent le vels of lin gu i stic ana ly sis which will be
presen ted in gre a ter de ta il in the last part. Fro m kin cla ims that: 

Lin gu i stic units and lin gu i stic ru les are sub ject to di sor de ring, sub sti tu tions, and/or mi sapp li ca -
tions, the re by cre a ting de via tions from the spe a ker’s in ten ded sen ten ce (Fro m kin 1971: 135). 

Ru les of gram mar are used as pro du c tion pro ces sing gene ra li za tions in
speech per fo r man ce. They de mon stra te that dif fe rent kinds of er rors have
proved to be im po r tant evi den ce of how spe a kers ope ra te with a lin gu i stic
system and that it is si mi lar to lin gu i stic ana ly sis. Fur the r mo re, Fro m kin ma in ta -
ins that:

Wi t ho ut the no tion of a rule which re pre sents sto red kno w le d ge, ra t her than be ha vior, we wo -
uld be una b le to re co g ni ze a vio la tion of a rule, and wo uld the re fo re be una b le to re co g ni ze that
an er ror has oc cur red. Ou t put con di tions must be co m pe ten ce con di tions, be ca u se ac tu al spe ech
vio la tes such con di tions. It is only by re co g ni zing the co m pe ten ce/per fo r man ce, or gram mar/pro -
ces sing di stin c tion that spe ech er ror re se arch is po ssi b le (Fro m kin 1971: 124).

The next part elu ci da tes that the ack now led g ment of co m pe ten ce and per fo r -
man ce as a di cho to my be twe en kno w le d ge of lan gu a ge and be ha vio ur pro vi des
the ba sis for un de r stan ding spe ech er rors.

3. Word ele ment in compe tence- perfor man ce is sue
Co m pe ten ce is an ide a li stic con cept be ca u se, in re a li ty, spe ech does not

stric t ly fol low the ru les of gram mar. This so hap pens be ca u se it is not man da to ry
to fol low the exact ru les of lan gu a ge if the me a ning is gra sped, for in stan ce in
the case of un fi ni s hed sen ten ces. So me ti mes the re is an in ter fe ren ce of some
bio lo gi cal dys fun c tion. Sin ce Cho m sky first co i ned the term co m pe ten ce, it
beca me the con tro ve r sial and po le mi cal is sue. It has been ana ly zed, re de fi ned
and di s cus sed by many lin gu ists ever sin ce. Some of them as so cia te Cho m sky’s
views of co m pe ten ce and per fo r man ce with the Sa us su re an con cept of lan gue
and pa ro le. The ot hers ar gue that Cho m sky de scri bes the co m pe ten ce of
individu als, whi le Sa us su re is re fer ring to the lan gu a ge as a sy stem of a so cie ty. 

Per fo r man ce, as the term in lin gu i stic the o ry, was first in ven ted in the lat ter
half of twen tieth cen tu ry by Cho m sky. It re fers to lan gu a ge as a set of ut te ran ces
pro du ced by na ti ve spe a kers. The re fo re, it is op po sed to the con cept of
competen ce be ca u se per fo r man ce in clu des ce r ta in fe a tu res which are con si de red 
ir re le vant to the rule sy stem of lan gu a ge. Such di stin c ti ve tra its con ta in
distractions, he si ta tions, la p ses of me mo ry and pa u ses in bre a t hing. 
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At this po int, it is ne ces sa ry to un de r li ne that al t ho ugh Cho m sky may have
taken Sa us su re’s ide as as a sta r ting po int, his work is dif fe rent be ca u se he lo oks
for more spe ci fic ex p la na tion of this is sue. In ot her words, he re fers to the
langu a ge abi li ty of an in di vi du al spe a ker. The di stin c tion be twe en the co m pe ten ce
and the per fo r man ce has its so u r ce in the Sa us su rian lan gue- pa ro le di cho to my. To 
un de r stand the re la tion s hip be twe en the stru c tu re of lan gu a ge and its use, the
dicho to my of Sa us su re’s work sho uld be ex p lo red. In short, lan gue is the sy stem
of lan gu a ge and pa ro le is the ac tu al spe ech that ta kes pla ce. In pa ro le, the spe a ker 
se lects and co m bi nes the ele ments from lan gue to ma ni fest con cepts. Mo re o ver,
pa ro le is both ac ti ve and in di vi du al. It con sists of pa r ti cu lar spee ch-ut te ran ces. In
ot her words, it is ‘le côté in di vi du el’ as op po sed to ‘le côté so cial’ of lan gu a ge.
Sa us su re (1916) says that lan gue is more im po r tant of the two ele ments and is
sig ni fi cant to the for ma li za tion of the lan gu a ge as the stu dy. Wells ma in ta ins: 

Lan gu a ge (le lan ga ge), like any so cial phe no me non, is sub ject to per pe tu al chan ge, and so may 
be ana ly zed at any one time into an in he ri ted or in sti tu tio nal ele ment and an ele ment of
innovation (Wells 1947: 9). 

Mo re o ver, Wid do wson un de r li nes that: 
A com pa ra b le di stin c tion to that of Sa us su re, de si g ned to ide a li ze lan gu a ge data, and to de fi ne

the sco pe of lin gu i stic en qu i ry, is made by Noam Cho m sky (Wid do wson 1996: 24).
Ac cor ding to Cho m sky, lan gu a ge is a ‘men tal or gan’ which does not de pend

on the ot her abi li ties but in ter acts with them in the pro du c tion and in ter pre ta tion 
of sen ten ces. Ac cor ding to Wid do wson: 

He di stin gui s hes co m pe ten ce, the kno w le d ge that na ti ve spe a kers have of the ir lan gu a ge as
a sy stem of abs tract fo r mal re la tions, and per fo r man ce, the ir ac tu al be ha vio ur (Wid do wson 1996: 
24). 

The ut te ran ces of per fo r man ce may con ta in ce r ta in ir re le vant fe a tu res to the
abs tract rule sy stem. Cho m sky un de r li nes in Aspects of the the o ry of syn tax:

Lin gu i stic the o ry is con ce r ned pri ma ri ly with an ide al spea ker- li ste ner, in a com p le te ly
homoge no us spee ch- commu ni ty, who knows its lan gu a ge per fe c t ly and is unaf fe c ted by such
gram ma ti cal ly ir re le vant con di tions as me mo ry li mi ta tions, di stra c tions, shifts of at ten tion and
inte rest, and er rors (ran dom or cha rac te ri stic) in ap p ly ing his kno w le d ge of the lan gu a ge in ac tu al
per fo r man ce […] To stu dy ac tu al lin gu i stic per fo r man ce, we must con si der the in ter ac tion of
varie ty of fa c tors, of which un de r ly ing co m pe ten ce of the spea ker- he a rer is only one. In this
respect, stu dy of lan gu a ge is no dif fe rent from em pi ri cal in ve sti ga tion of ot her co m p lex phe no me -
na. We thus make a fun da men tal di stin c tion be twe en co m pe ten ce (the spea ker- he a rer’s kno w le d ge
of his lan gu a ge) and per fo r man ce (the ac tu al use of lan gu a ge in con c re te si tu a tions (Cho m sky
1965: 3–4).

Cho m sky di stin gui s hes two ty pes of co m pe ten ce: gram ma ti cal (which
belongs to the The o ry of Lan gu a ge Stru c tu re) and pra gma tic (which be longs to
the The o ry of Lan gu a ge Use). The spe a ker’s gram ma ti cal co m pe ten ce is stu died 
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by so cal led in tu i tions abo ut sen ten ce stru c tu re. It is the abi li ty to re co g ni ze and
pro du ce the di stin c ti ve gram ma ti cal stru c tu res of a lan gu a ge and to use them
effec ti ve ly in com mu ni ca tion. On the ot her hand, pra gma tic aspects of co m pe ten ce
are tho se that have to do with how the lan gu a ge is used in com mu ni ca tion
situations to achie ve the spe a ker’s pu r po ses. Mo re o ver, Cho m sky is evi den t ly
awa re that in tu i tions of a na ti ve spe a ker abo ut the lan gu a ge are re pre sen ted by
per fo r man ce data in flu en ced by ce r ta in con di tions (which are dif fe rent from
ordi na ry spe ech), ho we ver in this in stan ce are sub ject to er ror:

We may make an in tu i ti ve ju d g ment that some lin gu i stic ex pres sion is odd or de viant. But we
can not in ge ne ral know, pret heore ti cal ly, whe t her this de vian ce is a mat ter of syn tax, se man tics,
pra gma tics, be lief, me mo ry li mi ta tions, sty le, etc., or even whe t her the se are ap pro pria te
categories for the in ter pre ta tion of the ju d g ment in qu e stion. It is ob vio us and un con tro ver sial fact 
that in fo r mant ju d ge ments and ot her data do not fall ne a t ly into cle ar ca te go ries: syn ta c tic,
semantic, etc. (Cho m sky, Es sa ys, p. 4 in: Ra d ford 1988: 13).

It is ob vio us that na ti ve spe a kers can form opi nions abo ut sen ten ce
acceptabi li ty (or ca pa bi li ty of be ing sati sfa c to ry), in ste ad of de te r mi ning
whether a given sen ten ce is se man ti cal ly or pra gma ti cal ly ill - fo r med.

Ge ne ral ly spe a king, lan gu a ge co m pe ten ce can be di vi ded into lin gu i stic
com pe ten ce and com muni ca ti ve co m pe ten ce. Hy mes, in the ea r ly se ven ties,
poin ted out that Cho m sky’s compe tence- perfor man ce mo del does not pro vi de
an ex p li cit pla ce for so cio- cul tu ral fe a tu res and that his no tion of per fo r man ce is 
con fu sed be twe en ac tu al act of per fo r ming and its un de r ly ing ru les. He
distingui s hed four aspects of lan gu a ge user’s kno w le d ge and abi li ty communicati ve 
co m pe ten ce:
1) whe t her so me t hing is fo r mal ly po ssi b le, 
2) whe t her so me t hing is ca pa b le of be ing done or acco mp li s hed, 
3) whe t her so me t hing is pro per in re la tion to a con text in which it is used and

eva lu a ted, 
4) whe t her so me t hing is ac tu al ly car ried into ef fect. 

Hy mes per ce i ves co m pe ten ce as an in te gral ele ment to at ti tu des and va lu es
con ce r ning lan gu a ge and com mu ni ca tion. He cla ims that ru les of gram mar
would be wo r t hless wi t ho ut the ru les of lan gu a ge use. Ca na le and Swa in di vi de
com muni ca ti ve co m pe ten ce into four parts: 
1) g r a m  m a  t i  c a l  c o  m  p e  t e n  c e,  which is con ce r ned with ma ste ry of the

lan gu a ge code it self, 
2) d i s  c o  u  r  s e  c o  m  p e  t e n  c e,  which in vo l ves the art of ma ste ring how to

co m bi ne gram ma ti cal forms and me a nings in or der to ob ta in a ha r mo nio us
text, 
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3) s o c i o  - l i n  g u  i  s t i c  c o  m  p e  t e n  c e,  which draws the ma g ni tu de to
which ut te ran ces are ap pro pria te ly pro du ced and co m pre hen ded in va rio us
socio -lin gu i stic con text, 

4) s t r a  t e  g i c  c o  m  p e  t e n  c e  that is co m po sed of non - ver bal and ver bal
stra te gies that may be re le vant ma in ly to gram ma ti cal co m pe ten ce and that
may re la te to more socio -lin gu i stic co m pe ten ce. 
Sa vi g non de scri bes com muni ca ti ve co m pe ten ce as fol lows:

[…] the abi li ty to fun c tion in a tru ly com muni ca ti ve set ting – that is a dy na mic ex chan ge in which 
lin gu i stic co m pe ten ce must ad apt it self to the to tal in fo r ma tion in put, both lin gu i stic and
paralingu i stic of one or more in ter lo cu tors. Com muni ca ti ve co m pe ten ce in clu des gram ma ti cal
com pe ten ce (sen ten ce le vel gram mar), socio -lin gu i stic co m pe ten ce (an un de r stan ding of the
social con text in which lan gu a ge is used), dis co u r se co m pe ten ce (an un de r stan ding of how
utteran ces are strung to ge t her to form a me a nin g ful who le), and stra te gic co m pe ten ce (a lan gu a ge
user’s em p lo y ment of stra te gies to make the best use of what she/he knows abo ut how a lan gu a ge
works, in or der to in ter pret, ex press, and ne go tia te me a ning in a gi ven con text) (Sa vi g non 1985:
130).

This pa r ti cu lar ap pro ach can be cal led re ci pro cal ac tion or me t hod. The
central cha rac te ri stics of co m pe ten ce in com mu ni ca tion, Sa vi g non as so cia tes
with: the dy na mic, in ter per so nal na tu re of com muni ca ti ve co m pe ten ce and its
de pen den ce on the ne go tia tion of me a ning be twe en two or more spe a kers who
sha re the same sym bo lic sy stem; ap p li ca tion to both spo ken and writ ten lan gu a ge; 
the role of con text in re so l ving a spe ci fic com muni ca ti ve co m pe ten ce; nu me ro us
si tu a tions in which com mu ni ca tion ta kes pla ce; co m pe ten ce as a con cept
dependent on the co o pe ra tion of all pa r ti ci pants.

Ot her lin gu ist, Ba ch man (1990), has of fe red ad di tio nal ex ten sions of
communica ti ve co m pe ten ce. He pre sen ted a tree mo del of com muni ca ti ve
competen ce and di vi ded it into lan gu a ge co m pe ten ce: 
1) orga ni za tio nal co m pe ten ce that con si ders gram ma ti cal and dis co u r se    

competen ce, 
2) pra gma tic co m pe ten ce which em bra ces illo cu tio na ry and socio -lin gu i stic

com pe ten ce; stra te gic co m pe ten ce with three me cha nisms: as ses s ment,
planning and exe cu tion; psycho -phy siolo gi cal me cha nisms con ta i ning vi su al 
and/or au di to ry chan nel, as well as pro du c ti ve and/or re ce p ti ve mode.
Ha w kins (1989) pre sents co m pe ten ce and per fo r man ce is sue in the ex p la na tion

of lan gu a ge uni ve r sals which de li be ra te the com muni ca ti ve ro les of lan gu a ge or 
are „seen as re spon ses to the pro du c tion and co m pre hen sion me cha nisms of
spe a kers using lan gu a ge in real time” (Ha w kins 1989: 119). He ma in ta ins:

The use of the term co m pe ten ce at the de scri p ti ve le vel (as an ac co unt of the spe a ker’s
gramma ti cal kno w le d ge of his/her lan gu a ge) sho uld the re fo re be di stin gui s hed from the use of the 
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same term at the exp la na to ry le vel wi t hin the pre sent con text. A na ti ve spe a ker’s (de scri p ti ve)
com pe ten ce gram mar will be ex p la i ned both in terms of (exp la na to ry) co m pe ten ce prin ci p les
alone, and in terms of (exp la na to ry) per fo r man ce prin ci p les, na me ly when the gram mar en co des
some re spon se to com muni ca ti ve or pro ces sing ne eds (Ha w kins 1989: 120).

Se a r le op po sed Cho m sky’s ide as by cla i ming that: 
The unit of lin gu i stic com mu ni ca tion is not, as has ge ne ral ly been sup po sed, the sym bol, word

or sen ten ce, or even the to ken of the sym bol, word or sen ten ce, but ra t her the pro du c tion or
issuan ce of the sym bol or word or sen ten ce in the per fo r man ce of the spe ech act (Se a r le 1969: 16). 

In con trast with all the se po stu la tes, De ssal les sta ted that what Cho m sky
taught lin gu ists is a me t hod: 
[…] be hind any be ha vio u ral per fo r man ce, try to di s co ver an un de r ly ing co m pe ten ce; a ge ne ral,
sim p le pro ce du re that ac co unts for the ap pa rent com p le xi ty of the per fo r man ce (De ssal les 1998).

Cho m sky (1965) also in tro du ced an idea for con si de ra tion that the co r pus
data co uld ne ver be a pro fi ta b le in stru ment for the lin gu ist, be ca u se he/she
should se arch to mo del lan gu a ge co m pe ten ce ra t her than per fo r man ce.

The best de scri p tion of co m pe ten ce is that it pre sents the spe a ker’s im p li cit
and inco r po ra ted in one self kno w le d ge of lan gu a ge. On the ot her hand,
performan ce is a su per fi cial evi den ce of lan gu a ge co m pe ten ce, used in
particular si tu a tions and af fe c ted by some ot her fa c tors than lin gu i stic
competen ce. Ac cor ding to McE ne ry and Wi l son:

Cho m sky ar gu ed that it was co m pe ten ce ra t her than per fo r man ce that the lin gu ist was try ing to 
mo del. It is co m pe ten ce which both ex p la ins and cha rac te ri zes a spe a ker’s kno w le d ge of the
langu a ge. As the lin gu ist is at te m p ting to ex p la in and cha rac te ri ze our kno w le d ge of lan gu a ge, it
is this that he or she sho uld be try ing to mo del co m pe ten ce ra t her than per fo r man ce. Per fo r man ce, 
it was ar gu ed, is a poor mir ror of co m pe ten ce. As al re a dy sta ted, per fo r man ce may be in flu en ced
by fa c tors ot her than our co m pe ten ce. For in stan ce, fa c tors as di ve r se as sho r t - term me mo ry
limita tions and whe t her or not we have been drin king can al ter how we spe ak an any pa r ti cu lar 
oc ca sion. This brings us to the nub of Cho m sky’s ini tial cri ti cism. A co r pus is by its very na tu re
a col le c tion of exte r na li zed ut te ran ces; it is per fo r man ce data, and as such it must of ne ces si ty be
a poor gu i de to mo de ling lin gu i stic co m pe ten ce (McE ne ry & Wi l son 1996: 5).

All in all, a fe a tu re of lan gu a ge kno w le d ge and spe ech pro ces sing pro ved to
be dif fi cult to deal with and pre sen ted the ap pa rent inco mpa tibi li ty be twe en
com pe ten ce and per fo r man ce is sue. 

Cho m sky stres ses that lan gu a ge is a ‘mir ror of the mind’. We may gain
a bet ter un de r stan ding of how the hu man mind works by tho ro ugh in ve sti ga tion
of lan gu a ge. Lin gu i stic co m pe ten ce as „a kno w le d ge of lan gu a ge is an abs tract
sy stem un de r ly ing be ha vio ur, a sy stem con sti tu ted by ru les that in ter act to
deter mi ne the form and in trin sic me a ning of a po ten tial ly in fi ni te nu m ber of
sen ten ces” (Cho m sky 1968: 6). 
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In or der to de ve lop the kno w le d ge of a pa r ti cu lar lan gu a ge, we have to
familia ri ze with gram mar that is a sy ste ma tic de scri p tion „of tho se lin gu i stic
abi li ties of na ti ve spe a kers of a lan gu a ge which ena b le them to spe ak and
understand the ir lan gu a ge flu en t ly” (Ra d ford 1988: 3). The re fo re, the le vels of
lan gu a ge sy stem such as: pho no lo gy, mor p ho lo gy, syn tax and/or se man tics
have to be ta ken into con si de ra tion. The re fo re, the slips of the ton gue can not be 
ex p la i ned and co m pre hen ded wi t ho ut re gard to the co m pe ten ce and performance. 
Fro m kin po ints out that:

Wi t ho ut the no tion of a rule which re pre sents sto red kno w le d ge, ra t her than be ha vio ur, we
would be una b le to re co g ni ze a vio la tion of a rule, and wo uld the re fo re be una b le to re co g ni ze
that an er ror had oc cur red. Ou t put con di tions must be co m pe ten ce con di tions, be ca u se ac tu al
speech vio la tes such con di tions. It is only by re co g ni zing the co m pe ten ce/per fo r man ce, or
grammar/pro ces sing di stin c tion that spe ech er ror re se arch is po ssi b le (Fro m kin 1988: 124).

Spe ech er rors pro vi de a va lu a b le gro und for be lief in lin gu i stics be ca u se they 
„re ve al that many ru les of gram mar are used as pro du c tion pro ces sing ru les
[…]. The men tal gram mar un de r li nes all spe ech per fo r man ce – pro du c tion and
per ce p tion” (Fro m kin 1988: 135). 

 

4. Spe ech er ror co r po ra
Lin gu i stics as a scien ce of lan gu a ge is ba sed on col le c ting data and fo r mu la ting

the o ries. The fact that the o ry is con ne c ted with data ana ly sis re qu i res ex p la na -
tion be ca u se the de fi ni tion of the first term men tio ned in this sta te ment has a do -
u b le me a ning. First of all, the the o ry is a sy ste mati cal ly or ga ni zed kno w le d ge
used in a va rie ty of ways, espe cial ly as a sy stem of prin ci p les which are
invented in or der to ex p la in and ana ly ze spe ci fied phe no me non. Se con d ly, the
the o ry can be de fi ned as an abs tract re a so ning and spe cu la tion. In ot her words,
it is a hy po t he sis ba sed on li mi ted in fo r ma tion and kno w le d ge which can se r ve
as an as su m p tion for fu r t her ar gu ments or expe ri men ta tion. From this two
defini tions it can be in fer red that the o ry is ei t her de ve lo ped from or ba sed on
the in ter pre ta tion of the data (in fo r ma tion con si sting pro po si tions from which
va rio us con c lu sions can be drawn).

Lin gu i stic data is ob ta i ned from in fo r mants (or con su l tants). They are na ti ve
lan gu a ge spe a kers who pro vi de ut te ran ces for fu r t her ana ly sis, as well as ot her
kinds of in fo r ma tion, for in stan ce: trans la tions, re marks abo ut cor re c t ness or
for ming opi nions on lan gu a ge usa ge. Cry stal as serts that: 

To day, data from an in fo r mant are of ten tape re cor ded. This ena b les the lin gu ist’s cla ims abo ut 
the lan gu a ge to be che c ked, and pro vi des away of ma king tho se cla ims more ac cu ra te (Cry stal
1997: 414). 
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Ge ne ral ly spe a king, the re are three main ori gins of lin gu i stic data. Some
lingu ists de pend on  i n  t r o  s p e  c  t i o n, which is the ir „own in tu i ti ve competen ce 
as the data so u r ce” (Wid do wson 1996: 73). The ot hers use  e l i  c i  t a  t i o n
which are stru c tu red ses sions whe re in fo r mants are asked for ut te ran ces that
imme dia te ly ap pre hend de scri p tions of ce r ta in ob jects, ac tions or be ha vio urs.
The re fo re, in tro spe c tion and eli ci ta tion are con ce i ved apart from pe o p le’s ac tu al 
lin gu i stic per fo r man ce. Ly ons un de r li nes „that lin gu i stics is em pi ri cal, ra t her
than spe cu la ti ve or in tu i ti ve: it ope ra tes with pu b li c ly ve ri fia b le data ob ta i ned
by me ans of ob se r va tion or ex pe ri ment” (Ly ons 1981: 38). In this in stan ce,
lingu ists put to use  o b  s e  r  v a  t i o n, which can be ga t he red to ge t her as co r pus
(re pre sen tati ve sa m p le of lan gu a ge) for the pu r po se of lin gu i stic ana ly sis and
fo ste red by the use of co m pu ters, for exa m p le: the In ter na tio nal Co m pu ter
Archi ve of Mo dern En glish (ICAME), the Brown Uni ve r si ty Co r pus of Ame ri -
can En glish or the Lan ca ster -Os lo/Be r gen Co r pus of Bri tish En glish, etc. The
most im po r tant thing is that it de als with con su l tants’ ac tu al be ha vio ur (lin gu i stic
per fo r man ce). It is ne ces sa ry to pre sent co r po ra be ca u se they are ex tre me ly
valu a b le for the lin gu i stic ana ly sis of spe ech er rors. Spe ech er rors data ob ta i ned
by lin gu ists is ga t he red to ge t her as co r pus for the pu r po se of fu r t her lin gu i stic
ana ly sis. 

The most ex ten si ve col le c tion of slips of the ton gue was con du c ted by
Rudolph Me rin ger, a lin gu ist at the Uni ve r si ty of Vien na. Some lin gu ists call
him a ‘fa t her’ of the lin gu i stic in te rest in slips of the ton gue. He pu b li s hed an
ac cu mu la tion of over eight tho u sand spe ech, re a ding and wri ting er rors in two
bo oks: Ve r spre chen und Ve r le sen (1895), and Aus dem Le ben der Spra che
(1980). Me rin ger in ve sti ga ted er rors fo und in va rio us mo dern Indo -Eu ro pe an
lan gu a ges and trans la ted them to Ge r man. He gro u ped the data into: 
1. Con ta mi na tions or blends, which are se man tic or le xi cal in na tu re, for in stan ce: Ja kuba

– from Ja kob and He ku ba; 
2. Spoone risms- reve r sals, swi t ching of words, mo r p he mes, syl la b les, so und se g ments

and so und fe a tu res, for in stan ce: Die Milo von Ve nus – for Die Ve nus von Milo,
Taps und Schnabak – for Schnaps und Tabak; 

3.  An ti ci pa tions (or ‘anti ci pa tio nen’) is whe re so me t hing is an ti ci pa ted and com p le te ly
blocks the ele ment it re p la ces – no swi t ching oc curs, for exa m p le: Bündin ger for
Büdinger; 

4. Per se ve ra tions (or ’postpositionen’) oc cur whe re some ele ment that has al re a dy ap pe a red
per se ve res to re p la ce some ot her ele ment, for exa m p le: Stoss ei nes Er d bo bens for
Stoss ei nes Er d be bens, …Fälle gesämmelt for ... Fälle gesammelt (Cel ce- Mu r cia
1970: 195–197).
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Me rin ger’s co r pus va ries from ot her slips of the ton gue col le c tions be ca u se it 
is di stin gui s hed by pre ci se ly re cor ded and de scri bed er rors which oc cur red in
spe ech. Ma c Kay (1970) po ints out that:

For eve ry er ror he he ard, Me rin ger no ted the date of birth and name of the spe a ker, most of
whom were pro fes sors at the Uni ve r si ty of Vien na, and whe ne ver the spe a ker’s edu ca tio nal
backgro und was sli g h t ly less ex ten si ve than this, Me rin ger re po r ted this de fi cit. He also re cor ded
the time of day the er ror oc cur red, the sta te of fa ti gue of the spe a ker, his esti ma ted rate of spe ech
at the time of the er ror and the spe a ker’s in tu i tions con ce r ning the co u r se of his er ror (Ma c Kay
1970: 165–166).

He po in ted out the fact that slips of the ton gue data are very va lu a b le to
lingu i stics. His in te rest in spe ech er rors was fu r t her de ve lo ped by ot her
researchers. 

Me rin ger’s work in spi red ot her lin gu ists, such as Ma rian ne Cel ce- Mu r cia, to 
per form clo se in ve sti ga tion of spe ech er rors. She wro te an ar ti c le Me rin ger’s
co r pus re vi si ted in 1970, which is pu b li s hed in Fro m kin’s book Spe ech er rors
as lin gu i stic evi den ce. The abo ve men tio ned au t hor made a gre at de mon stra tion
of Me rin ger’s hi g hly sy ste ma tic data of per fo r man ce ba sed on spe ech er rors and 
in di ca ted the im po r tan ce of such data in ade qu a te de scri p tion of spe a ker’s
compe ten ce. She di vi ded and do cu men ted Me rin ger’s work as: 

A. Um la ut, for in stan ce: (er ror) schmäl und langer for (in ten ded ut te ran ce) schmal und länger, 
whe re ei t her the vo wel se g ment were trans po sed or um la ut was wron gly ap p lied; B. Ab la u ting
verbs, for in stan ce: (er ror) wenn es he is ste for (in ten ded ut te ran ce) wenn es hiess, whe re ab la ut
was omit ted (verb was re gu la ri zed); C. Qu e stions of Vo wel Length and Vo wel Stru c tu re, for
instan ce: (er ror) Le ben strieb in siech for (in ten ded ut te ran ce) Le ben strieb in sich, whe re co uld be
ei t her vo wel length alo ne or a who le se g ment per se ve ring; D. Vo i cing, for exa m p le: (er ror) O, Du 
Sau kra mer! for (in ten ded ut te ran ce) O, Du Grau sa mer!, whe re the re is a switch of [s] and [gr]
plus de vo i cing of [g]; E. Ot her Po ten tial ‘Mar ked -Un mar ked’ Exa m p les: (er ror) alabister- Bachse 
for (in ten ded ut te ran ce) alabaster- Büchse, whe re in ad di tion to the switch of [a] and [ü], the
highly mar ked [ü] goes to un mar ked [i]; F. Af fri ca tes, for exa m p le: (er ror) Gipft tropfen for
(inten ded ut te ran ce) Gift tropfen, whe re fe a tu re of af fri ca tion is an ti ci pa ted, G. Na sal, Stop
Conso nant Se qu en ces, for in stan ce: (er ror) Bündin ger for (in ten ded ut te ran ce) Büdinger, whe re
na sal se g ment is an ti ci pa ted; H Some mis cel lane o us exa m p les, for in stan ce: (er ror) Nachbit tag
bin ich… for (in ten ded ut te ran ce) Nachmit tag bin ich (Fro m kin 1973: 199–202).

Ano t her la r ge co r pus of er rors in spon ta ne o us con ve r sa tions is the Lon don -
 Lund. This co r pus con ta ins 34 texts (each 5,000 words spo ken by edu ca ted,
adult, na ti ve spe a kers of Bri tish En glish ), which „have been se le c ted from
a lar ger set col le c ted in  t h e  S u  r  v e y  o f  E n  g l i s h  U s a  g e  (SEU), ba sed
at Uni ve r si ty Col le ge, Lon don, sin ce 1960, un der the dic tato r s hip of Ran dolph
Qu irk” (Cu t ler 1982: 251). Mo re o ver, the ot her pro ject of this pa r ti cu lar co r pus
is  t h e  S u  r  v e y  o f  S p o  k e n  E n  g l i s h  (SSE), which was ori gi na ted by
Jan Sva r t vik at Lund Uni ve r si ty. This col le c tion is „made ava i la b le to spe cia list
scho lars for the pu r po ses so le ly of scien ti fic re se arch and must not be di stri bu ted
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or re pro du ced” (Gre en ba um & Sva r t vik 1990). Ac cor ding to Cu t ler (1982) this
co r pus in clu des a list of spe ech er rors which „have been as si g ned to four main
ca te go ries de pen ding upon the kind of lin gu i stic unit in vo l ved”:
1. Se g ment er rors are tho se in vo l ving pho ne mes or pho no lo gi cal fe a tu res.
2. Syl la b le er rors have been gro u ped with morp ho lo gi cal er rors in vo l ving gram ma ti cal

mo r p he mes, such as ten se and nu m ber.
3. Word er rors may in vo l ve the sub sti tu tion of ei t her a se man ti cal ly or a pho nolo gi cal ly

si mi lar word. The lat ter kind of er ror is a ma la pro pism. Among fun c tion words the
chief er rors are sub sti tu tion of one pro no un for ano t her, or one pro po si tion for
another.

4. Er rors in vo l ving la r ger units were ma in ly blends or phra ses. Tag er rors- cho i ce of the
wrong tag in a tag qu e stion- have also been in clu ded (Cu t ler 1982: 253).
Wi t hin each gro up the slips of the ton gue are fu r t her sub cate go ri zed on the

ba sis of a more pre ci se di vi sion, such as: omis sion, ad di tion, ex chan ge, sub sti tu tion 
(ta king the pla ce of/re p la cing), blend (co m bi ning/uni ting – a word made by
putting to ge t her parts of ot her words), an ti ci pa tion (re a li za tion in ad van ce),
perse ve ra tion (per si sting in spi te of dif fi cu l ty or ob sta c les). The re are also some
ot her terms in tro du ced, like ma la pro pism and ha p lo lo gy. 

The ot her ex ten si ve ly ac cu mu la ted ma te rial of slips of the ton gue was done
by Fro m kin. She was a ma jor fi gu re in the hi sto ry of the Lin gu i stic De pa r t ment
of Uni ve r si ty of California Los An ge les. As a fa cu l ty me m ber, from 1965 to
2000, she col le c ted more than six hun dred er rors he r self. Over 800 decla red
spe ech er rors, clas si fied ac cor ding to the ir type are pu b li s hed in the appen dix of 
her book Spe ech er rors as lin gu i stic evi den ce (1973). 

Ano t her in te re sting data con ce r ning spe ech er rors come from the
Massachusetts In sti tu te of Te ch no lo gy co r pus in which in fo r ma tion and
analyses are ba sed on the re se arch con du c ted by Shat tuck- Huf na gel and M.
Gar rett. The fo r mer scien tist pre sen ted ob se r va tions for arti cu la to ry er rors and
pro vi ded a very de ta i led facts abo ut se g men tal mo ve ment er rors. Ga r man (1990)
po ints out that Shat tuck- Huf na gel col le c ted the data by what can be cal led:

The po cke t- bo ok me t hod, usu al ly from er rors ob se r ved in the spe ech of the re se a r chers’
collea gu es or of the re se a r chers the m se l ves, and using ort ho gra p hic no ta tion sup po r ted whe re
neces sa ry by bro ad pho ne tic trans cri p tion. A strength of this me t hod is that the re cor der can check 
with the spe a ker (when this is ano t her per son) what the in ten ded ta r get was, on the spot; ano t her
is that the trans cri p tion is usu al ly made wi t hin se conds of the er ror oc cur ring. A we ak ness is that
it re lies on audito ry-im pressio ni stic ju d g ments, which tend to fi l ter out in fo r ma tion abo ut the less
au di b le arti cu la to ry cla s hes (Ga r man 1990: 152–153).

On the ot her hand, Gar rett re se a r ched the gram ma ti cal slips of the ton gue
and di vi ded them into: 
(1) Exchan ge er rors, ex: (er ror) once I stop, I can’t start – once I start, I can’t stop;
(2) Stran ding ex chan ges, ex:
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   (a) Ta r get: the air warm#er to bre a t he
   (b) Ex chan ge: the bre a t he warm#er to air
   (c) Stran ding ex chan ge : the warm bre ath#er to air
(3) Shifts, ex: 
   (er ror) You have to do le arn that- You have to le arn that – left shift 
          X-B-A- _ - Y
(4) Blends, ex: gone mild (mad / wild)
(5) Sub sti tu tions, ex: You go wash (brush) your hair (Ga r man 1990: 157–161).

The ot her in ve sti ga tors in te re sted in slips of the ton gue are: Jo seph P.
Stembe r ger – head of the Uni ve r si ty of Bri tish Co lu m bia (Van co u ver, Ca na da)
– co r pus of 7500 er rors col le c ted from spon ta ne o us spe ech and Nada Po ulis se –
re se a r cher/le c tu rer at the Uni ve r si ty of Am ster dam.

It is man da to ry to stress that the o ry pre sents which facts sho uld be ex tra c ted
from the data for fu r t her in ve sti ga tion of some the o re ti cal as su m p tions
(opinions wi t ho ut suf fi cient evi den ce for pro of). The data pro vi de facts known
by ac tu al ex pe rien ce or ob se r va tion from which lin gu ists can fo r mu la te a the o ry 
as an or ga ni zed set of ru les, ju d g ment and un de r stan ding of pa r ti cu lar to pic.
Any ade qu a te ge ne ral the o ry inco r po ra tes an ac co unt of in di vi du al phe no me na,
for exa m p le in psy cho lingu i stic the o ry the re are: non - flu en cies, er rors,
processing the lan gu a ge si g nal, etc. 

Es sen tial ly, wi t hin the the o ry the re is an in te re sting re se arch work to be done 
by so cal led fie l d work lin gu i stics. In ot her words, lin gu ists can ob se r ve, re cord
and de scri be what na ti ve spe a kers ac tu al ly say in va rio us si tu a tions. The re fo re,
the col le c ting and ana ly sis of lin gu i stic data en han ces and im pro ves the the o ry.
It ra i ses the qu e stion how far the the o ry is re le vant to pra cti ce, me a su res if the
the o ry is still va lid and de mon stra tes the uni que role of lan gu a ge in eva lu a tion
its own di stin c ti ve the o re ti cal con struct.

5. Pat terns of er rors and im pact on lin gu i stic per fo r man ce
Spe a kers spon tane ou s ly pro du ce ut te ran ces which in some way can de via te

from the in ten ded words. The re fo re, spe ech er rors pro vi de in sights into the
natu re of lan gu a ge and its be ha vio ur. As was al re a dy men tio ned, slips of the
ton gue have been a ‘so u r ce’ of ela bo ra te stu dy as well as co mic qu a li ty ca u sing
amu se ment. From a ca su al in spe c tion of spe ech er rors a re se a r cher might
conclu de that they are un sy ste ma tic and vi r tu al ly a ran dom phe no me non.
Howe ver, many lin gu ists fo und out that va rio us kinds of slips of the ton gue
invo l ve lin gu i stic units and they il lu stra te im po r tant fe a tu res as evi den ce for the
spe ech plan ning pro cess. 
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Lin gu i stic and psy cho lingu i stic ana ly ses of spe ech er rors can be made on the 
ba sis of im po r tant hy po t he ses in vo l ving the stru c tu re of the lan gu a ge. As
Bierwisch sta tes: 
[…] sin ce the es sen tial fa c tor in lin gu i stic be ha vio ur is lin gu i stic co m pe ten ce, so that all phe no -
me na of lan gu a ge pro du c tion, even pat ho lo gi cal phe no me na, can be re la ted to co m pe ten ce
(Bierwisch 1982: 31). 

Slips of the ton gue are di stin cti ve ly re la ted to units as cer ta i ned by the sy stem 
of lan gu a ge and in this sen se it ma kes them lin gui sti cal ly prin ci p led. Bie r wisch
un de r li nes that:

The re is in cre a sing evi den ce co ming from va rio us fields of in ve sti ga tion that lin gu i stic
structures, just like ot her do ma ins of co g ni ti ve ca pa ci ties, are cru cial re spects de te r mi ned by fa i r ly 
spe ci fic un de r ly ing prin ci p les, so that the re is a mo du lar cha ra c ter not only of the ove rall sy stem
of men tal stru c tu res, but also of the lin gu i stic sy stem it self (Bie r wisch 1982: 47).

Spe ech er ror data pre sents the units, ru les and the re la tion s hip be twe en
lingu i stic co m pe ten ce and per fo r man ce. It has a gre at im po r tan ce in the
construc tion and ex p la na tion of per fo r man ce mo del which inco r po ra tes the
theo ry of lin gu i stic co m pe ten ce, ho we ver it also de als with many ot her
physiolo gi cal and psy cho lo gi cal fa c tors. As Fro m kin po ints out:

A the o ry of per fo r man ce will have to in cor po ra te the the o ry of co m pe ten ce – the ge ne ra ti ve
gram mar of a lan gu a ge – as an es sen tial part (Fro m kin 1971: 15). 

Neve r t he less, af fi r ming a compe tence- perfor man ce di stin c tion is re co g ni zing 
a tra di tio nal dif fe ren ce be twe en kno w le d ge and be ha vio ur. Wi t ho ut such
distinc tion we co uld not po ssi b ly un de r stand spe ech er rors. In ot her words,
lingu ists wo uld be una b le to re co g ni ze a bre ach of a rule. It is only by iden ti fy ing
the co m pe ten ce/per fo r man ce, or gram mar/pro ces sing dis simi la ri ty that spe ech
er ror re se arch and col le c ting data is pra cti ca b le. 

It is ob li ga to ry to in di ca te the im po r tan ce of the o re ti cal facts per ta i ning to
orga ni za tio nal units for spe ech pro du c tion and the cor re spon den ce of va rio us
ty pes of er rors to dif fe rent le vels of co m pe ten ce. Exa m p les of slips of the
tongue ap pe ar in all the co m po nents of gram mar and at va rio us lin gu i stic le vels. 
Pa r ti cu lar er rors stress the via bi li ty of units in lin gu i stic per fo r man ce (production
of spe ech). What is ob vio us in the de te r mi ning es sen tial fe a tu res of spe ech
errors is that the re are units at the pa r ti cu lar le vel of lin gu i stic per fo r man ce
which can be ad ded, omit ted, sub sti tu ted or trans po sed. Fro m kin po ints out:

The fact that it is im pos si b le to de scri be the gram mars of lan gu a ges wi t ho ut such units is it self
gro unds for po stu la ting them in a the o ry of gram mar. But when one finds it si mi la r ly im pos si b le
to ex p la in spe ech pro du c tion (which must in clu de er rors made) wi t ho ut di s c re te per fo r man ce
units, this is fu r t her sub stan tia tion of the psy cho lo gi cal re a li ty of such di s c re te units. In ot her
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words, be ha vio u ral data of the kind de scri bed may not be ne ces sa ry to va li da te hy po t he ses abo ut
lin gu i stic co m pe ten ce, but they ce r ta in ly are suf fi cient for such ve ri fi ca tion (Fro m kin 1971: 218).

On the ba sis of this as su m p tion, pa r ti cu lar spe ech er rors which in vo l ve
distin c ti ve lin gu i stic units, such as: pho ne me, syl la b le, mo r p he me, word, phra se 
sho uld be exa mi ned.

P h o  n o  l o  g i  c a l  l e  v e l
The most ex ten si ve col le c tion of spe ech er rors pre sent sub sti tu tion,

transposi tion (me ta the sis), omis sion or ad di tion of a pho ne (spe ech so und).
These er rors oc cur ac ross word bo un da ries and wi t hin words as such. Mo re o ver, 
they may be ei t her vo wels or con so nants. Trans po si tion or me ta the sis can be
found in clas sic spo o ne risms. They re ve al more co m p lex er ror be ca u se in vo l ve
an an ti ci pa tion and per se ve ran ce / per se ve ra tion, as shown in the se exa m p les:
(a) keep a tape – teep a cape
(b) the zip per is nar row – the nip per is zar row
(c) for far more – for mar fore
(d) with this ring I do wed – with this wing I do red
(e) in the past few we eks – in the fast pew we eks (Fro m kin 1971: 219).

As Bo o mer & La ver po int out: 
Se g men tal slips obey pho nolo gi cal ly or t ho dox ru les; that is, se g men tal slips do not re sult in

sequ en ces not per mit ted by no r mal pho no lo gy (Bo o mer & La ver 1968: 126).
Many re se a r chers, such as Ste m be r ger, Cel ce- Mu r cia and/or Fro m kin re -

port that the re la tion be twe en con so nants in spe ech er rors de pend on the ir
phonologi cal si mi la ri ty. Slips of the ton gue may in vo l ve a suc ces sion of two or
more con ti gu o us con so nants in an ut te ran ce which are cal led clu sters. As has
alre a dy been men tio ned, spe ech er rors can be also di vi ded into: 
1) a n  t i  c i  p a  t i o n,  whe re the in ter fe ring se g ment fol lows the er ror- - pro du cing 

an item ea r lier than in ten ded; 
2) p e r  s e  v e  r a  t i o n,  whe re the in ter fe ring se g ment pre ce des the erro r-   

 producing an item aga in when not in ten ded; 
3) t r a n s  p o  s i  t i o n,  whe re the or der of so und se g ments is chan ged-ex chan ge

in po si tion of items.
In many slips of the ton gue only one se g ment of the clu ster is af fe c ted, even

tho ugh the ut te ran ce in clu ded con so nant clu sters, just like in the exa m p les:
(a) fish grot to – frish g?otto
(b) fresh clear wa ter – flesh que er wa ter (r - in ‘fresh’ chan ged into l that trans po sed 

 from ‘cle ar’)
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(c) split pea soup – ?plit spea soup
(d) brake fluid – blake fruid
(e) no strings at ta ched – no st?ings attrached (Fro m kin 1971: 220).

The abo ve exa m p les show that the syl la b le is co m po sed of a se qu en ce of
elements. The re fo re, it is evi dent that a con so nant ar ran ge ment/se qu en ce in
a syl la b le can be en ga ged in slips of the ton gue. The hy po t he sis that clu sters
sho uld be ex p la i ned as se qu en ces of con so nants pre sents the qu e stion of af fri ca tes
([t], [dO]) on a per fo r man ce le vel. They have been tre a ted as con so nant clu sters, 
ho we ver they are con side ra b ly dif fe rent. As La de fo ged ma in ta ins from the
phono lo gi cal po int of view, that „They are the only af fri ca tes in En glish that
can oc cur both at the be gin ning and the end of words” (La de fo ged 1993: 63).
This can be shown in the fol lo wing exa m p les:
(a) pinch hit – pinch hitch
(b) pret ty chil ly – chitty pil ly
(c) en ti re cha p ter – enchire
(d) fu r t her su r ge ry – furger su r ge ry
(e) Ray Ja c ken doff – Jay Ra c ken doff (Fro m kin 1971: 222).

The old pho no lo gi cal con tro ve r sy con si de ring the so und pat tern of En glish is 
whe t her such af fri ca tes sho uld be con si de red one se g ment or two. Neve r t he less, 
the pala to-a lve o lar af fri ca tes sho uld be re gar ded as pla in ly sin gle units vie wed
syn chro ni cal ly in the pro du c tion of spe ech, for spe a kers of En glish lan gu a ge.
The si mi lar si tu a tion hap pens with mo ve ments from one vo wel to ano t her
within di p h t hongs. In this case, the er ror al wa ys in vo l ves the who le di p h t hong
in the in stan ces whe re: vo wel + gli de and/or [r]-so und takes pla ce, just like in
the exa m p les:
(a) first and goal to go – first and girl to go
(b) took part in the first – took pirt [pUrt] in the farst
(c) we’re go ing to have to fight very hard – we’re go ing to have to fart very [fayd]
(d) feet mo ving – [fuwt mi j ving]
(e) soup is se r ved – serp is [suwvd] (Fro m kin 1971: 222).

As Fro m kin ma in ta ins:
The er rors in vo l ving both front and back di p h t hongs, along with tho se in vo l ving a vo wel

followed by r, can not be ex p la i ned in this way, and seem to sug gest that the co m p lex vo wels are
sin gle units, or that er rors which ‘vio la te’ pho no lo gi cal con stra ints are ‘cor re c ted’ af ter the
substitu tion oc curs (Fro m kin 1971: 222–223).

 It is man da to ry to po int out that all the abo ve exa m p les of er rors con ne c ted
with co m p lex vo wels and af fri ca tes, as well as con c lu sions drawn from them,
have me a ning only for the En glish lan gu a ge. The ve lar na sal con so nant [] is
sim p le pho ne ti cal ly. It is very easy to pro du ce this so und. Ho we ver, pho nolo gi cal ly 
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it is co m p lex, be ca u se the de scri p tion of the con text in which it oc curs is not an
easy task. Fi r st ly, [] ne ver ap pe ars in ini tial po si tion of a word. Se con d ly, some 
words which have this so und in the mid d le may be pro no un ced with ‘g’, for
instan ce: fin ger [fig[], an ger [æg[(r)]. The ot her words, like sin ger [si[],
han ger [hæ[(r)], are pro no un ced wi t hout ‘g’. The im po r tant fact here is that
the se exa m p les are morp holo gi cal ly dif fe rent and, as Ro ach (1983: 57)
explains, „ oc curs wi t ho ut a fol lo wing g if it oc curs at the end of a mo r p he me; 
if it oc curs in the mid d le of a mo r p he me it has a fol lo wing g”. Next, the re is
ano t her rule that con cerns the com pa ra ti ve and su per la ti ve suf fi xes -er and -est.
Ro ach (1983) ma in ta ins that the se com pa ra ti ve and su per la ti ve forms wo uld be
pro no un ced with no g fol lo wing the , like in words: lon ger, lon gest; but the
rule must be ad ju sted:

It must sta te that com pa ra ti ve and su per la ti ve forms of ad je c ti ves are to be tre a ted as
singlemorp he me words for the pu r po ses of this rule. The re su l ting rule is, of co u r se, dif fi cult to
un de r stand. It is im po r tant to re me m ber that En glish spe a kers in ge ne ral (apart from tho se tra i ned
in pho ne tics) are qu i te ig no rant of this rule, and yet if a fo re i g ner uses the wrong pro nun cia tion
(that is, pro no un ces g whe re   s ho uld oc cur, or   whe re  g s ho uld be used), they no ti ce that
a mi spro nun cia tion has oc cur red (Ro ach 1983: 58). 

The last way of unu su al di stri bu tion of   is its pre sen ce af ter ce r ta in vo wels. 
As La de fo ged sta tes:

The na sal [] dif fers from the ot her na sals in the nu m ber of ways. No En glish word can be gin
with []. This so und can oc cur only wi t hin or at the end of a word, and even in the se cir cu m stan -
ces it does not be ha ve like the ot her na sals. It can be pre ce ded only by the vo wels [I, …, [, i, æ, ?,
q], and it can not be syl la bic (La de fo ged 1993: 64).

Here are some exa m p les of spe ech er rors in vo l ving []:
(a) sing for the man – [si…mn] – [siØg…m]
(b) shil ling – shin gle – [vig[l ]
(c) cut the string – [k?nt] the [striØg]

This va li da tes the pho no lo gi cal rule that g Ø / n- #, when the na sal so und is
de le ted then the [g] eme r ges. All the se pho no lo gi cal er rors have one thing in
com mon. They pre sent the in de pen den ce of pho no lo gi cal, di stin c ti ve tra its and
the re fo re sho uld be con si de red as fe a tu re slips of the ton gue. If one as su mes
that units smal ler than syl la b les (se g ments and fe a tu res) have un con stra i ned
status as per fo r man ce units in spe ech pro du c tion, then he/she does not deny that 
syl lab le- si ze units are po ssi b le, and the re fo re are sub ject to er ror. Cro m p ton
(1982: 137) ma in ta ins that: 
[…] syl la b les are seen as pla y ing a do ub le role: they are pro gram ming units in the sen se that
featu res and pho nes are pro gram ming units, but they are units of arti cu la to ry pro gram ming as
well. Syl la b les thus form a bri d ge be twe en two parts of the sy stem (Cro m p ton 1982: 137). 
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Slips of the ton gue in vo l ving this pa r ti cu lar unit can be di vi ded into ce r ta in
gro ups. The re are some er rors which oc cur wi t hin the same word and they
present the se qu en tial or de ring of se g ments wi t hin the syl la b les, like:
(a) harp - si - chord – carp - si - hord
(b) ma- ga - zi ne – ma- za - gi ne
(c) phi- lo- so- p hy – phi- so- lo- p hy
(d) e- le - p hant – e- p he - lant
(e) a- ni - mal – a- mi - nal
(f) spe - ci - fy – spe - fi - cy (Fro m kin 1971: 228–229).

It is im pos si b le to for be ar the syl la b le as a unit of ar ti cu la tion, be ca u se of the 
co-a rti cu la tion ef fects of se g ments wi t hin a syl la b le. The re are also many er rors
which con ta in omis sion, re p la ce ment, ad di tion, sub sti tu tion, etc. of one or more
who le syl la b les, such as:
(a) Mo r ton and Bro a d bent po int- Mo r ton and Bro a d po int (re p la ce ment)
(b) re ve a led the gene ra li za tion – re e led the gene ra li za tion (sub sti tu tion)
(c) tre men dou s ly – tre men ly (omis sion)
(d) but te r fly and ca te r pil lar – but te r pil lar and cat te r fly (sub sti tu tion)
(e) opa ci ty and spe ci fi ci ty – opa ci ty and spe ci fi ty (omis sion) (Fro m kin 1971: 22).

Mo re o ver, „if the in flu en cing syl la b le is in the part of the ut te ran ce that is
still un spo ken the er rors are cal led an ti ci pa tions.[…] If the in flu en cing syl la b le
has al re a dy been spo ken the er rors are said to be per se ve ra tions.[…] And if two
syl la b les act upon one ano t her we call them trans po si tions” (No o te bo om 1969:
146–147).

U n i t s  o f  c o  m  p e  t e n  c e
The re has been an is sue in lin gu i stics and psy cho lingu i stics abo ut

morphologi cal er rors in lan gu a ge pro du c tion. The fact that mo r p he me as a unit
of co m pe ten ce slips du ring spe ech pro du c tion in di ca tes that the sy stem of
langu a ge bu ilds re pre sen ta tions with that unit. Ru les of in fle c tion (an af fix that
si g nals a gram ma ti cal re la tion s hip, e.g. case, ten se) and de ri va tion (a pro cess of
word fo r ma tion, espe cial ly by using af fi xes to pro du ce new words) ap pe ar in
spe ech er rors and they vary in many ways, whe t her they chan ge the syn ta c tic
ca te go ry of words, re le van ce to syn tax, pro duc ti vi ty of form and me a ning. On
the ba sis of slips of the ton gue, na ti ve spe a kers are able to ac cess word formation
ru les, as shown in the fol lo wing exa m p les pro vi ded by Fro m kin (1988): 
In fle c tio nal mor p ho lo gy
a. the last I knew abo ut it- the last I knowed abo ut it
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b. he had to have it- he haved to have it
c. if he swam in the pool nu de- if he swimmed …
d. I me ant to say- I meaned to say
e. I don’t know that I’d know one if I he ard it- …that I’d hear one if I knew it
f. I al re a dy took a bath- I al re a dy tooken a bath
g. I tho ught I was fi ni s hing your beer!- I tho ught you were fi ni s hing your beer!
h. cow tracks [/…ks]- track cows [/…wz] 
De ri va tio nal mor p ho lo gy
a. a New Yor ker- a New Yorkan
b. with mo tion (?) – mo tionly
c. co un ter in di ca tor- co un ter in di cant
d. un ta c t ful- dista c t ful
e. I re gard this as impre ci se- I disre gard this as (?)pre ci se
f. Ti be tan- Ti beter (Fro m kin 1988: 131).

Ot her exa m p les are:
(a) no ta b le and no ted – the fo r mer stres ses worth or wo r t hi ness; the lat ter – ce le bri ty,

ex: ‘A no ta b le man may not be no ted; a no ted man may not be no tab le - his fame may
be no to rie ty, his ti t le to fame may be fa c ti tio us, ad ven ti tio us, or me re tri cio us’

(b) no ught and na ught – no ught is the Bri tish spel ling and na ught the Ame ri can which
stands for the ci p her or zero. Ho we ver, for ‘no t hing’-na ught is used, but it is ar cha ic
ex cept in po etry 

(c) protru de, obtru de, intru de –‘I hope I don’t pro tru de’, said the fo re ign gen t le man,
joi ning the co m pa ny unin vi ted. To ob tru de (a thing) is to fo r ce it on a per son’s
attention; in tru de may also be used in that trans iti ve sen se. Ho we ver, pro tru si ve is
lite ral, ob tru si ve is ‘too no ti cea b le’, and in tru si ve is par ticu la r ly ‘re dun dant,
unwanted’ (Pa r tri d ge 1942)
From this exa m p les it can be con c lu ded that de ri va tio nal mo r p he mes ap pe ar

to have a se pa ra te re pre sen ta tion in the le xi con, as can be seen by the ir gre a ter
par ti ci pa tion in spe ech er rors and co m pa red to pho nolo gi cal ly si mi lar syl la b les
that hold no morp ho lo gi cal sta tus.

B l e n d s / l e  x i  c a l  e r  r o r s  
A blend oc curs when a spe a ker has in mind two ways of ex pres sing the same 

mes sa ge simu lta neou s ly. Scien ti fic terms fre qu en t ly make use of blen ding as
fas hio na b le neo lo gisms and brand na mes. No wa da ys many pro ducts are
sportsa tio nal, swi m sa tio nal or se xa tio nal (Cry stal 1995: 130). The forms are
sup po sed to be ex ci ting and ear - ca t ching, ho we ver how many of them will still
be aro und in a de ca de re ma ins an open qu e stion. From the lin gu i stic po int of
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view, a le xi cal blend ta kes two le xe mes which ove r lap in form and are
connected to ge t her to make one word. As Wells ma in ta ins: 

Blends are the si m p lest kind of slip of the ton gue […] A blend is a word fo r med from two
other words by di vi ding each of the two ori gi nal words into two parts, and co m bi ning one part
from each ori gi nal word into the new word cal led the blend (Wells 1951: 85). 

Wells pro vi des the fol lo wing exa m p les: 
1 be ha vior + de po rtment – be ho r t ment
2 drill + dig – drig
3 evi dent + ob vio us – eb vio us
4 shab by + shod dy – shad dy
5 frown + scowl – frowl
6 re fu ting + re pu dia ting – re fu dia ting

Wells also sta tes three laws:
1. THE FIRST LAW : A slip of the ton gue is pra cti cal ly al wa ys a pho ne ti cal ly po ssi b le

no i se.
2. THE SECOND LAW: If the first two ori gi nal words are rhyt h mi cal ly si mi lar, a blend 

of them will, with high pro ba bi li ty, rhyt h mi cal ly re se m b le both of them. Two words
are rhyt h mi cal ly si mi lar if they have the same nu m ber of syl la b les and are ac cen ted
on cor re spon ding syl la b les.

3. THE THIRD LAW: If the two ori gi nal words con ta in the same so und in the same
posi tion, a blend of them will con ta in that so und in that po si tion. The so und may be
si m p le or co m p lex; it may be a vo wel, a con so nant, a se qu en ce of two con so nants,
a vo wel fol lo wed by a con so nant, or any ot her pho ne ti cal ly po ssi b le co m bi na tion
(Wells 1951: 86–87).
On the ot her hand, Ho c kett says that: 

A blend may oc cur as the re sult of con s cio us plan ning, in which case it may qu a li fy as a
witticism. Or it may be a su r pri se to the spe a ker who pro du ces it as to any o ne else; in this case it
is a slip of the ton gue, or la p se (Ho c kett 1967: 97). 

The ot her in te re sting in stan ces of blends can be fo und in Ga r man:
a. gone mild (mad/wild)
b. that’s tor ri b le! (ter ri b le/hor ri b le)
c. en li cit your sup port (enlist/eli cit)
d. he mis fu m b led the ball (mishan d led/fu m b led)
e. have you ever fli ven (flown/driven) (Ga r man 1990: 160–161).

All exa m p les in vo l ve re sults of le xi cal re trie val. Mo re o ver, each word
contri bu ting to the blend is lin ked to the ot her se man ti cal ly. 
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Pro  no un ,  pre  po  s i  t ion ,  a r  t i  c  l e  e r  rors / se  man t ic  e r  rors
Tho se three clas ses are tre a ted to ge t her in this se c tion be ca u se they be long to 

clo sed - c lass words, which in clu de a small nu m ber of fi xed ele ments. 
Pro no uns con sti tu te a hete roge ne o us gro up of items and they are sub di vi ded

into many kinds, such as: per so nal pro no uns, po sses si ve pro no uns, re fle xi ve
pro no uns, etc. Con si de ring the fol lo wing sen ten ce: „Even the at mo sp he res of
Ita ly and Spa in are qu i te di stinct from  o n e  a n o  t  h e r  – or from  e a c h
other” (Pa r tri d ge 1942: 99), which pro no un is used cor re c t ly? The re is a rule
t h a t  e a c h  o t  h e r  sho uld ap p ly to two per sons, ani mals or things, whe re as
o n e  a n o  t  h e r  to three or more. Ho we ver, it has ne ver been con si sten t ly
obeyed and se ems to be of lit t le pra cti cal uti li ty. Ano t her exa m p le of pro no un
er ror can be the la p se of  w h o  and  w h i c h. Pa r tri d ge (1942: 388) pre sents
illite ra te er ror fo und in Do ro t hy Sa y ers’ Un na tu ral De ath: „I be lie ve the
gentleman ac ted with the best in ten tions, ‘avin’ now seen ‘im,  w h i c h  at first
I tho ught he was wrong ‘un’”. 

Words which are pla ced be fo re noun phra ses or cla u ses in no mi nal fun c tion
are cal led pre po si tions. They ex press va rio us re la tio nal me a nings, for in stan ce:
pla ce, di stan ce, di re c tion, time, ca u se, etc. Some of the se words are fre qu en t ly
mi su sed by na ti ve spe a kers of En glish lan gu a ge, for exa m p le: ‘on’. First of all,
it is of ten used unne ces sa ri ly, as in : ea r lier on, from that mo ment on and/or la -
ter on. Se con d ly, ‘on’ used in ste ad of ‘for’ is a mi sta ke: 

To lay down the con cept of free spe ech as pra cti ced in Ame ri ca on Asia tic pe o p les […] is
consi stent if you like, but me a nin gless (Pa r tri d ge 1942: 225). 

In En glish, two ty pes of ar ti c les are di stin gui s hed : the in de fi ni te ar ti c le a/an
and the de fi ni te ar ti c le the. The in de fi ni te ar ti c le a is used be fo re a word
beginning with a con so nant, or a vo wel so un ded con so nant and an oc curs
before a word be gin ning with a vo wel, or a mu te h. On the ot her hand, the
defini te ar ti c le the is used in a spe ci fic and pa r ti cu lar sen se. Mo re o ver, it oc curs
both be fo re co un ta b le, as well as un co un tab le no uns. 

The re fo re, all the ar ti c les are also a case of spe ech er rors. The in de fi ni te ar ti c le
‘a’ is of ten in tro du ced, in such sen ten ce as „He’s the pa r ty as had a done it”
(Partrid ge 1942: 1). In this pa r ti cu lar in stan ce, its use is me re ly il li te ra te and
may be due to the dif fi cu l ty of pro no un cing the two let ters ‘d’. Ho we ver, the re
are slips of the ton gue which show the chan ges from a to an and the ot her way
ro und. This errors de pend on the wrong ap p li ca tion of the morp hop ho ne mic
rule, like in the exa m p les:
1 an an ni ver sa ry ce le bra tion – a an ni ver sa ry ce le bra tion
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2 an oc cur ren ce – a oc cur ren ce 
Fro m kin ma in ta ins that:

The se er rors were pro du ced by spe a kers who usu al ly ap p ly the rule in qu e stion. The exa m p les
sup port the pro po sal that the ‘pho no lo gi cal sha pe’ of the in de fi ni te ar ti c le is /a/ ra t her than /æn/. It 
is po ssi b le of co u r se that the lack of exa m p les of an fol lo wed by a con so nant ini tial noun me re ly
re pre sents a gap in the co r pus. Un til such er rors are no ted, ho we ver, the se er rors pro vi de evi den ce 
for the cor re c t ness of ar gu ments (Fro m kin 1971: 27).

As for as the is con ce r ned, this ar ti c le is com mon ly mi spro no un ced and va ries
in the use of: THUGH, THEE or THI. The first one is ap pe ars be fo re a word
begin ning with vo i ced (pro no un ced) con so nant so und: the wo man, the man, the
one. The se cond one is mo st ly used when em p ha tic, such as: THEE best, THEE
worst. The last one oc curs be fo re a word be gin ning with a vo wel so und: the
actor, the idea, the only. Ac cor ding to El ster na ti ve spe a kers’ spe ech (we –
refers to them): 
[…] be co mes sti l ted and sta gy, be ca u se we are try ing al wa ys to say things THEE ‘right’ way
inste ad of THUH na tu ral way. So just re lax and say THUH be fo re all words be gin ning with
a con so nant, and THEE only be fo re words be gin ning with a vo wel so und, or for em p ha sis (El ster
1999: 376). 

The se nu me ro us exa m p les in di ca te that the re has been an evi dent la p se in
rule ap p li ca tion. 

M u  l  t i  -  w o r d  e r  r o r s / s e  m a n  t i c  e r  r o r s
Le xi cal er rors are no more ran dom or in ca pa b le of be ing ex p la i ned as word

sub sti tu tions and word blends. They may re flect pho no lo gi cal si mi la ri ty as in:
(a) Ge o r ge’s wife- Ge o r ge’s life, (b) ma king he a d li nes- ma king ha i r li nes, (c)
pro hi bi tion aga inst in cest- pro hi bi tion aga inst in sects, (d) suf fi cien t ly am bi gu o us-
suf fi cien t ly am bi tio us, (e) I’m stu dy ing lin gu i stics- I’m stut te ring lin gu i stics.
The ot her im po r tant thing is the ef fect of se man tic re la ted ness of the words in -
vo l ved in blends (13) and sub sti tu tion er rors (14) in the fol lo wing exa m p les
pro vi ded by Fro m kin:
a. minor/tri vial- mi nal
b. edited/annota ted- edi ta ted
c. in stantane o us/mo mentary- mo men tane o us
a. Don’t fo r get! – Don’t re me m ber
b. He’s go ing up town- He’s go ing down town
c. I cal led my Un c le Sam- I cal led my aunt, I mean, un c le Sam
d. He has to pay her ali mo ny- He has to pay her rent
e. hot un der the col lar- hot un der the belt (Fro m kin 1988: 132–133).
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Such er rors show that a spe a ker in se le c ting words ma t ches se man tic fe a tures.
In ste ad of ma king an in stant se le c tion, a nu m ber of al ter na ti ve po ssi bi li ties are
taken into con si de ra tion and that is the re a son why ce r ta in words are blen ded. 

U n  g r a m  m a  t i  c a l  u t  t e  r a n  c e s / s y n  t a  c  t i c  e r  r o r s
The most com mon ly ap pe a ring slips of the ton gue are tho se which pro du ce

gram ma ti cal ly ill - fo r med sen ten ces, which me ans gram ma ti cal ly in cor rect or
aw k ward. They are pre sen ted in the fol lo wing in stan ces: 
(a) also is of ten mi su sed for and, as in ‘He spe aks Swe dish and Da nish, also French’ –

‘He spe aks Swe dish and Da nish, also he can read French”
(b) al to ge t her (en ti re ly, on the who le) and all to ge t her (that im p lies una ni mi ty of

indivi du als) are of ten con fu sed, for in stan ce: ‘The ho u se pa r ty came al to ge t her’ –
‘The ho u se pa r ty came all to ge t her’

(c) ap pen dix – the usu al plu ral form is ap pen di ces for the ana to mi cal or gan, as op po sed 
to ap pen di ces for ma te rial at the end of the book 

(d) can (is used to de scri be abi li ty or ca pa ci ty to do so me t hing) and may (po ssi bi li ty of
do ing so me t hing). Both words ex press the idea of per mis sion, for which ‘can’ is now 
more usu al than ‘may’ ex cept in very fo r mal wri ting. 

(e) just exa c t ly – this co m bi na tion of al most sy no ny mo us terms is ju st ly- and exa c t ly-
de scri bed by Fo w ler as ‘bad ta u to lo gy’ (Pa r tri d ge 1942).
Le de rer (1987) pre sents in his book An gu i s hed En glish va rio us mi sta kes that 

pe o p le com mit in spe a king, for in stan ce:
1 Ru ral life is li ved mo st ly in the co un try.
2 Three kinds of blo od ves sels are ar te ries, va nes and ca te r pil lars.
3 As I ap pro a ched the in ter se c tion, a stop sign sud den ly ap pe a red whe re no stop sign

had ever ap pe a red be fo re. I was una b le to stop in time to avo id the ac ci dent.
4 Yoko Ono will talk abo ut her hu s band, John Len non, who was kil led in an in ter view

with Bar ba ra Wa l ters.
5 The pi stol of a flo wer is its only pro te c tion aga inst in sects.
6 No bear feet al lo wed, etc.

The ex p la na tion for tho se er rors com mit ted by na ti ve spe a kers can be that
they were ti red, ex ci ted, con fu sed or di stra c ted in some way whi le pro du c tion of 
ma king the ir ut te ran ces. When a per son le arns his/her lan gu a ge, it is ob vio us
that among ot her things, one co m pre hends vo ca bu la ry. The na ti ve spe a ker’s
abi li ty to pro du ce words can be ex p la i ned on the ba sis of sto red le xi con which
con sists of lin gu i stic units con ne c ted with the ru les of the lan gu a ge. This
eviden ce can be ju d ged also from er rors of spe ech. Fro m kin cla ims that: 
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Sin ce pho no lo gi cal or pho ne tic spe ci fi ca tions, se man tic fe a tu res, and syn ta c tic word - c las ses
fe a tu res all play a role in spe ech er rors that oc cur, it is ob vio us that vo ca bu la ry items must be
stored with such fe a tu res in di ca ted (Fro m kin 1971: 236).

Ac cor ding to Fro m kin any mo del of a le xi con must in clu de the fol lo wing
sub -parts:
a. A co m p le te list of fo r ma ti ves with all fe a tu res spe ci fied, i.e. pho no lo gi cal, ort hographic,

syn ta c tic, and se man tic.
b. A sub di vi sion of the pho no lo gi cal li stings ac cor ding to nu m ber of syl la b les. This is

ne ces si ta ted by the fact that spe a kers can re me m ber the nu m ber of syl la b les of
a word wi t ho ut re me m be ring the pho no lo gi cal sha pe of the syl la b les. It is also sug ge sted
by the fact that one can get a sub ject to pro du ce a list of one-, two-, or thre e- syl lab les 
words.

c. A re ve r se di c tio na ry sub -co m po nent, to ac co unt for the abi li ty of spe a kers to pro du ce
a list of words all en ding in a pa r ti cu lar so und or let ter.

d. A sub -co m po nent of pho nolo gi cal ly gro u ped fi nal syl la b les, to ac co unt for the abi li ty
of spe a kers to form rhy mes.

e. Fo r ma ti ves gro u ped ac cor ding to hie ra r chi cal sets of se man tic clas ses.
f. Fo r ma ti ves gro u ped ac cor ding to syn ta c tic ca te go ries, to ac co unt for the er rors no ted

abo ve, and the abi li ty of spe a kers to list no uns, or verbs, or ad verbs on com mand, as
well as the more im po r tant abi li ty to form gram ma ti cal sen ten ces.

g. Words li sted alp habe ti cal ly by ort ho gra p hic spel ling. (Fro m kin 1971: 237–238).
It is im po r tant to un de r li ne that all the se units must be con ne c ted in a

compli ca ted ‘ne twork’ of lan gu a ge sy stem. The re fo re, any mo del of the le xi con
must con si der the ob se r ved and col le c ted ty pes of slips of the ton gue. They
neces si ta te the spe ci fi ca tion of va rio us kinds of di stin c ti ve at tri bu tes which are
na med pho no lo gi cal, morp ho lo gi cal, syn ta c tic and se man tic fe a tu res. A sin gle
list of le xe mes it self can’t ex p la in what oc curs in the lan gu a ge sy stem. 

Exa m p les of slips of the ton gue in spe ech per fo r man ce are qu i te ran dom and
they do not obey ru les. Ho we ver, any mo del of pro du c tion of spe ech must
account for the fol lo wing aspects pre sen ted in Fro m kin (1971):
a. that fe a tu res, se g ments, syl la b les con sti tu te units in the pro du c tion of a spe ech

utteran ce;
b. that se g ments are or de red wi t hin a syl la b le, and that only se g ments si mi la r ly or de red

are in vo l ved in the same er ror;
c. that ‘root mo r p he mes may be in ter chan ged but root mo r p he mes and an af fix can not

take each ot her’s pla ces’, or that words of the same syn ta c tic or morp ho lo gi cal class
usu al ly in ter chan ge with each ot her;

d. that in to na tion con to urs (in clu ding the pla ce ment of pri ma ry stress) re ma in fi xed, and 
are ge ne ra ted se pa ra te ly from the in di vi du al word stres ses;
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e. that morp ho lo gi cal con stra ints and pho ne tic or pho no lo gi cal con stra ints must oc cur at 
dif fe rent ti mes in the pro du c tion of an ut te ran ce;

f. that non- per mis sib le pho nes or pho ne tic se qu en ces do not oc cur;
g. that er rors may be se man tic in na tu re, as in the case of blends or word- sub sti tu tions

in vo l ving si mi lar se man tic fe a tu res; and
h. that the si mi la ri ty of the pho no lo gi cal form of words ap pe ars to play a role in word

sub sti tu tions (Fro m kin 1971: 238–239).
To ac co unt for such phe no me na, pre sen ted abo ve, the fol lo wing pha ses of an 

ut te ran ce may be di stin gui s hed:
LEVEL 1. Whe re a ‘me a ning’ is con ve y ed.
LEVEL 2. The ‘me a ning’ is syn tac ti cal ly stru c tu red with the se man tic fe a tu res.
LEVEL 3. Whe re the syn ta c tic and se man tic fe a tu res are as so cia ted with an

into na tion con to ur.
LEVEL 4. 
  – Whe re the strings of se g ments are di vi ded into syl la b les with syn ta c tic/

/phono lo gi cal fe a tu res spe ci fied and morp hop ho ne mic ru les;
  – Then the re are pho ne tic strings of pho ne tic se g ments ac cor ding to pho ne tic/ 

/pho no lo gi cal ru les.
LEVEL 5. Whe re ful ly spe ci fied pho ne tic se g ments in syl la b les are con ve r ted

into mo tor com mands to the mu s c les in the ar ti cu la tion of an ut te ran ce. This
mo del of spe ech per fo r man ce was pro vi ded by Fro m kin (1971).
Slips of the ton gue can give us clu es abo ut the spe ech me cha nisms which are 

no r mal ly hid den be ca u se they are rule -go ve r ned. As was men tio ned be fo re,
lingu ists and psy cho lin gu ists con cen tra te on the pro du c tion and co m pre hen sion
of spe ech. Ho we ver, it is ne ces sa ry to re gard as im po r tant that they le arn abo ut
lan gu a ge pro du c tion on the ba sis of spe ech er rors. 

The ob ject of lin gu i stic stu dy is to ana ly ze and de scri be le vels of gram ma ti cal
ut te ran ces ge ne ra ted by the sy stem of ru les. Ho we ver, ac tu al spe ech is mar ked
by un gram ma ti cal vo cal ex pres sions with er rors. A slip of the ton gue is an
utteran ce which dif fers in a pa r ti cu lar way from the in ten ded spe a ker’s
communi ca te. It in vo l ves ce r ta in pro ces ses, such as: ad di tion, de le tion, blend,
sub sti tu tion of units wi t hin an ut te ran ce, mo ve ment, etc. Mo re o ver, it can be
exa mi ned from the pho no lo gi cal, morp ho lo gi cal, le xi cal or syn ta c tic po int of
view. Spe ech er rors are a use ful so u r ce of lin gu i stic evi den ce how the na ti ve
spe a kers form ut te ran ces for both psy cho a na lysts and lin gu ists. Psy cho lingu i stics
is a stu dy which de als with the psy cho lo gi cal sta te of the spe a ker. On the ot her
hand, lin gu i stics is con ce r ned with lan gu a ge pro du c tion and its stru c tu re. The
pat terns of er rors that eme r ge from na ti ve spe a kers’ ut te ran ces are used to pro ve 
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ce r ta in hy po t he ses re gar ding lin gu i stic stru c tu res and the o ries, as well as to
construct mo dels of spe ech pro du c tion plan ning sy stem. 

All in all, lin gu i stics is a scien ce equ ip ped in ‘a body of ut te ran ces’ from
some lan gu a ge. The ob ject of this dis ci p li ne is to co m pa re and ana ly ze the
utteran ces of the co r pus and de scri be the ele ments of the lin gu i stic le vels. The
co r pus is co m pri sed of any t hing that a na ti ve spe a ker says ei t her in or abo ut
his/her lan gu a ge. It also con ta ins ut te ran ces with mi sta kes, which sho uld be
diffe ren tia ted from er rors, which can be cor re c ted when the spe a ker re a ches
a pa r ti cu lar le vel of lin gu i stic co m pe ten ce. Ho c kett po ints out that:

The ana ly ti cal pro cess thus pa ral lels what goes on in the ne r vo us sy stem of a lan gu a ge le a r ner, 
par ticu la r ly, per haps, that of a child le a r ning his first lan gu a ge. The child he ars, and even tu al ly
pro du ces, va rio us who le ut te ran ces he has not pre vio u s ly he ard from so me o ne else. At first the se
ne w ly co i ned ut te ran ces may be re je c ted by tho se abo ut him; but by a pro cess of trial and er ror,
sup p le men ted by the con stant ac qu i si tion of new who le ut te ran ces from tho se who al re a dy spe ak
the lan gu a ge, the child even tu al ly re a ches the po int of no lon ger ma king ‘mi sta kes’.  L a  p  s e s
the re may still be- that is, ut te ran ces which the spe a ker hi m self, so me ti mes, fol lows by re marks of 
the ge ne ral na tu re of ‘Oh, I me ant to say such -an d - such ‘, or else by si m p le pa r tial re pe ti tion with
the la p se eli mi na ted. But by the time the child has achie ved lin gu i stic adu l t ho od, his spe ech no
lon ger con ta ins  e r  r o r s; for he has be co me an au t ho ri ty of the lan gu a ge, a per son who se ways of 
spe a king  d e  t e  r  m i  n e  what is and what is not an er ror (Ho c kett 1948: 279).

 Lin gu ists have used slips of the ton gue to stu dy all lan gu a ge pro du c tion
from pho no lo gy to syn tax. As Har ris ma in ta ins:

The ana ly sis pre sen ted here rests on the fact that two in de pen dent bre a k downs of the flow of
spe ech into ele ments are phy si cal ly and lo gi cal ly po ssi b le. One is the di vi sion of the flow of
speech into suc ces si ve se g ments; this is used thro u g ho ut pho no lo gy and mor p ho lo gy, and gi ves
us the stan dard ele ments (al lo p ho nes or po si tio nal va riants; pho ne mes; mo r p he mes; words;
phrases) of de scri p ti ve lin gu i stics. The ot her is the di vi sion of each se g ment into simu lta ne o us
com po nents, as when the sin gle so und is said to be the re su l tant of three co m po nents: high pitch,
loud stress, and lo w - mid vo wel ar ti cu la tion (Har ris 1944: 124).

The re fo re, the in ve sti ga tion of spe ech er ror data pro vi des ce r ta in
generalizations which are cle a r ly sta ted by We lls-Jen sen (2001):
1. The ma jo ri ty of er rors are pho no lo gi cal.
2. Pho no lo gi cal an ti ci pa tions are more com mon than per se ve ra tions.
3. The re are more se g men tal than fe a tu re er rors.
4. Syl la b le stru c tu re is im po r tant and not vio la ted: on sets ex chan ge with only ot her

onsets.
5. Al lo p ho ny is not vio la ted in slips of the ton gue. When a se g ment mo ves to a new

envi ron ment, the ap pro pria te al lo p ho ne for that new en vi ron ment is used.
6. Pho ne tic si mi la ri ty is im po r tant in con so nant ex chan ges, an ti ci pa tions and    

perseverations: pho ne ti cal ly si mi lar se g ments are more li ke ly to in ter act with 
one ano t her than dis si mi lar se g ments.

7. Sub sti tu tions are more com mon than de le tions.
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8. Ad di tions are more com mon than de le tions.
9. In fle c tio nal er rors are more com mon than de ri va tio nal er rors.
10. Stems and af fi xes do not in ter act.
11. Pre fi xes and suf fi xes do not re p la ce one ano t her.
12. Af ter a mo r p he me shifts po si tion wi t hin an ut te ran ce, the al lo morph ap pro pria te for

the new en vi ron ment is cho sen.
13. Open - c lass who le - word er rors ou t nu m ber clo sed - c lass who le word er rors.
14. Word sub sti tu tions do not vio la te part of spe ech.
15. In word sub sti tu tions, se man tic si mi la ri ty is more re le vant than pho no lo gi cal similari ty

(We lls-Jen sen 2001: 11–12).
In sum ma ry, spe ech er rors are lin gu i stic evi den ce for the way na ti ve

speakers of lan gu a ge fo r mu la te the ir ut te ran ces be ca u se they re ve al how „the
ru les of gram mar en ter into the pro ces sing me cha nisms” (Fro m kin 1988: 120).

6. Con c lu sion 
Slips of the ton gue pro vi de an ex ten si ve in fo r ma tion abo ut stru c tu re and use

of lan gu a ge. Lin gu i stic the o ry stres ses the fact that the re is a hie ra r chy of units
and that lan gu a ge is a co m p lex and or ga ni zed sy stem. Be low the le vel of the
sen ten ce the re is a sy stem of units ran ked one abo ve ano t her, such as: phra se,
word, mo r p he me, syl la b le, pho ne me. The re fo re, spe ech er rors can ap pe ar at
each lin gu i stic le vel and in vo l ve each pa r ti cu lar unit. 

 On the ot her hand, lan gu a ge use is very cre a ti ve be ca u se eve ry ut te ran ce is
made of ce r ta in parts of spo ken lan gu a ge. To know the lan gu a ge me ans to be
able to pro du ce and co m pre hend new words and ex pres sions. Ho we ver, flu ent
spe ech ar ti cu la tion is con si de red as the most in tri ca te mo tor skill. 

Pre sen ting the com p le xi ties of spe a king it is not su r pri sing that ce r ta in slips
of the ton gue oc cur. The the o ry also has to con si der the spe a ker’s im p li cit
know le d ge and/or stru c tu ral am bi gu i ty of ex pres sions. Many spe ech er rors are
ba sed on: wrong word cho i ce, pho no lo gi cal and/or se man tic si mi la ri ty of the
inten ded word, gram ma ti cal vs. non- gram ma ti cal sen ten ces ru les, etc. 

The o ry re pre sents a set of uni ve r sal ru les on hu man lan gu a ges and gram mar
of a pa r ti cu lar lan gu a ge, for in stan ce En glish. It re pre sents a mo del of
a speaker’s lin gu i stic co m pe ten ce. A per son who spe aks must obey the ru les of
gram mar and pay at ten tion to va rio us le vels of lin gu i stic stru c tu re. If a dri ver
does not fol low the ru les he will ca u se an ac ci dent on the road. The spe a ker of
lan gu a ge can bre ak the laws of his/her lin gu i stic co m pe ten ce and the re fo re
commits spe ech er rors. It is im po r tant to se pa ra te lin gu i stic co m pe ten ce
(knowle d ge of the ru les of lan gu a ge) and per fo r man ce (use of gram mar) be ca u se
the re is a cle ar evi den ce that the ac tu al ut te ran ces na ti ve spe a kers pro du ce may
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be dif fe rent with the ir in tu i ti ve kno w le d ge of gram ma ti cal ru les. Wi t ho ut such
a di stin c tion lin gu ists wo uld not un de r stand spe ech er rors and re co g ni ze a violation
of lin gu i stic ru les. In ter pre ting this evi den ce, it can be ob se r ved that slips of the
ton gue oc cur at each di stinct le vel of pro ces sing in lan gu a ge per fo r man ce. 

Spe ech er ror data pro vi des a ‘win dow’ into lin gu i stic the o ry and men tal pro -
ces ses de scri bed by psy cho lin gu ists. It has to be po in ted out that the re se arch on 
slips of the ton gue have not con du c ted to no vel gram ma ti cal no tions but he l ped
to di stin gu ish le vels in a lan gu a ge pro ces sing mo del. 

Spe ech er rors have pro ved that the spe a ker’s men tal gram mar un de r li nes
pro du c tion and per ce p tion of lan gu a ge and re la tes to all co m po nents and/or
levels of gram mar.
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An drzej WIDO TA

The Ana ly sis of the Ex po nents of Je wish Va lu es 
in the Text of The Fa mi ly Mo skat by I. B. Sin ger
1. In tro du c tion

In the fol lo wing ar ti c le we have set out to ana ly se how tra di tio nal Je wish
valu es as de ri ved from the Bi b le and the 613 Com man d ments are re a li zed in the 
be ha vio ur of the com mu ni ty de scri bed by I. B. Sin ger in his no vel The Fa mi ly
Mo skat. Thus the ob ject of our stu dy will be the ex po nents of Je wish va lu es in
the text of this no vel. For the pu r po se of an ana ly sis like that the set of tra di tio nal
Je wish va lu es  may be co m pa red to Fer di nand de Saussure’s con cept of lan gue
whi le the ex po nents in the text, or the ac tu al re a li za tion of the va lu es in the
form of the characters’ be ha vio ur – to the con cept of pa ro le. In this re spect the
ob ject of our re se arch is si mi lar to that of con tem po ra ry lin gu ists’, who deal
with pa ro le, the re al-li fe re pre sen ta tion of lan gue. Ho we ver, an ana ly sis of this
kind also re qu i res dra wing on the achie ve ments of such dis ci p li nes as se mio tics, 
phi lo so p hy, so cio lo gy and the the o ry of com mu ni ca tion. It is also ne ces sa ry to
point out that this pa per is not ai med as a co m p le te ana ly sis of a li te ra ry work
and sho uld not be vie wed as one.  

Mor ris (1964) de fi nes axio lo gy as ‘the scien ce of pre fe ren tial behaviour’. We
might ex hi bit po si ti ve pre fe ren tial be ha vio ur to an ob ject or si tu a tion if we act as to
ma in ta in the pre sen ce of this ob ject or si tu a tion (or con struct them if they are not
pre sent) or ne ga ti ve pre fe ren tial be ha vio ur if we seek to move away form this
object or si tu a tion. He ma in ta ins that va lu es are pro per ties of ob jects re la ti ve to
prefe ren tial be ha vio ur and that a ‘value situation’ is any si tu a tion in which
preferen tial be ha vio ur oc curs. Va lu es can be di vi ded into in di vi du al and so cial.
Both so cial and in di vi du al va lu es in vo l ve be ha vio ur and are the re fo re sub ject to
scien ti fic in ve sti ga tion. Ju lia Kri stie va once re mar ked that ‘what se mio tics has
disco ve red is that the law go ve r ning or, if one pre fers, the ma jor con stra int
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affecting any so cial pra cti ce lies in the fact that it si g ni fies; i.e. that it is ar ti cu la ted
like a language’ (cf.  Ha w kes 1977: 125). In the cur rent work we will be in te re sted
in how sha ring a set of so cial va lu es de te r mi nes or con stra ins the be ha vio ur of the
me m bers of the pre war Wa r saw Je wish com mu ni ty.  
2. The Je wish na tion

The Je wish na tion has at le ast two ou t stan ding cha rac te ri stics. Fi r st ly, its
mem bers are scat te red all over the world and un til not long ago they had no
coun try of the ir own. As a con se qu en ce, the ir cu l tu re and be ha vio ur has been
stron gly in flu en ced by the cu l tu res of the co un tries they live in. In this work,
ho we ver, we shall deal with the live of the Je wish com mu ni ty of the pre - war
Wa r saw, which was fa mo us for the ob se r van ce of tra di tio nal Je wish rights and
re gu la tions, and for re si sting the wes tern in flu en ces. Se con d ly, we can ob se r ve
the near iden ti ty be twe en the na tion and its re li gion, Ju da ism. As a re sult, many
re li gio us ru les have been ap p lied to eve ry day life so a to uch of re a lism was
added to the re li gion.
2.1. The ori gin of Je wish va lu es

In or der to re ta in the ir iden ti ty, the Jews li ving in the dia spo ra had to cre a te
a set of ru les to be ob se r ved by the who le com mu ni ty. All the re li gio us,
philanthro pic, edu ca tio nal and self - de fen ce pro blems had to be co me a com mon
con cern. The tra di tio nal Je wish va lu es are ba sed on an cient laws in clu ded in the 
oral To rah. The writ ten do cu ment of the to rah is the Mo ses Pen ta te uch, the first
part of the Bi b le. It tells the Jews how to stay in ho li ness and away from all the
demo ra li sa tion of the world, how to cu l ti va te no bi li ty and ho li ness.
3. The Je wish com mu ni ty in the no vel

The no vel is of gre at in te rest for us be ca u se it is not me re ly a saga of the
Mo skat Fa mi ly, but also a ma ste r ful ly writ ten chro ni c le of the Je wish life in the
Wa r saw Ghet to from the be gin ning of the twen tieth cen tu ry un til Hitler’s ter ror. 
As has al re a dy been men tio ned the Jews of the Ea stem Eu ro pe con sti tu ted
a very uni que com mu ni ty in which a gre at va lue was as c ri bed to the tra di tio nal
cu stoms and laws, which was so me ti mes re gar ded as bac k war d ness. This is an
ex cerpt from a let ter writ ten by one of the cha ra c ters, which il lu stra tes the sta te
of af fa irs:

I co uld re co unt much of my town Za mosc and the strug gles we must wage aga inst the fa na tics; 
the il lu mi na tion that lights up all the co r ners of the Wes tern lands has not yet pe ne tra ted into our
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towns, to our gre at sha me be it said, and many still walk abo ut in dar k ness at noon (Sin ger 1950:
38).

The cen tral fi gu re and the ol dest me m ber of the Mo skat fa mi ly is reb Me s hu lam 
Mo skat, a no b le me m ber of the Wa r saw Je wish com mu ni ty and one of the
richest pe o p le in the city. The two main cha ra c ters of the no vel are: Ha das sah,
reb Meshulem’s gran ddau g h ter, and Asa He s hel Ban net, a Chas si dic rabbi’s
gran d son, who co mes to Wa r saw from Te re s h pol Mi nor, a sma lI town in eastem 
Po land, and be co mes a me m ber of the Mo skat fa mi ly, first thro ugh the mar ria ge 
with reb Me s hu lam Moskat’s step dau g h ter, Ade le, and then thro ugh the
marriage with Ha das sah. The main mo ti ve of the book is the tra gic relations hip
of the two. First, the re is gre at love be twe en them, but they are not al lo wed to
get mar ried then, when they fi nal ly ma na ge to ove r co me all the obsta c les and
get mar ried, the love lo ses its strength. In the cur rent work we are go ing to be
con ce r ned with the va lu es un de r ly ing the be ha vio ur ex hi bi ted by the me m bers
of the Je wish com mu ni ty which ei t her di re c t ly af fe c ted the re lationship or
constitu ted a ba c k gro und to it.
4. The ana ly sis

The fol lo wing ana ly sis is go ing to be di vi ded into four main parts. First, we
are go ing to look at the ex po nents of et hi cal or mo ral va lu es, then we shall look
at bu si ness et hics, next, we are to exa mi ne the ob se r van ce of fe e ding norms and 
fi nal ly we shall see how re li gio us ho li da ys are ob se r ved.
4.1. So cial et hics of Ju da ism

As we have al re a dy re mar ked, Je wish va lu es are ba sed on an cient laws
inclu ded in the Mo ses Pen ta te uch. The Je wish law is co di fied in the form of the
Ta l mud, which pro vi des us with is the ex ten ded ve r sion of the or ders and
regula tions con ta i ned in the Bi b le. The cre a tors of the Ta l mud were able to
disco ver new, far - re a ching ide as in the texts of the Holy Book, which ma kes the 
re gu la tions set out by the ir work va lid un til to day. Our ana ly sis re lies on the
discus sion of Je wish va lu es pro vi ded by the book Ju da izm (Tyloch, 1987),
another im po r tant so u r ce be ing The Ency clo pa e dia of Ju da ism (1989).
4.1.1. Hu man life

Hu man right to live is the hi g hest va lue in the et hi cal do ctri ne of Ju da ism.
Se cu ri ty of hu man life has to be gu a ran te ed by all po ssi b le me ans. Even ra i sing
one’s hand aga inst ano t her man is stron gly con de mned. The Ta l mud says that
the man who ra i ses his hand aga inst his fel low man, even if he does not beat
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him, is a bad man. One of the cha ra c ters of the no vel, Isa dor Oxen burg, was
a me m ber of As hel Ze deck So cie ty, a Je wish or ga ni sa tion who se task was to
help pe o p le in need, also tho se in ho spi ta is, who se li ves were en dan ge red:

It was in the by laws that we bring food to the Je wish ho spi tal on Chi sta Ave nue. The re weren’t 
any trol ley cars in tho se ti mes, only a ho r se drawn bus, but we weren’t sup po sed to ride on the
Sab bath. (Sin ger 1950: 326)

4.1.2. Truth
In Ju da ism ‘truth’ is re pre sen ted as an ul ti ma te et hi cal va lue both for so cie ty

as a who le and for the in di vi du al. Ho we ver, it is as su med that to tal truth is
a value that can only be as so cia ted with God and man’s duty is to imi ta te the
‘ways of God’ as far as is hu man ly po ssi b le (Na us ner, Gre en, Ave ry - Peck 1989:
719). Con cern for the truth, even if stron gly af fe c ted by hu man impe rfe c t ness, is 
seen in the be ha vio ur of Kop pel, reb Meshulam’s ba i liff:

„This is my wife,” Kop pel said [to An dzha] af ter some he si ta tion. „Her fa t her used to be my
boss. I sto le the mo ney out of his safe and then I sto le his da u g h ter.” Leah took a sta r t led step
forward. 
„Have you gone cra zy?”
„It’s the truth. Once your fa t her - may he rest in pe a ce - said to me: ‘Tell me, Kop pel, do you
belie ve in the next world?’ And I said to him: ‘When I get the re I’ll let you know all abo ut it.’ He
was smart, the old man. He knew I was ste a ling from him, but who wasn’t sna t ching it from him
in tho se days?”
„So help me God, Kop pel, you ought to be as ha med of yo u r self,” Leah sto r med at him in En glish. 
[...]
„Ne ver mind, ne ver mind,” Kop pel gro w led. „It’s the God’s truth” (Sin ger 1950: 570).

By re ve a ling the truth Kop pel ad mits ha ving vio la ted hu man right to po sses
me ans of li ving, and thus risks lo sing re pu ta tion. 

4.1.3. Po sses sion of the me ans of li ving
The right to po sses the me ans of li ving is di re c t ly con ne c ted with the right to 

live. The fol lo wing qu o ta tion con ta ins Koppel’s plans con ce r ning his di vo r ce,
which con ta in the de cla ra tion of pro vi ding his wife with an amo unt of mo ney to 
live on af te r wards:

Kop pel had a cle ar plan. He wo uld di vo r ce Ba s he le and give her a set t le ment of five tho u sand
ru b les. Leah wo uld di vo r ce that that oaf her hu s band, and the two of them wo uld get mar ried.
(Sin ger 1950: 294)

Had he not gi ven his wife the set t le ment he wo uld de pri ve her of the me ans
of li ving, thus vio la ting the Bi b li cal law.
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4.1.4. Frien d li ness to wards (non - Je wish) stran gers
This de mand is con ne c ted with the bi b li cal re qu i re ment to love one’s nei g h -

bo ur as one self. Frien d li ness to wards stran gers is ex pres sed in one of the
artic1es read by Asa He s hel:

We re ject the ar gu ment that we must turn back the clock of hi sto ry and go back to Pa le sti ne.
The Je wish mas ses love the ir ho mes. They want to live in bro the r ho od with the ir nei g h bo urs and
fight sho u l der to sho u l der with them for a bet ter world [...]. (Sin ger 1950: 247)

4.2. Bu si ness et hics of Ju da ism
The con cern with bu si ness de aling be twe en each man and his nei g h bo ur is

in clu ded in the Ta l mud. Its ru les, tho ugh not fo r mu la ted in the writ ten
Scriptures, were con ce i ved in such a fa s hion as to be seen to be fair and just in
light of the ge ne ral et hi cal stan dards of Ju da ism (Na us ner, Gre en, Ave ry - Peck
1989: 143).
4.2.1. La bo ur

One of the va lu es con ne c ted with the no tion of bu si ness et hics is the
apprecia tion of God’s act of cre a tion thro ugh la bor. The Fo urth Com man d ment
says: „Six days shalt thou la bor”. Among the main cha ra c ters of the no vel two
men seem to at tach gre at va lue to work and ac qu i ring we alth. They are
Meshulam Mo skat and Hadassah’s first hu s band, Fi s hel:

In the a1 most fi f ty ye ars sin ce the Meshulam’s we alth be gun to ac cu mu la te, many unu su al
stories had been told abo ut him. [...] He un de r to ok en te r pri ses that [...] tu r ned to be go l d mi nes. He 
bo ught pro per ty on the de se r ted ou t skirts of the city, but in no time at all a bu i l ding boom sta r ted
and he sold the land for ten ti mes its cost. He in ve sted in stock of co m pa nies that were on the
verge of ban kru p t cy, but so me how the stock shot up in va lue and paid han d so me di vi dends
(Singer 1950: 22).

On we alth ga i ned thro ugh la bor, and trans fer red thro ugh cha ri ta b le gi ving to
the poor and under privi le d ged the re is re li gio us gu i dan ce (Na us ner, Gre en,
Ave ry - Peck 1989: 143).
4.2.2. Cha ri ty

Cha ri ty is re fer red to by the He brew word tse da kah, which de ri ves from the
word ‘justice’. This way the ob li ga to ry na tu re of he l ping the poor is em p ha si sed.
The im po r tan ce of cha ri ty is well il lu stra ted in the de scri p tion of Me s hu lam
Mo skat, which apart from such things as his bu si ness af fa irs, fa mi ly life and
habits con ta ins a note on his at ti tu de to wards cha ri ty:
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[...] so far as his chi l dren were con ce r ned he had no luck at all. He had to sup port pra cti cal ly
every one of them; he had made them ad mi ni stra tors of his va rio us pro per ties and paid them the
nig gar d ly wage of twen ty five ru b les a week. Of the two wi ves he had ou t li ved, it was said that he 
had made the ir li ves mi se ra b le. The re were va rio us opi nions abo ut his phi lan tro py; some said that 
he did not give a cop per, ot hers that he be lie ved in se c ret cha ri ty (Sin ger 1950: 23).

The con cern with cha ri ty is also seen in the be ha vio ur of Asa He s hel who
ha ving come to Wa r saw with har d ly any mo ney on him gi ves a coin to
a beggar: 

A le gless man rol led by on a small wo o den pla t form. He stre t ched out his hand to ward Asa
He s hel. „Help a crip p le,” he whi ned in a sin g song. „May the new month bring you fo r tu ne.” Asa
Heshel’s pale face be ca me blo o d less. He took a cop per coin from his po cket (Sin ger 1950: 30).

4.3. Fe e ding norms
For Jews it is very im po r tant to eat ko s her food. All the food that is not

consi de red ri tu al ly un c le an is con si de red ko s her. A ko s her ani mal has to be an
ar tio dac tylo us ru mi nant, al t ho ugh some spe cies of birds and fi s hes with fins and 
sca les are su i ta b le for con su m p tion as well. The ani mals have to be sla ug h te red
in a spe cial man ner or they ce a se to be ko s her. The at ti tu de to wards pigs is very
pe cu liar. Pig is the only ar tio dac tylo us cre a tu re that is un c le an, as, ac cor ding to
the Ta l mud, it does not chew food. It em bo dies the spi rit of hy po c ri sy, be ca u se
it can show its split ho o ves and pre tend it is cle an whi le be ing di r ty in si de. It is
be lie ved that on the Ju d ge ment Day all the food on the Earth is go ing to be co me 
ko s her. One day Reb Dan, Asa’s gran d fa t her was made by the Rus sian
govemment to le a ve his home town, Te re s h pol Mi nor. His fa mi ly de ci ded to
set t le down in Wa r saw. Let us see what some of the things he did on the first
day were:

Reb Dan [...] is su ed or ders to the ho u se hold not to buy any meat un til he had first as su red
himself that the slau g h te ring had been done with strict ri tu al ob se r van ce; he had even for ba de them
to buy mi1k un til he co uld be sure that all the re qu i re ments had been ob se r ved in the mi l king. [...] It 
was hard to be co me ac cu sto med to Wa r saw [...] In the ki t chen the co o king had to be done over
a gas fla me, and who co uld know whe t her the gas was manu fa c tu red un der or t ho dox su per vi sion?
Wa ter came from tap, but who co uld know thro ugh what unc le an li ness the pi pes stre t ched the ir
length” (Sin ger 1950: 288).

4.4. Ce le bra ting the ho li da ys and fe sti vals
4.4.1. Sab bath

Ob se r ving the Sab bath is a part of imi ta ting God, who af ter ha ving spent six
days cre a ting the world, took a day of rest. Eve ry se venth day the Jews are
suppo sed to abs ta in from work. Ke e ping the Sab bath is re qu i red by the sixth
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Com man d ment, which says: „Re me m ber the Sab bath day and keep it holy”. In
or der to avo id per fo r ming as many ac ti vi ties as po ssi b le all the food to be ea ten
on the Sab bath has to be pre pa red the day be fo re. It was in the cu stom for the
mo t her of the ho u se to gre et the Sab bath by li g h ting the two can d les sho r t ly
befo re the sun set on the pre vio us day, as it is at sun set that a Je wish day be gins.
We can see how it was done in Asa’s sister’s home:

Pre pa ra tions for the Sab bath were un der way at Finkel’s flat on Fra ne i ska ner Stre et. Di nah had 
al re a dy car ried the Sab bath stew to the baker’s [...]. In the mid d le room Fin kel was set ting the
table, fi xing the ca l 1 d les in the se vel1 can d le sticks, si l ver and brass. She per fo r med the ri tu al
bles sing over two can d les, for he r self and Asa He s hel. Di nall bles sed the ot her five [...]. The food
was al re a dy pre pa red in the ki t chen, the soup with rice and be ans, the ste wed meat in its sa vo ry
gra vy, the car rots. The ge fu e l te fish was co o ling on a la r ge plat ter, ga mi s hed with onions and
pars ley. In front of the two can d les Fin kel pla ced two fre s hly ba ked lo a ves, co ve red with an
embro i de red cloth. Near them lay a pear l- han d led kni fe (Sin ger 1950: 327).

Abs ta i ning from as many ac ti vi ties as po ssi b le is il lu stra ted in the fol lowing
exa m p le. The same cha ra c ter, Isa dor Oxen burg, de scri bes how anti - se mi tic peo -
p le took ad van ta ge of the Jews ke e ping the Sab bath:

On Kro ch ma l na Stre et the re was a gang that used to block our way. The first time they tore us
to pie ces. [...] I my self got a bump on the fo re he ad. That eve ning we had a me e ting. ‘Listen to me
.’ I said. ‘Are we go ing to be afra id of a few ruf fians?’ ‘But what can we do?’ our boys said.
‘We’re not sup po sed to use sticks on the Sabbath’ (Sin ger 1950: 327).

4.4.2. Pu rim
Pu rim is a jo y ful fe sti val which is held to ce le bra te sa ving the Jews from the

Hanan’s edict which was go ing to ex ter mi na te all the Jews. An im po r tant part
of this day was re a ding the book of Est her out loud. This is how the Pu rim was
ce le bra ted in the Mo skat fa mi ly:

It was in the Mo skat fa mi ly cu stom to ce le bra te the Pu rim fe sti val at Meshulam’s home, whe re 
sons, da u g h ters, in -laws, and gran d chi l dren wo uld ga t her for the fe ast. This year, al t ho ugh the old 
man lay ill, the cu stom was not bro ken. Na omi and Ma nya bu sied the m se l ves with ba king
cookies, tarts, and stru del, as well as pre pa ring the tra di tio nal ho li day chick peas and fiat ca kes.
Na than read the book of Est her out loud. For the fe ast, which came in the late af te r no on, Rosa
Fru metl lit two stub by can d les. [...] Na omi and Ma nya se r ved carp in swee t-an d- so ur sa u ce, soup,
me a t balls with ra i sin sa u ce, and a co m po te of apri cots (Sin ger 1950: 196–197).

5. Con c lu sion
In our ana ly sis we stu died the sy stem of va lu es as it was at a gi ven mo ment

in hi sto ry. In this sen se our ana ly sis was of a syn chro nic cha ra c ter. It se ems that 
this kind of ana ly sis co uld not be suc ces s ful ly ap p lied if we were to ana ly se the
va lu es de te r mi ning the be ha vio ur of the me m bers of mo dern com mu ni ties
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living in the Dia spo ra, such as the Ame ri can Jews, who still show a lot of
apprecia tion for the tra di tio nal va lu es but at the same time are in flu en ced by the 
tra di tions of the co un tries they live in. In this kind of ana ly sis it wo uld be
necessa ry to stu dy the sy stem dia chro ni cal ly, that is to look at the evo lu tion is
has un de r go ne over the ye ars and take into ac co unt both sta tic and dy na mic
elements, for which the ana ly sis pre sen ted in this work co uld con sti tu te
a starting po int.
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Lite ratu rozna w stwo



Ro man BARĆ

An in tro du c tion into the stu dy
of The Wa ste Land by T. S. Eliot

In the co u r ses of En glish Li te ra tu re in Fo re ign Lan gu a ges Teachers’ Tra i ning
Col le ges, the stu dent is in tro du ced to mo de r nist po etry so me how by surprise
and unex pec te d ly; the con stant pres su re of time ca u ses that the re a ding of the
Vi c to rian po ets – the Pre- Rap hae li tes, Ten ny son, Bro w ning – is im me dia te ly
fol lo wed by a short in tro du c tion to mo de r nism af ter which the stu dent is ex pe c ted
to be re a dy for the ex pe rien ce of the po etries of Ye ats, Eliot and Po und. Whi le
Yeats’ Sa i ling to By zan tium or The Se cond Co ming are not too gre at a chal len ge 
for the un pre pa red stu dent, any poem by T.S. Eliot al re a dy may be. Of co u r se,
the ski l ful te a cher can al wa ys se lect an „ea sier” work by Eliot to di s cuss in
class. Ho we ver, it se ems that avo i ding the di s cus sion and ana ly sis of The Wa ste
Land co uld be tre a ted as do dging one’s te a che r ly du ties and ma king life ea sier
for the (poor, ever ove r wor ked) stu dent. 

The re can be many reasons for in clu ding The Wa ste Land in the ob li ga to ry
re a ding list of any col le ge co u r se in En glish li te ra tu re, but pro ba b ly the most
con vin cing one is the re a c tion with which it was met, the role it pla y ed in the
sha ping of post -WWI cu l tu re and its function of the generation’s „ma ni fe sto”.
The emo tio nal im me dia cy of re a c ting to the poem is no lon ger ava i la b le to the
con tem po ra ry re a der; ho we ver, its stu dy from a histo rical -lite ra ry per spe c ti ve
can also be re war ding. 

But be fo re any re wards ap pe ar the re is the strug gle with the puz z les in the
poem, the se arch for a ce r ta in or ga ni zing pa ra digm ma king it po ssi b le to just
grasp what (the heck) this is all abo ut. The pu r po se of this pa per is to pre sent
a mini -co m pa nion to T.S. Eliot’s The Wa ste Land, use ful in ge ne ral su r vey
cour ses for stu dents with more pra gma tic than aca de mic orien ta tion, but tho se
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for whom in tel lec tu al exe r tion is an ex ci ting un de r ta king ra t her than a pa in ful
ob li ga tion. 

Be fo re the stu dent ap pro a ches the poem, she/he sho uld re a li ze its ob scu ri ty.
In the in tro du c tion to mo de r nism in The No r ton An tho lo gy of Ame ri can
Literatu re we read: 

A ty pi cal mo de r nist work will seem to be gin ar bi tra ri ly, to ad van ce wi t ho ut ex p la na tion, and to 
end wi t ho ut re so lu tion, con si sting of vi vid se g ments ju x ta po sed wi t ho ut cu s hio ning or in te gra ting
trans itions. The re will be shifts in per spe c ti ve, vo i ce, and tone. Its rhe to ric will be un de r sta ted,
iro nic. It will sug gest ra t her than as sert, ma king use of sym bols and ima ges in ste ad of sta te ments.
Fra g ments will be drawn from di ve r se are as of ex pe rien ce. The ef fect will be su r pri sing, sho c king,
and un set t ling; the ex pe rience of re a ding will be chal len ging and dif fi cult (Vol. II, p. 932).

Eliot was very much awa re that such chal len ges and dif fi cu l ties co uld be dis -
co u ra ging for the re a der, and that is why af ter the first two pu b li ca tions of the
poem wi t ho ut any no tes, in De ce m ber 1922 the first bo o k - form edi tion was
supp le men ted with the author’s ex ten si ve com ments and ex p la na tions. The
problem with these no tes is that they pro vi de an swers to many qu e stions, but
also give rise to many more. It se ems that the best way to deal with them is to
tre at them not as an in te gral part of the poem, but as the author’s hints or clu es
which may help in the in ter pre ta tion of the poem, but which so me ti mes may be
mi s le a ding. 

The no tes to The Wa ste Land are pro ba b ly the best evi den ce that wri ting the
poem, Eliot was fa i t h ful to his idea of clas si cism un de r sto od as sub je c ting the
wri ter’s spon ta ne o us cre a ti vi ty to some idea of tra di tion made up of past li te ra ry 
and cu l tu ral texts. The poet’s task was to show his awa re ness of this re se r vo ir
and to en rich and trans form it with his own works, but such con tri bu tions were
to be stri c t ly im pe r so nal. This impe rso na li ty and ob jec ti vi ty were to be achie ved 
thanks to the ap p li ca tion of „ob je c ti ve cor re la ti ves”, Eliot’s fo r mu las for
particu lar emo tions which must not be pre sen ted di re c t ly, but have to be
poetical ly evo ked in the re a der. Eliot’s de scri p tion of an ob je c ti ve cor re la ti ve as 
„a set of ob jects, a si tu a tion, a cha in of events” re ve als his af fi lia tion with
imagist po etry with its stress put on the in stan tane o us pre sen ta tion of „intellectu al 
and emo tio nal co m p le xes”, the di rect tre a t ment of the „thing” and lin gu i stic
pre ci sion. Thus the re a ding of this poem can be un de r sto od as the stu dy of
a series of ima ges which may fun c tion as ob je c ti ve cor re la ti ves for pa r ti cu lar
ide as or emo tions that Eliot wan ted to com mu ni ca te to the re a der. And this is
the ap pro ach that this ar ti c le pro po ses to apply in the stu dy of The Wa ste Land. 

Eliot ack now le d ges hi m self that the ti t le and much of the poem’s sym bo lism 
were sug ge sted by Jes sie L. Weston’s From Ri tu al to Ro mance and Sir Ja mes
G. Frazer’s The Go l den Bo ugh. The Go l den Bo ugh men tions, among ot her
things, many myths and ri tu als of the an cient world in which gods or di vi ne
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huans die in the win ter only to be re sur re c ted aga in in the spring to fa ci li ta te the 
fe r ti li ty of na tu re. In her an thro polo gi cal stu dy, Wes ton ma kes nu me ro us
referen ces to the fi gu re of a Fi s her King who se in fer ti li ty ca u sed by a wo und to
his ge ni tals spre ads to his lands. The kin g dom and its pe o p le can be sa ved by
sub sti tu ting the old and im po tent king with a new and vi ri le one; alte rna ti ve ly,
the Fi s her King’s wo und may be he a led, which will bring abo ut the re ge ne ra tion
of his do ma ins. She in di ca ted si mi la ri ties be twe en na tu re cults and the me die val 
Gra il le gends.  So in the light of the two works a wa ste land is a sy no nym for
a tran si to ry pe riod of de ath/im po ten ce/in fer ti li ty which will neve r t he less end
ine vi ta b ly, brin ging in a new cy c le of life. The wa ste land of Eliot’s poem is
Euro pe, the Wes tern ci vi li za tion in the af te r math of World War I. 

In the epi graph, the Si byl of Cu mae de cla res her de ath wish. It is si g ni fi cant
in view of the fact that she was gi ven a very long life by Ap pol lo, but fo r got to
ask for eve r la sting yo uth to go with it. So she wi t he red and wor ked as Appollo’s 
ora c le wri ting his mes sa ges on le a ves scat te red by the wind. The re a der of The
Wa ste Land is like an an cient pi l grim asking the Si byl for ad vi ce. It is gi ven, but 
has to be pie ced to ge t her from many in di vi du al fra g ments thrown here and
there. 

In the de di ca tion, Eliot gi ves cre dit to Ezra Po und for all his pre vio us
influen ce and help in ge ne ral, and for his as si stan ce in edi ting The Wa ste Land
in pa r ti cu lar. Cal ling Po und „the bet ter cra f t s man”, Eliot pays tri bu te to him for
his role in mo de r ni zing En glish and Eu ro pe an li te ra tu re. 

Part I (The Bu rial of the Dead)starts with an al lu sion to The Pro lo gue in
Chaucer’s Can ter bu ry Ta les. Whi le for Cha u cer April is the month brin ging the
joys of the spring and the pi l gri ma ge se a son, Eliot pro jects an ima ge of fear of
the land’s re ge ne ra tion af ter the win ter, which is the bet ter pe riod as it al lows to 
stay away from re a li ty and not to re me m ber the past. 

The first per so na to spe ak in part I is Co un tess Ma rie, a Ge r man ari sto c rat
exi led from Li t hu a nia. She re col lects with pain the si m p le and hap py chi l d ho od
and con fronts it with her ai m less and bo ring exi sten ce in the post -war world. 

In the se cond epi so de, the spe a ker pre sents a vi sion of a de sert of „sto ny
rubbish” whe re the re a der can re co g ni ze only „bro ken ima ges”, which may be
in ter pre ted as tho se ele ments of the Eu ro pe an ci vi li za tion which had sto od for
or der, sta bi li ty and pre dic tabi li ty in the past, but were even tu al ly de stro y ed in
the tren ches of World War I. This vi sion ends omi no u s ly with the speaker’s
thre at/pro mi se to show the re a der fear in a han d ful. 

The speaker’s next remi ni s cen ces of the „hy a cinth girl” from the past stand
in con trast to the pre vio us wa ste land ima ge as they pro ject a pi c tu re of a pair of
yo ung pe o p le in love with each ot her, among flo wers in a lush gar den. But
some t hing bad hap pens be twe en them; the spe a ker „was ne i t her li ving nor
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dead,” he did not know any t hing and lo o ked into the si len ce. The two fra g ments 
from Wagner’s Tri stan und Izo l de, an Ar t hu rian sto ry of love, adu l te ry and loss, 
in di ca te that his love for the hy a cinth girl was un fu l fil led and what he de scri bes
was a mo ment of im po ten ce fore s ha do wing the bar ren ness of his and the
world’s exi sten ce in the fu tu re. 

In the next ima ge, Ma da me So so stris, a cha r la tan ta rot re a der, ma kes a few
pre di c tions which para do xi cal ly turn out to be true in the fol lo wing parts of the
poem. Her clients’ be lief in her and ac ci den tal ly cor rect pre di c tions sym bo li ze
the fa i lu re of both re li gion and ra tio na li ty in the mo dern world; de man ding
mysti cism and con tact with the ab so lu te, pe o p le of the wa ste land give a cha r latan
the po si tion re se r ved in the past for God’s true pro phets. 

Part I clo ses with the epi so de de pi c ting not a sym bo lic, but a true wa ste land
of the poem, the mo dern city as exe m p li fied by Lon don. It is co m pa red to
Baudelaire’s „un re al city”, the ugly Lon don of Dickens’ no vels and Dante’s
hell. So the crowd flo wing over Lon don Bri d ge can be the ghosts from the past
and the dead fal len in World War I or the fa ce less in ha bi tants of the mo dern
me tro po lis le a ding me cha ni cal, mo no to no us, ste ri le li ves. Con sequ en t ly, Stetson
can be a ghost of a fal len war co m ra de or an ac ci den tal ly met acqu a in tan ce. The 
ma ca bre ima ge of a co r p se plan ted by Ste t son in the gar den re turns the reader to 
the ope ning fra g ments of The Wa ste Land and the the me of fe r ti li ty. The
speaker is asking if the re is any me a ning be hind the sa c ri fi ce of the war. Did the 
mil lions of pe o p le die in vain or for a pu r po se? But Ste t son, be ing dead hi m self, 
does not an swer. The spe a ker is left with a he a vy bur den to bear, kno wing that
digging up the old „co r p ses” will bring no good. The re is no po ssi bi li ty of
remedy ing the cur rent si tu a tion by me ans of the so lu tions be lon ging to hi sto ry
or tra di tion. The spe a ker fa ces no t hin g ness, and ac cu sing the re a der of hy po c ri sy,
fo r ces him to re a li ze the same. 

Part II (A Game of Chess) con sists of two epi so des. The first one pre sents
a rich high - so cie ty wo man among her lu xu rio us fu r ni s hings get ting re a dy for
the ar ri val of her lo ver, who can be iden ti fied with the spe a ker. She se ems to be
ne u ro tic and je a lo us of her lo ver. She de mands to know his tho ughts, to which
he re sponds with an ima ge of a „rats’ al ley whe re the dead men lost the ir
bones”. Many al lu sions as so cia te the wo man to Cle o pa tra and Dido, the two
famo us un hap py love rs- sui ci des. But it does not mean that she sha res any
particu lar qu a li ties of cha ra c ter with the two; she is not so much a fru stra ted
lover as a bo red, rich me m ber of the ru ling class plan ning how to kill yet
another day in the wa ste land. Her di rect co m pa ri son to Phi lo mel si g ni fies her
ina bi li ty to com mu ni ca te with the world. Her exi sten ce is me a nin gless
and devo ted to phy si cal ple a su res, but her se xu a li ty is ste ri le, he do ni stic,
self-destruc ti ve and de stru c ti ve to ot hers. 
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The ot her epi so de pre sents a to tal ly dif fe rent view of se xu a li ty. Here it is
a cu r se of fe r ti li ty which bur dens lo wer - c lass pe o p le with un wan ted chi l dren,
fo r ces them to have il le gal and dan ge ro us abo r tions, ca u ses the ir pre ma tu re
aging and, as is in di ca ted by a re fe ren ce to Ophelia’s su i ci de spe ech, fo r ces
them into su i ci des, too. The set ting of this sce ne is a Lon don pub whe re two
wo men gos sip abo ut the ir friend Lil’s plight. Lil’s life as a me m ber of so cie ty is 
ty pi cal: she is mar ried, has chi l dren, pro ba b ly also a job, yet her se xu a li ty punis -
hes her. Thus no part of so cie ty ex hi bits any ho pes for re ge ne ra tion thro ugh
sexua li ty. The rich and the poor are equ al ly trap ped in the mo dern wa ste land. 

The ti t le of Part III (The Fire Sermon) is ta ken from Buddha’s se r mon in
which he ad mo ni s hes his li ste ners to look for fre e dom from ea r t hly mat ters and
pas sions. At the be gin ning the spe a ker starts a ri ve r - song in which he re turns to
the ima ge of the waste land as re pre sen ted by the „un re al city” – Lon don. He
fo cu ses his at ten tion on the Tha mes, which is pre sen ted as a ri ver flo wing
through the in du strial and ur ban de sert full of rats, gar ba ge, and bo nes, whi le
the spe a ker, like the Fi sher King, sits on the ri ver bank fi s hing ho pe les s ly in
a pol lu ted ca nal and mu sing upon the de ath of his bro t her and fa t her. This
stands in con trast to the be a u ti ful Tha mes of the Eli za be t han ti mes men tio ned in 
re fe ren ces to Spenser’s Pro tha la mion. In his mo no lo gue, the spe a ker in tro du ces 
the cha ra c ters of Swe e ney and Mrs. Po rter. Swe e ney, a vu l gar, el de r ly bru te,
visits Mrs. Porter’s bro t hel ea r ly in the spring, which sym bo li zes the fa i lu re of
yet ano t her hope for re ge ne ra tion. Se xu al po ten cy is used for qu ick gra ti fi ca tion 
which can be bo ught and sold like a com mo di ty. 

In ano t her epi so de, Mr Eu ge ni des, a me r chant pro phe sied by Ma da me
Sosostris, pro po ses to the spe a ker that they spend a week at Me tro pol, a no to rio us 
ho tel pa tro ni zed by ho mo se xu als. It is yet ano t her in di ca tion that in the mo dern
world se xu a li ty can not be the so u r ce of re birth. This is fu r t her in ten si fied by the 
Eugenides’ ha ving his po ckets stuf fed with cur rants – a dry, wi t he red form of
what used to be ripe, lu s cio us gra pes. 

Then the spe a ker iden ti fies hi m self as Ti re sias, a myt ho lo gi cal blind pro phet
who was al lo wed by the gods to live both as a man and a wo man, so me bo dy
with the most co m p le te in sight into the na tu re of man. He wi t nes ses a bi zar re
date be twe en a yo ung ty pist and a clerk. The ir se xu al in ter cou r se is ab so lu te ly
pas sion less and lo ve less; the wo man is glad when the man le a ves her shab by
flat. Theo re ti cal ly that re la tion s hip co uld be fru i t ful, but the woman’s ap pa rent
near -po ve r ty ma kes her unin te re sted in ha ving a fa mi ly, and the clerk, on the
other hand, is not in te re sted in his lover’s fe e lings, but only is his se xu al
gratifica tion. 

Qu i te unex pec te d ly, the fol lo wing sce ne chan ges the mood of the poem. The 
spe a ker pro jects a se ries of tran qu il ima ges of a bar, a church, pe o p le wor king
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on the Tha mes and Que en Eli za beth I and the Earl of Le i ce ster on a ple a su re
boat trip. This is fol lo wed by the ap pe a ran ce of St. Au gu sti ne and a va gue
referen ce to Bud d ha. They both stand for as ce ti cism and belief in ex te r nal
higher po wers.

Part IV (De ath by Water) con sists of one epi so de in which Phle bas the
Phoeni cian drowns in the sea. His body, just like that of Stetson’s, de co m po ses
wi t ho ut any hint of re ne wal or re ge ne ra tion. This stands in op po si tion to the
ritu als in which a li ving man or a god’s ef fi gy is sa c ri fi ced, of ten by dro w ning,
to se cu re the gods’ pro te c tion of and fa vo ur for the com mu ni ty in the next cy c le 
of se a sons or in which myths of de ath, re sur re c tion and trans fo r ma tion are
reena c ted. Phlebas’s de ath is pre sen ted as a me a nin gless event. The spe a ker
warns the re a der that de ath and de cay pre va il.

The first ima ge in this part – What the Thun der Said – re fers to the cru ci fi xion
of Je sus Christ. Sig nifi can t ly, the spe a ker stres ses the de ath of God wi t ho ut
men tio ning his re sur re c tion, esta b li s hing a si mi la ri ty be twe en Christ’s fru i t less
de ath and the dy ing of the mo dern world. 

The next se c tion pre sents the mo un tai no us wa ste land of hard rocks, san dy
ro ads and no wa ter. The spe a ker spe cu la tes that wa ter co uld chan ge the
situation and bring back life to the de so la te and bar ren land. Then he ma kes
a re fe ren ce to the ap pe a ran ce of the ri sen Christ to his di s ci p les on the road to
Em ma us. Jesus’ iden ti ty is not re co g ni zed, but his (pre su med) pre sen ce ca u ses
an xie ty among his co m pa nions. 

In the apo ca ly p tic cli max of the poem, the spe a ker pre sents a vi sion of the
gre at „un re al” ci ties of an cient hi sto ry and the mo dern world be ing cy c li cal ly
de stro y ed, re bu ilt and de stro y ed. Ap pa ren t ly, the wa ste land’s ina bi li ty to
regene ra te it self is not of cru cial im po r tan ce any more when its to tal
annihilation is at hand. 

The cli max is fol lo wed by a re fe ren ce to Bi b li cal Mary Ma g da le ne and John
the Ba p tist and a de scri p tion of the em p ty and ru i ned cha pel of the Holy Gra il.
But the re is no bo dy aro und, no knight to co m p le te his qu est in se arch of the
Gra il. And then atop the ru ins, a cock crows and a li g h t ning fla s hes. Rain co mes 
unex pec te d ly, with no qu est co m p le ted, no ri tu al per fo r med or con di tion
fulfilled. Po ssi b le re ne wal ap pe ars to be a mat ter of co in ci den ce, so me t hing
inde pen dent of man’s ac tion or ina c tion. 

The next epi so de is set on the Gan ges whe re a Hin du de ity ad vi ses his di s cip les
thro ugh pe als of thun der to give, to sym pa t hi se and to pra cti ce sel f - con trol,
while the spe a ker re flects that the se vi r tu es are sca r ce in the mo dern world.

In the fi nal sce ne of the poem the Fi s her King ap pe ars aga in, sit ting on the
bank of the Tha mes whi le Lon don Bri d ge is fal ling down. His kin g dom can not
be re ge ne ra ted and sa ved irre spe c ti ve of his po ten tial sa c ri fi ce, but be fo re he
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dies like Phle bas he wants „at le ast to put his land in or der”, to save what
remains of his do ma in. 

The ac cu mu la tion of al lu sions in the fi nal li nes in di ca tes the world’s fi nal
disin te gra tion into me a nin gless fra g ments, some of which the Fi s her King
mana ges to „sho re aga inst his ru ins”. The chant Shan tih shan tih shan tih,
transla ted by Eliot as „the pe a ce which pas seth un de r stan ding” de no tes ul ti ma te
re si g nation. 

* * *

This in ter pre ta tion con cen tra tes only on the most ge ne ral ide as in clu ded in
the poem. Pra cti cal ly it does not men tion, let alo ne stu dy, the con ne c tions
betwe en The Wa ste Land and the nu me ro us works of the En glish and world
litera tu re al lu ded to in it. The form and the te ch ni cal aspects of Eliot’s po etry
have not been ana ly sed, ei t her. The poem has been iso la ted from its many
contexts and pre sen ted as if it is Eliot’s only li te ra ry pro du c tion, and not just
a sta ge, even tho ugh a very im po r tant one, in his po etic ca re er. But the se things
have not been me ant to be this paper’s ob je c ti ves. It is sup po sed to help the
student in her/his first en co un ters with the po etry of T.S. Eliot, and if s/he finds
it to be a good sta r ting po int in the ad ven tu re of a more tho ro ugh ex p lo ra tion of
The Wa ste Land, its goal will have been re a li zed.
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The ei g h te enth cen tury male and fe ma le Go t hic
no vel. A brief in tro du c tion

The Go t hic no vel, un li ke any ot her li te ra ry gen re be fo re, met with al most
uni vo cal con de mna tion of li te ra ry cri tics from the very mo ment of its ap pe a ran ce. 
Simu lta neou s ly, its po pu la ri ty among re a ders qu i c kly re a ched an un pre ce den ted 
le vel. Ea r lier in the 18th cen tu ry the term Go t hic re fer red ge ne ral ly to the Mid d le
Ages, the past „which con ju red up ide as of bar ba ro us cu stoms and pra cti ces, of
su per sti tion, ig no ran ce, ex tra va gant fan cies and na tu ral wi l d ness” (Bot ting
1996: 22) Such cha rac te ri stics sto od in de fi ni te op po si tion to the ide als of the
Enli g h ten ment: ra tio na li ty, vi r tue, so cial mo res and ha r mo ny. To ge t her with the 
gro wing fe ars of re vo lu tion in the last de ca de of the cen tu ry, the se dark and
extra va gant re lics of the past se e med to pre sent a se rio us thre at to po ten tial
readers, espe cial ly if they were fe ma le. It is com mon ly be lie ved that the vast
ma jo ri ty of Go t hic no vel re a ders were wo men, which, ac cor ding to E. J. Cle ry,
is just a ste reo ty pe and a male fa bri ca tion. In The Rise of Su per na tu ral Fi c tion
1762–1800 she re fers to the re cent find of Paul Ka u f man who in his re se arch on 
li bra ries and the ir users pro ved that „men out nu m be red wo men as pa trons at the 
Bath li bra ry by up to 70 per cent in the 1790s” (Cle ry 1995: 98), and it was not
an ex ce p tion. 

The qu e stion is not, ho we ver, who re al ly read the „dan ge ro us” no vels but
who the ir au t hors were. Ta king a look at the pu b li ca tion da tes of the most
popular Go t hic no vels in the late 18th cen tu ry it is very easy to no ti ce some
kind of re gu la ri ty. Al most eve ry im po r tant Go t hic no vel writ ten by a male
author was im me dia te ly fol lo wed by one writ ten by a wo man. Ne ver be fo re in
the long hi sto ry of En glish li te ra tu re had the re been so many pro li fic and
succes s ful (even in the ab so lu te ly male -do mi na ted so cie ty!) wo men wri ters.
The in cre a sing po pu la ri ty of the no vel in ge ne ral, and of the Go t hic no vel in
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par ti cu lar, ope ned a new op por tu ni ty for the ta len ted and in tel li gent wo men, so
far very of ten sup pres sed by the ir „ma sters and com man ders”. Ob vio u s ly, this
con sti tu ted a thre at to the en ti re ly male con trol led world of wri ters, pu b li s hers,
edi tors and cri tics. As for the last ones, they so me how na tu ral ly be ca me the
most po wer ful de fen ders of the mas cu li ni ty of li te ra tu re by ru t hles s ly cri ti ci zing 
eve ry fe ma le at tempt to pro du ce a li te ra ry work. No vels writ ten by men were
ob jects of cri ti cal vi triol, too, but wo men wri ters usu al ly met with much more
vi cio u s ness and ha tred in cri ti cal re views than men.

The re are two di stinct forms of the Go t hic li te ra ry tra di tion: the male Go t hic
and the fe ma le Go t hic. Ac cor ding to the Ox ford Co m pa nion to the Ro man tic
Age, „both forms sha red a con cern with ex ca va ting what was bu ried be ne ath the 
fa ca de of a sup po se d ly ‘happy’ bou r ge o is ca pi ta list so cie ty” (p. 528). Tho ugh
both stra ins had some things in com mon, the re were also si g ni fi cant dif fe ren ces
be twe en them. It is my pu r po se to co m pa re some cho sen exa m p les of ea r ly
Gothic fi c tion writ ten by men and wo men. I will try to fo cus on the main
differen ces be twe en male and fe ma le Go t hic wri ting and tra ce the re a sons for
them. This es say is me re ly an in tro du c tion into a bro a der to pic and be ca u se of
its li mi ted sco pe I will con cen tra te on se le c ted 18th cen tu ry wri ters only.

Ho ra ce Walpole’s The Ca st le of Otran to (1764), con si de red to be the first
Go t hic no vel writ ten in En gland, has all the „in gre dients” of the gen re. In the
pre fa ce to its first edi tion it is de cla red „to be a trans la tion of a me die val Ita lian
sto ry prin ted in 1529 and writ ten at the time of the Cru sa des” (Bot ting 1996:
49). The sto ry it self of fers the re a der glo o my set tings, inex pli ca b le events,
super sti tio us be liefs and ter ri fy ing mo ments, in short – exu be rant and so me ti mes
ex ces si ve de scri p tions. The main vil la in cha ra c ter is Man fred, a man ob ses sed
with many de si res, unsc ru pu lo us and am bi tio us, a cle ar pro to ty pe for the By ro nic
hero. Af ter the de ath of his si c kly son who was cru s hed by a gi gan tic he l met,
Man fred wants to mar ry the yo ung and in no cent Isa bel la, his wou l d - be da u g h ter 
in law. She does not sha re his sud den de si re, so with the help of some ot her
peo p le she es ca pes from the ca st le thro ugh un de r gro und va ults. Wa l po le, like
most of the male Go t hic wri ters, fo cu ses in his book on male fe ars and se xu al
an xie ties. Man fred is not re al ly sor ry to see his son die; ac tu al ly it is over his
dead body that he de te r mi nes that he must have an heir to Otran to and hen ce he
must di vo r ce his wife and mar ry Isa bel la. In the co u r se of the plot Manfred’s
ob ses sions be co me only de eper, which even tu al ly le ads to ano t her tra ge dy when 
Man fred kills his own da u g h ter Ma ti l da in a fit of pas sion, mi sta king her for
Isa bel la.

Be ne ath the la y er of su per na tu ral ap pe a ran ces, ghosts and ter ror, The Ca st le
of Otran to is pri ma ri ly a sto ry of pa tria r chal ty ran ny, and it de als with the
contem po ra ry 18th cen tu ry va lu es and pro blems more than the me die val ones.
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The pre sen ta tion of the main pro ta go nists is in te re sting, too.  Ma ti l da is be a u ti ful
and vi r tu o us, but ne gle c ted by her fa t her who open ly fa vo urs his weak son. She
can not oc cu py any im po r tant po si tion in a world whe re only men co uld in he rit
ti t les, we alth and pro per ty. The law of pri moge ni tu re is abo ve eve ry t hing in
Manfred’s un de r stan ding. Isa bel la is also be a u ti ful and per ce i ved as an ob ject of 
se xu al de si re (it may be no ted here that men very of ten mar ried wo men yo ung
eno ugh to be the ir da u g h ters). The word „ob ject” sho uld be stres sed as well, as
Man fred did not care abo ut Isabella’s fe e lings, he ne ver asked what she wan ted, 
he si m p ly gave or ders and tre a ted wo men as chat tels. His wife Hip po li ta,
faithful and de vo ted to him, can no lon ger give him a son, so he re pro a ches her
and si m p ly wants to get rid of her. As it has been men tio ned be fo re, Man fred is
a pro to ty pe for the By ro nic hero. It has to be re me m be red, ho we ver, that Lord
By ron cre a ted his mo ral ly am bi gu o us and un con ven tio nal hero over half
a centu ry la ter, and he still ca u sed a lot of con tro ve r sy. This sho uld ex p la in the
am bi va lent cri ti cal re a c tions pro du ced by the no vel. Al t ho ugh the book qu i c kly
be ca me very po pu lar, most cri tics co uld not ac cept „the ab sur di ty of its con tents 
and wre t ched ness of its con c lu sion”, „its lack of any mo ral” and „the fo i b les of
a sup po sed an ti qu i ty” (Bot ting 1996: 53). In the mid-18th cen tu ry the main
func tion of li te ra tu re was to gu i de re a ders by gi ving them pro per mo dels to
follow and esta b li s hing a set of mo ral ru les, none of which is ac tu al ly done by
Walpole’s sto ry. Fred Bot ting con c lu des that the no vel „le a ves re a ders un su re
of its mo ral pu r po se” (53). It was im pos si b le for cri tics of that time to con do ne
the se l fish and ty ran ni cal Man fred, no mat ter how much his per so na li ty ac tu al ly 
re se m b led that of the „ci vi li zed” and en lig h te ned men in the 1760s. 

The fe ma le re spon se to Walpole’s Go t hic no vel was Cla ra Reeve’s The Old
En glish Ba ron (1778), ori gi nal ly pu b li s hed ano ny mou s ly a year ea r lier un der
the ti t le The Cha m pion of Vi r tue. A Go t hic Sto ry. In the pre fa ce to the se cond
edi tion Re e ve cri ti ci zes The Ca st le of Otran to for its ex cess of wan ders: „the
ma chi ne ry is so vio lent, that it de stro ys the ef fect it is in ten ded to ex ci te”
(Reeve 1977: 4). Reeve’s own in ten tion in her no vel was to re du ce the
supernatu ral ef fects and make the sto ry more re a li stic. She was qu i te suc ces s ful
in this re spect, as the su per na tu ral oc cur ren ces are li mi ted to some vi sions of
ghosts, so unds of stran ge vo i ces or fla s hes of light, all of which stop in the
midd le of the no vel any way. The re ma i ning part of the book ini tia tes the re a ders 
„into the te ch ni cal my ste ries of the re di stri bu tion of land” (Cle ry 1995: 85). The 
qu e stion is whe t her it still is a Go t hic no vel. Wa l po le, no mat ter how much his
male pri de was hurt by a woman’s cri ti cism, cla i med that a Go t hic sto ry can not
be re du ced to re a son and pro ba bi li ty, in which he was pro ba b ly right. 

The sig nifi can t ly dif fe rent un de r stan ding of the pu r po se of li te ra tu re and the
Go t hic no vel in pa r ti cu lar was not the only dif fe ren ce be twe en Wa l po le and
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Ree ve. Bot ting em p ha si zes the writers’ so cial ba c k gro unds, sta ting that Wa l po le 
was an ari sto c rat, whe re as Re e ve be lon ged to the edu ca ted mid d le class, the
valu es of which can be seen, for exa m p le, in the pre sen ta tion of the main hero,
Ed mund. His vi r tu es are not the re sult of his high birth (he was a fo un d ling ra i -
sed by a pe a sant fa mi ly), they are not re la ted to his so cial po si tion. „Go t hic
devi ces and set ting are sub or di na ted to the so cial and do me stic pro per ties of the
eme r ging mid d le class of the 18th cen tu ry” (p. 55). The male cha ra c ters are
defini te ly more im po r tant in Reeve’s no vel; ac tu al ly the re are no in te re sting
fema le pro ta go nists at all. Set in the 15th cen tu ry, the no vel pre sents knights
who are, ho we ver, em bo di ments of 18th cen tu ry men of com me r ce. J. M. S.
Tompkins’ wit ty com ment on this aspect se ems ap pro pria te here: „it is this
home ly and pra cti cal stre ak that dif fe ren tia tes The Old En glish Ba ron from any
ot her Go t hic sto ry wha te ver; no w he re else do we find knights re ga ling on eggs
and ba con and suf fe ring from the to o t ha che” (p. 229). Do me sti ci ty, mo ral or der
and so cial ha r mo ny pre va il in the book, but once aga in we might ask if it is
a Go t hic no vel in de ed. 

In 1782 Wil liam Be c k ford pu b li s hed in French his most po pu lar no vel
Vathek (it was trans la ted into En glish in 1786). Its main vil la in cha ra c ter,
Caliph Va t hek, is cru el and sen su al, de pri ved of any mo ra li ty and pro ud. He is
a Fa u stian fi gu re; he be co mes a se r vant of the De vil and af ter many ter ri fy ing
in ci dents he en ters the halls of Eb lis (the Devil’s re alm) whe re he re a li zes how
wo r t hless and me a nin gless all the ri ches of the world are. For his evil de eds and 
de stru c ti ve pas sions as well as his pu r su it of for bid den kno w le d ge, he re ce i ves
a pu ni s h ment: his he art bursts into fla me in his body. The most in te re sting
fema le cha ra c ter in this sto ry is Vathek’s so r ce ress mo t her, a new de ve lo p ment
in the pre sen ta tion of mot her- fi gu res. Al t ho ugh the plot con cen tra tes on the
male pro ta go nist, Vathek’s mo t her is the one who co m pels him to be co me as
evil as he does. It is un der her in flu en ce that he mur ders fi f ty chi l dren, vio la tes
vi r gins and de si res more and more we alth. Mo t hers were tra di tio nal ly pre sen ted 
as ten der, lo ving and mo ral ly unqu e stio nab le, whi le in Va t hek the re is a pi c tu re
of the all- po we r ful, al most dia bo li cal mot her- fi gu re. Whe t her this pi c tu re in any 
way en su ed from Beckford’s homo sexu a li ty is ano t her qu e stion, which is,
howe ver not di re c t ly con ne c ted with this es say. 

The re is more ex cess in Beckford’s no vel than in Walpole’s, ob vio u s ly, but
sin ce it was con si de red to be an Orien tal tale with ele ments of a Go t hic no vel,
the author’s in du l gen ce in vio len ce, ma gi cal events and sen su al ple a su re was
ac ce p ted by most cri tics. As Bot ting po ints out, the en ding of the book „that has 
fla gran t ly in du l ged in ima gi na ti ve and de scri p ti ve ex cess” (p. 60) iro ni cal ly
gives the re a ders a wa r ning aga inst ex cess, which ho we ver re ma ins un con vin cing. 
Just like in Walpole’s no vel, re a son and pro ba bi li ty are of no gre at im po r tan ce
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here, and prio ri ty is gi ven to exag ge ra ted pas sions and su per na tu ral events. In
works like the se, the re is no pla ce for mo ra li zing or edu ca ting yo ung re a ders.

The Re cess by So p hia Lee (1783–1785) is a co m bi na tion of an ea r ly hi sto ri -
cal no vel and a Go t hic ro man ce. The su per na tu ral ele ments are re du ced in it
almost to the same ex tent as in Reeve’s no vel: the re are some ru ins, un de r gro und
va ults, my ste rio us cir cu m stan ces, but the most es sen tial part of the book is the
hi sto ri cal na rra ti ve. The no ve l ty in Lee’s wri ting is in the pre sen ta tion of the
main pro ta go nists – two wo men. Un li ke her pre de ces sors, Lee ma kes the fe ma le 
cha ra c ters the le a ding ones. They are the da u g h ters of Mary Stu art and they
must re ma in in hi ding so as not to be kil led like the ir mo t her was. The ir „home” 
is in the un de r gro und cha m bers of a ru i ned ab bey. Both of them as su me new
na mes and get mar ried in the co u r se of the no vel, but when the ir true iden ti ty is
re ve a led, the ir do me stic hap pi ness is over and then one of them dies, whi le the
ot her has to es ca pe. 

As it is ob se r ved by Fred Bot ting, the wo men are thre a te ned by the real
world much more than by any su per na tu ral fo r ces: „it is the ac co unts of pu r su it
and per se cu tion by no b le men, fe ma le co u r tiers and hi red ban dits that con sti tu te
the ma jor in stan ces of fear” (p. 58). The he ro i nes are po wer less aga inst the
hosti le ou t si de world. „Ne i t her vi r tue nor the se cu ri ty of do me stic spa ce forms
an ade qu a te de fen ce and it self be co mes a pri son ra t her than a re fu ge, a re stri c ted 
spa ce con fi ned by a sy stem of va lu es that pri vi le ges the male and ac ti ve world
be y ond the fa mi ly” (Bot ting 1996: 58). The si sters suf fer a lot be ca u se of po li ti cal 
in tri gu es, so cial con di tions and – abo ve all – be ca u se of the ir fe ma le vi r tu es
which pro ve to be in suf fi cient pro te c tion aga inst the evil of the world. 

If chro no lo gy is to be the main de te r mi nant of my con si de ra tion here, I sho uld
now men tion Ann Ra d c lif fe, pro ba b ly the most suc ces s ful fe ma le Go t hic wri ter
in En gland. Her most po pu lar no vels were The My ste ries of Udo l p ho (1794) and 
The Ita lian (1797). Sin ce the lat ter was a kind of a re p ly to M.G. Lewis’ The
Monk (1796), I will first di s cuss Le wis only to con c lu de with Ann Radcliffe’s
no vel.

Of all the Go t hic no vels writ ten in the 18th cen tu ry The Monk was the most
sa va ge ly cri ti ci zed. It is ano t her no vel of ex cess, and its sen su a li ty, vio len ce and 
ob sce ni ty co uld not re ma in un no ti ced by con tem po ra ry cri tics. It be ars some
simi la ri ty to Beckford’s Va t hek, but is, ac cor ding to many re vie wers, more
dange ro us be ca u se of its „po ten tial for cor ru p ting yo ung minds” (Bot ting 1996:
79). Cri tics ex pres sed the ir fear of the po ssi bi li ty of iden ti fy ing with the main
cha ra c ter, Am bro sio, the hypo c ri ti cal monk hi ding his dia bo li cal na tu re un der
a ve il of san c ti ty. Am bro sio is a per fect vil la in in de ed. Ad mi red and lo ved by
tho u sands of pe o p le who re gu la r ly come to li sten to his gre at se r mons in
Madrid, be lie ved to be al most a sa int, he ac tu al ly is pro ud, vain and cor rupt. His 

The ei g h te enth cen tury male and fe ma le Go t hic no vel. A brief in tro du c tion 157



wo r s hip of the Vi r gin Mary is in fact no t hing more than lust which in his real
life finds an ob ject first in Ma ti l da and la ter in An to nia. The psy cho lo gi cal
portra its of the two wo men are drawn on the di cho to my: who re – vi r gin. Ma ti l -
da, in the di s gu i se of a yo ung no vi ce monk, en ters the mo na ste ry to be clo se to
Am bro sio whom she lo ves. When she knows that he is no lon ger go ing to be
able to re sist her te m p ta tions, she re ve als the truth to him. She also turns out to
be an agent of the de vil and as such she can of fer Am bro sio dia bo li cal help
when he di rects his lust to wards the pure and in no cent An to nia. Blin ded with
his pas sion, Am bro sio bre aks all the ru les to se du ce the vi r gin. He suc ce eds
only to le arn, ho we ver, that An to nia was his si ster, and her mo t her whom he
killed in a fit of pas sion was also his mo t her. The re is the Fa u stian aspect in the
cha ra c ter of Am bro sio, yet for the first time the male pro ta go nist esta b li s hes
a re la tion with the de vil thro ugh a fe ma le agent and it is his se xu al de si re that
be co mes the dri ving fo r ce in his life. Ma ti l da (= the who re) gi ves Am bro sio
only te m po ra ry sati s fa c tion; he gets qu i c kly bo red with her, but her fien dish
con ne c tions may come use ful in his get ting what he re al ly de si res: An to nia
(= the vi r gin). The Monk uses wo men tre a ting them as to ols, as ob jects and not
as hu man be ings. In his no vel Le wis di s c lo ses some ta boo de si res, espe cial ly
the Oe di pal de si re, and shows the ir ut most hor ror. 

The Monk as a ty pi cal exa m p le of the male Go t hic no vel ma kes abun dant use 
of what Bot ting calls Go t hic ma chi ne ry: ghosts, de vils, laby rin t hi ne va ults,
extra va gant sce nes. On the ot her hand, the no vel „in ter we aves hor ror with a ge -
ne ral mo c ke ry of the gen re” (p. 77). The su per na tu ral ele ments are of ten
invoked in a sa ti ri cal man ner, like in one of the sub -plot sce nes in which the
young girl, Ag nes, is dres sed in the ha bit of a nun be lie ved to ha unt the ca st le so 
that she can es ca pe fre e ly, and soon af te r wards her lo ver, Ra y mond, in ste ad of
her sees the real ghost of the nun. The ghost, by the way, is one „of a fe ma le
trans gres sor from the fa mi ly past of Ra y mond and Ag nes” (78). She was
impriso ned in a con vent be ca u se of her de fiant at ti tu de and un wil lin g ness to
follow her family’s or ders. Many ye ars af ter her de ath, Ag nes and Ra y mond
want to elo pe aga inst the wi s hes of the ir fa mi lies. Al t ho ugh with ob sta c les, they 
still ma na ge to ove r co me the fa mi ly pro hi bi tions and the ir sto ry does have
a hap py en ding. 

Ann Ra d c lif fe was a pu pil of So p hia Lee in her scho ol for yo ung la dies at
Be l vi de re Ho u se, Bath. As the wife of Wil liam Ra d c lif fe she sta r ted wri ting
books for mo ney, and was ac tu al ly ur ged by her hu s band to do so. She pu b li s -
hed five no vels, of which The Ita lian (1797) was her last one. In te re stin gly, she
ea r ned a lot of mo ney for her no vels and en jo y ed pro ba b ly the gre a test po pu la ri ty
among all fe ma le wri ters of that time. Radcliffe’s no vels are una ni mou s ly
consi de red to be the fun da men tal exa m p les of the fe ma le Go t hic. Her main
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chara c ters are al wa ys yo ung wo men pu r su ed by men, mo st ly the ir clo se
relatives or spi ri tu al gu i des. They usu al ly es ca pe se xu al vio la tion only by the ir
de ath or by be ing re s cu ed by ano t her man who is of ten qu i te si mi lar to the
perse cu tor. The he ro i nes are sen si ti ve, vul ne ra b le and psy cho logi cal ly manipula ted
by the men. 

The Ita lian se ems to have been in ten ded as a re spon se to M.G. Lewis’ The
Monk. Chara cteri sti cal ly for the fe ma le Go t hic wri ting, the amo unt of supernatu ral
ele ments is li mi ted, and re a li stic de scri p tions pre va il. The he ro i ne, El le na
Rosal ba, is se pa ra ted from her be lo ved man who se mo t her can not ac cept the
idea of her son’s mar ria ge to a midd le - c lass girl. Al t ho ugh for a long time she is 
una wa re of it, her chief per se cu tor is the vil la in monk Sche do ni. His vil la i ny is
of a dif fe rent type than Ambrosio’s from the no vel by Le wis. He is pro ud and
am bi tio us, too, but what he wants abo ve all is po wer and the po ssi bi li ty of
mani pu la ting ot her pe o p le so that eve ry o ne wo uld be in fe rior to him. He is
respon si b le for the im pri son ment of El le na, he plots aga inst her, he is even tu al ly 
abo ut to kill her, and she, wi t ho ut re a li zing how evil he is, ex pres ses her gra ti tu de 
for his „pro te c tion”. At the end of the sto ry the monk’s glo o my past is re ve a led
and Sche do ni turns out to be the girl’s fa t her. Thus, Radcliffe’s ma jor po int is
that „the gre a test evil that wo men must fear co mes not from ex te r nal or so cial
fo r ces but from fo r ces in si de the sup po se d ly ‘safe haven’ of the ari sto c ra tic
home” (An Ox ford Co m pa nion to the Ro man tic Age, p. 669). The home does
not of fer se cu ri ty and the pe o p le who sho uld be tru stwo r t hy and frien d ly ap pe ar
to be the worst ene mies. In Ann Radcliffe’s no vels eve ry my ste ry has to be
ratio nal ly ex p la i ned, vice and vi r tue have to be cle a r ly di stin gui s hed and
a moral has to be gi ven. The re a ders are not left with any unan s we red qu e stions
or du bio us fe e lings. The set tings are ty pi cal ly Go t hic: ru i ned ca st les, se c ret
unde r gro und pas sa ges, mo un ta ins and fo rests, yet the wri ter im p lies that the true 
ter ror is not pro du ced by the lan d s ca pe or glo o my in ter ior, but by man. The re is
lit t le spa ce if any for ex cess here: „Whi le ex tre mes of ima gi na tion and fe e ling
are de scri bed in the no vels, the ob ject is al wa ys to mo de ra te them with a sen se
of pro prie ty” (Bot ting 1996: 65). 

 Con c lu ding, the es sen tial dif fe ren ces be twe en male and fe ma le Go t hic are
as fol lows: the so cial ba c k gro und of the au t hors, the amo unt of su per na tu ral
forces in the no vels and the le vel of ex cess and re a lism. The male wri ters were
of ari sto c ra tic ori gin, which na tu ral ly gave them a pri vi le ged class po si tion in
the so cie ty. The wo men came from the mid d le class, which to ge t her with the ir
gen der li mi ted the ir so cial im po r tan ce and di re c ted the ir in te rests at dif fe rent
aspects. In the male Go t hic, irra tio na li ty and the su per na tu ral are do mi nant, and
un re stra i ned de scri p tions of vio len ce, hor ror and sa va ge ry are fre qu ent. In many 
ca ses the male Go t hic is on the ve r ge of ob sce ni ty. Wo men Go t hic wri ters
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abando ned much of the Go t hic ma chi ne ry, so me ti mes ac tu al ly de pri ving the ir
works of the true Go t hic at mo sp he re. This might have been the re sult of the ir
up brin ging; as Mary Woll sto ne c raft no ti ced in The Vin di ca tion of the Rights of
Wo men (1792), wo men were „kept in a sta te of per pe tu al chi l d ho od, in no cent,
une du ca ted, and ob ses sed only with the ir per so nal ap pe a ran ce and with get ting
good hu s bands” (An Ox ford Co m pa nion to the Ro man tic Age, p. 528). That is
why it se e med more ap pro pria te for the late 18th cen tu ry fe ma le wri ters to
concen tra te on pro blems of do me sti ci ty and more re a li stic pre sen ta tions of the
world ra t her than to let the ir ima gi na tion wan der as fre e ly as the ir male
colleagu es did. With the pu b li ca tions of the le a ding wri ters of the fe ma le Go t hic 
in the ea r ly 19th cen tu ry, like Cha r lot te Da c re (‘Rosa Matilda’) or Mary
Shelley, the dif fe ren ces be twe en the male and fe ma le Go t hic grew and the fe -
ma le cri ti que of con tem po ra ry gen der re la tions be ca me more evi dent than be fo re. 
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Sy bil la BARĆ

The Lady of Sha lott by Alfred Ten ny son
– to wards ae st he ti cism

„Be a u ty is truth, truth be a u ty,” – that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

The last two li nes of Ode on a Gre cian Urn by John Ke ats must have exe r ted 
a strong in flu en ce on the yo ung Al fred Ten ny son as he was wri ting his col le c tion
of po ems in the ea r ly 1830s. It was Keats’ po etry, af ter all, that con sti tu ted most 
of the le ga cy han ded on to the Vi c to rians by the Ro man tics. As it is ri g h t ly
noticed by Pro fes sor Da vid Da i ches in his Cri ti cal Hi sto ry of En glish Li te ra tu re,
Vol. 2, it was not „Wordsworth’s sim p li ci ty or his auto bio grap hi cal self-examina tion, 
[...] nor Shelley’s myt ho po e ic ex ci te ment or Byron’s al te r na tion of da s hing
histrio nics [...] but Keats’ rich co lors and the lan gu id mo ve ment of his nig htinga le 
ode [that] were ta ken over” (Da i ches 1994: 993). Ten ny son fol lo wed Ke ats
cons cio us ly in many ways: his ima ge ry was of ten Ke a t sian, his use of co lor, and 
abo ve all – his fa s ci na tion with be a u ty and his pu r su it of ae st he tic va lu es.

The Lady of Sha lott, of ten re vi sed and re w rit ten by the au t hor, is an ex cel lent 
exa m p le of Tennyson’s in te rest in the re la tion of art to life. Al wa ys in te re sted in 
Ar t hu rian le gends, in this poem he re a ches for one of them in or der to di s cuss
his own pro blem: the pla ce of the ar tist in the world. Is the ar tist to live in
isolation from the world or is he to be the le a der of the pe o p le, the spe a ker of
his na tion? The poem is Tennyson’s at tempt to find the an swer. Let us have
a clo ser look at it to try to un de r stand the yo ung poet’s po int of view.

Many of the Vi c to rian wri ters were in te re sted in the le gends of King Ar t hur,
and Ten ny son was de fi ni te ly one of them. The pro to ty pe of the Lady of Sha lott
is Ela i ne, the Fair Maid of Asto lat, men tio ned in Tho mas Malory’s Mo r te
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D’Arthur. Ten ny son used the sto ry of the un hap py love of the Lady to Sir Lan -
ce lot, but he ac tu al ly made up the cu r se, the mir ror, the we aving and the song.
In the le gend the wo man dies be ca u se Lan ce lot does not re turn her af fe c tion and 
re jects her. As we shall see la ter on, un re qu i ted love is not go ing to be the only
re a son of the Lady’s de ath in Tennyson’s ve r sion. And abo ve all, it was
Tennyson’s poem, much more than the ori gi nal sto ry in Mallory’s book, that
made the Lady known to the re a ding pu b lic. 

In Part I of the poem the sce ne ry is de pi c ted with gre at pre ci sion of de ta il, so 
cha rac te ri stic for many ae st he tic wri ters, to men tion only John Ke ats or Dan te
Ga briel Ros set ti. First, re a ders can see „long fields of ba r ley and of rye” (l. 2),
the road run ning „to many - to we red Ca me lot” (l. 5) and pe o p le „ga zing whe re
the li lies blow” (l. 7). This is the real world. Then the is land of Sha lott – the
place whe re the Lady li ves – is de scri bed; the con trast be twe en the ou t si de
world and the is land is in tro du ced as ea r ly as in the se cond stan za of Part I,
when we le arn that „four grey walls, and four grey to wers, ove r lo ok a spa ce of
flo wers, and the si lent isle im bo wers the Lady of Sha lott” (l. 15–18). The grey
co lor is in con trast with the sur ro un ding world full of va rie ty and hue. The word 
im bo wer (or em bo wer), me a ning to she l ter or en c lo se so me o ne in a bo wer, is of 
sig ni fi can ce too: to ge t her with the walls and to wers it in he ren t ly sug gests some
sha dows. The Lady does not live in the co lo r ful world of com mon pe o p le; she
li ves in co m p le te iso la tion, with an air of my ste ry abo ut her. The fol lo wing
stan za in tro du ces even more my ste ry: a set of qu e stions with no an swers ma kes
us awa re that ac tu al ly no bo dy has ever seen the Lady. In line 28 we read abo ut
the re a pers who „hear a song that echo es che e r ly”, a song sung by the fa i ry
Lady of Sha lott. The ad je c ti ve „fa i ry” adds more my ste riou s ness to the al re a dy
dre a my at mo sp he re of the poem. The wo man is not en ti re ly hu man, the re is
some t hing we ird or ee rie abo ut her. Her sin ging is im po r tant as well; we shall
come back to this aspect la ter in the pa per. 

Al to ge t her, Part I brings the re a ders into a spe cial mood. Tennyson’s
„capaci ty for lin king sce ne ry to sta tes of mind” (The No r ton An tho lo gy, 1055) is 
cle a r ly vi si b le here and it brings ano t her as so cia tion with D. G. Ros set ti and the
Pre- Rap hae li te Bro the r ho od po etry.

In Part II we le arn more abo ut the Lady. She is a we aver, but not just an
avera ge one, sin ce her web is ma gic. She is an ar tist pro du cing a be a u ti ful work
of art. In con trast to the grey walls she li ves in, the web is co lo r ful, which might 
sug gest that it is a so u r ce of de light for the wo man. Her sur ro un dings are
deprived of any be a u ty, but the web pro vi des the Lady with ae st he tic ple a su re.
It is the true es sen ce of her life. She lo ves her work, she lo ves art. Ho we ver,
the re is a cu r se upon her „if she stay to look down to Ca me lot” (l. 40–41). She
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does not exa c t ly know what the cu r se is and for the time be ing she se ems not to
wor ry abo ut it.

Sym bo lism – a si g ni fi cant aspect of ae st he ti cism – is a vi tal part of The Lady 
of Sha lott, too. We now come to one of the key sym bols in the poem – the
mirror. In many la ter Vi c to rian works the mir ror pla ys a very im po r tant role. In
Le wis Carroll’s Thro ugh the Loo kin g - Glass and What Ali ce Fo und The re
(1872) it is a sort of a bor de r li ne be twe en dif fe rent worlds, whe re as in Bram
Stoker’s Dra cu la (1897) the va m pi re has no mir ror ima ge or sha dow, which is
in ter pre ted by Fred Bot ting as Dra cu la hi m self be ing „on a sym bo lic le vel [...]
the mir ror and sha dow of Vi c to rian mas cu li ni ty, a mon stro us fi gu re of male
desi re” (Bot ting 1996: 149). In Tennyson’s poem the mir ror se r ves the Lady as
a win dow to the world. It „hangs be fo re her all the year” not only be ca u se
weavers used mir rors to see the pro gress of the ir work, to re flect the pat tern of
the ta pe stry which was be ing wo ven, but also be ca u se it ac tu al ly sho wed the
Lady the ou t si de re a li ty. That was the only way for her to see the world wi t ho ut
bre a king the ru les and lo o king thro ugh the win dow, auto ma ti cal ly in vo king the
cu r se. And so „sha dows of the world ap pe ar” (l. 48) – the Lady sees re fle c tions
of life in her mir ror. The sha dows im p ly that it is not true life that she sees, it is
only re fle c tions. In her se c lu sion, be hind grey walls, she has no con tact with
rea li ty, she can be com p le te ly de vo ted to art, still get ting the il lu sion of se e ing
life as it is: the hi g hway, the ri ver, the vil la ge churls, the mar ket girls, an ab bot
or some knights. When the knights are men tio ned, the re is an un de r to ne of
regret in the fol lo wing words: „She hath no lo y al knight and true, the Lady of
Sha lott” (l. 62–63).

By the end of Part II it be co mes ob vio us that the Lady is not ut te r ly hap py in 
her se c lu sion. „I am half sick of sha dows” (l. 71) – this is what she says on
seeing the two yo ung lo vers. The Lady fe els lo ne ly and the re fle c tions of the
world seen in her mir ror are no lon ger suf fi cient for her. She ne eds so me t hing
more: con tact with pe o p le, hu man fe e lings, the real life. And tho ugh „in her
web she still de lights” (l. 64), the de si re to live in a world she has been ex c lu ded 
from grows ste a di ly in her. She se ems to be wa i ting for the right mo ment or
per son to wake her up, to help her make the de ci si ve move. 

This per son is Sir Lan ce lot. In Part III Ten ny son gi ves us a de ta i led
description of the knight known espe cial ly for his ou t stan ding be a u ty and gre at
co u ra ge. Once aga in co lors be co me im po r tant here. The daz z ling sun fla ming
upon the bra zen gre a ves, the glit te ring bri d le ad or ned with gems, Lancelot’s
armor and he l met – al to ge t her Ten ny son de vo tes four stan zas of Part III to the
me ti cu lo us de scri p tion of the knight. In the se stan zas we get as many as nine
dif fe rent verbs re fer ring to light plus many more ad je c ti ves and no uns; it is
temp ting to po int out the im pres sio nist aspect of the poem, al t ho ugh it was
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written long be fo re im pres sio nism be ca me fas hio na b le. It se ems, ho we ver, that
the author’s pu r po se was pri ma ri ly to cre a te a spe ci fic aura sur ro un ding the
knight and abo ve all to stress his uni qu e ness and gla mo ur. 

The ef fect Lan ce lot has on the Lady is eno r mo us: se e ing his re fle c tion in the
mir ror, she de ci des to le a ve her ma gic web, bre ak the ru les and look down to
Ca me lot. It is no lon ger eno ugh for her to see mere re fle c tions of the ou t si de
world, she wants to see the real Lan ce lot, with „his bro ad cle ar brow [...] and
coa l - b lack curls” (l. 100, 104). That very mo ment she re a li zes that the cu r se is
upon her, when the web flows out and the mir ror cracks from side to side.
Nothing will stay the same now: her world of il lu sions, re fle c tions and fan ta sy
is ru i ned. Her web, the work of art she de li g h ted in, the es sen ce of her life, is
de stro y ed. She knows she can not stay in her to wer, she has to go to Ca me lot
and meet the man she fell in love with. Pro ba b ly still una wa re of what the cu r se
re al ly me ans, she le a ves her pla ce of se c lu sion and en ters re a li ty. Ac tu al ly, as it
has been ob se r ved by Ja mes R. Kin ca id, she ex chan ges one kind of im pri son ment 
for ano t her: her pre su med fre e dom is her de ath (Kin ca id, The Vi c to rian Web).

In the first stan za of Part IV the most stri king thing is the sud den chan ge of
we at her. Whi le we were re a ding the de scri p tion of Lan ce lot in Part III the blue
un c lo u ded we at her was in the ba c k gro und. Fre qu ent re fe ren ces to the shi ning
sun were made to un de r li ne the bri g h t ness of his ar mor and the glow ema na ting
from him. The ope ning ve r ses of Part IV con front us with „the sto r my ea st - wind”,
„the pale yel low wo ods” and „the low sky ra i ning” (l. 118–121), as if Na tu re
he r self was al re a dy cry ing over the Lady’s fate. Not dis co u ra ged by such
unplea sant we at her con di tions, ho we ver, the Lady finds a boat and ha ving writ -
ten her name on it, she flo ats down to Ca me lot. She has made the de ci si ve move 
but from that mo ment on she se ems to be in a sta te of ine r tia. She lies down in
the boat al lo wing it to car ry her away. She does not try to di rect the boat in any
way – she is ac tu al ly una b le to di rect her own life in the real world, far from her 
safe tho ugh lo ne ly to wer. 

It is in te re sting to no ti ce the sno wy whi te robe she is we aring now. As it has
been ob se r ved se ve ral ti mes al re a dy, co lors play a spe cial role in the poem. The
whi te dress of the wo man sa i ling to her de ath is me a nin g ful too. Whi te is the
co lor of in no cen ce, ine x pe rien ce and cha sti ty, which is all the Lady can stand
for, and it ma kes a per fect dress for so me o ne who is abo ut to cross the bor der
be twe en two dif fe rent worlds: the world of fan ta sy and that of re a li ty, but also
the world of the li ving and that of the dead.

Pas si ve as she is, the Lady does not re ma in si lent. On her way to Ca me lot
she sings her last song, „a ca rol, mo u r n ful, holy, chan ted lo u d ly, chan ted lo w ly” 
(l. 145–146) and she dies be fo re she even ma na ges to re ach King Arthur’s
court. The Lady is an ar tist: she spent her life we aving her ma gic web, ma king
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a be a u ti ful work of art. Now de pri ved of it, she still wants to be cre a ti ve, so she
sings a song, which in her si tu a tion is per haps the only way to ex press he r self
ar ti sti cal ly. It sho uld be re me m be red that the ro man tic con cept of an ar tist is one 
of the syn the sis of all arts. Wil liam Bla ke, the ea r ly ro man tic poet and painter,
used to sing his po ems to self -co m po sed mu sic, and Dan te Ga briel Rosset ti, the
gre a test Pre- Rap hae li te pa in ter, was an ou t stan ding poet as well. The ide al was
to be a co m p le te ar tist able to ex press one self in many dif fe rent ways.

Why did the Lady have to die? One po ssi b le an swer to this qu e stion may be
fo und in the fi nal two stan zas of the poem. As the boat with the dead wo man
rea ches Ca me lot, pe o p le come „out upon the wharfs” to see her (l. 159). Who
are the se pe o p le? Knights, bu r gers, lords and da mes. Ten ny son of ten mi xes his
own Vi c to rian re a li ty with the Ar t hu rian le gends. In Ar t hu rian ti mes the mid d le
class did not exist, yet the word „bu r ger” cle a r ly in di ca tes this very class. It is
not Tennyson’s mi sta ke, ho we ver. It se ems that he deli be ra te ly in tro du ces
repre sen tati ves of the mid d le class into this me die val poem as the ir world le a ves 
no room for art. This class, strong espe cial ly af ter the Re form Bill of 1832, does 
not need the ro man tic po etry of By ron or Ke ats, they are not in te re sted in
aesthe tic aspects. It is the tech no lo gi cal and com me r cial so cie ty in which art
can not su r vi ve. Con tact with such re a li ty de stro y ed the Lady – she si m p ly co uld 
not stay ali ve in this world. The people’s re a c tions at the sight of the dead Lady
are also si g ni fi cant: al t ho ugh they can read her name writ ten on the boat, they
still do not know who she re al ly is. She li ved her life in my ste ry and re ma i ned
a my ste ry also in her de ath, so that the pe o p le can only „cross the m se l ves for
fear” (l. 166), a ty pi cal re a c tion of si m p le men fa cing so me t hing incom pre hensi b le
and hen ce fri g h te ning. Lancelot’s re a c tion, ho we ver, is dif fe rent, and in the
tragic cir cu m stan ces of the Lady’s de ath, it se ems al most sa r ca stic: 

But Lan ce lot mu sed a lit t le spa ce;
He said, ‘She has a lo ve ly face;
God in his me r cy lend her gra ce,
The Lady of Shalott’.
                  (l. 168–171)

Al t ho ugh he is a knight, not a midd le - c lass man, he is the most do wn-to -
-earth per son in the poem, re ma i ning both com p le te ly una wa re of the real
reasons of the Lady’s de ath and com p le te ly de pri ved of any de eper emo tions
wha t so e ver. Be ing so me how in di rec t ly re spon si b le for her de ath, he can only
no ti ce her lo ve ly face. Lan ce lot se ems to be the true em bo di ment of the
Victorian so cie ty, in dif fe rent, una b le to un de r stand more com p li ca ted fe e lings,
su per fi cial and in sen si ti ve to art.

Ae st he ti cism in po etry de ve lo ped ful ly in the se cond half of the 19th cen tu ry. 
In En glish li te ra tu re it is clo se ly iden ti fied with the Pre- Rap hae li te Bro the r ho od
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and the po ets of the 1890s, espe cial ly Au brey Be ard s ley and The Yel low Book.
Yet, all of the ae st he tic wri ters were he a vi ly in flu en ced by the ir ro man tic
predeces sors like John Ke ats or, for that mat ter, the Ge r man wri ters (e.g.,
Schelling, Go e t he, Schil ler). In his ea r ly po ems Ten ny son is un dou bte d ly
among the fol lo wers of the ro man tic po ets as well. The Lady of Sha lott de als
with the re la tion be twe en life and art. The ar tist – just like the Lady – must
with draw from life and de vo te one self com p le te ly to art, no mat ter how at tra c ti ve
real life may seem. Re a li ty kills the ar tist, so it is art in ste ad of life, or as an
alter na ti ve to life, that the ar tist has to cho o se. Ob vio u s ly, the ar tist is so me o ne
spe cial, so me o ne su per ior to or di na ry pe o p le, so me o ne cho sen for a spe ci fic
pur po se, so na tu ral ly he/she can not en joy the ple a su res of com mon men, even if 
it me ans de nial of eve ry ty pi cal aspect of hu man life. It sho uld be no ti ced here
that in the late 19th cen tu ry this at ti tu de led to the to tal re je c tion of the
commercial ly orien ta ted so cie ty by the Bo he mian ar tists. In Tennyson’s poem
the Lady (= the ar tist) still longs for the real life of which she can only see
reflec tions in her mir ror. She even de ci des to sa c ri fi ce her art to ex pe rien ce love 
and eve ry day ple a su res of an or di na ry mo r tal. Si x ty ye ars la ter ar tists of the
Aest he tic Mo ve ment deli be ra te ly wi t h drew from life, which they fo und full of
hy po c ri sy, com p la cen cy and ugli ness.

Ae st he ti cism „was a ge nu i ne se arch for be a u ty and a re a li za tion that the
beau ti ful has an in de pen dent va lue” (Cud don 1974: 20). This se arch for be a u ty
had been pre sent in En glish li te ra tu re for a long time, ho we ver. For ce r ta in,
altho ugh la ter in his life Ten ny son be ca me the spe a ker of the Vi c to rians
praising the ir ide als of pro gress, with this ea r ly poem he also ad ded a pe arl into
the tre a su ry of ae st he tic li te ra tu re. 
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Die natu rali sti s che Da r stel lung
der Ehe prob le ma tik in der Erzählung

Peter und Bar ba ra von Bru no Arndt (1874–1922)
Bru no Arndt, der aus Be u t hen in Obe rschle sien stam men de Di ch ter schrieb

in der für ihn ei ge nen bes che i de nen Art über sich selbst:
Eine Be s chre i bung me i nes Le bens zu ge ben, ist eine Au f ga be, die mir ei gen t lich in tie f ster

Seele zu wi der ist. Ich lie be die Selb stbe spie ge lung gar nicht und fo l ge mit Un lust ei nem höheren
Zwan ge. [...] Daß ich am 5. Mai 1874 in Be u t hen OS. ge bo ren bin, ist eine Altersbestätigung und
ein fre u di ges Be ken n t nis, daß ich Obe rschle sier bin (Tau 1920, S. 7).

Nach dem Be such des huma ni sti s chen Gy mna siums in Be u t hen stu die r te er
Li te ra tur- und Spra chwis sen s chaft an der Universität Bre s lau. 1897 wur de er
mit der Do kto rar be it „Die En twi c klung vom Mitte lhoch deut s chen in der Bre s -
lau er Kanz le i spra che” zum Dr. phil. pro mo viert. Vie le Ja hre war er dann an der
Obe rrea ls chu le in Kat to witz als Stu dien rat tätig, um schließlich 1919 am
Gymna sium in Bre s lau eine Stel le an zu ne h men. So wohl die Stu dien ze it in Bre s -
lau als auch se i ne Dien st ze it in Kat to witz und die da mit ver bun de nen Fre und-
scha f ten mit vie len jun gen und später berühmten Schri f t stel lern und Ma lern
prägen ihn na chha l tig1.

Er ist ein Di ch ter, der für sein dich te ri s ches Schaf fen die Ar be it und den Ge -
dan ken als sit t li che Qu el len er s chloss und sein Le ben der Su che nach Wa hr he it
ve r s chrieb. Er sah se i ne Au f ga be nicht nur da rin ein Bild des Le bens zu schaf -
fen, son dern das Le ben selbst zu schaf fen (Tau 1920, S. 10–11).

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
Racibórz 2007

1 Zu se i nem Be kan n ten- und Fre un de skre is zählten un ter an de rem: Ar nold Zwe ig, Ar nold
Ulitz, Wil ly Fi t z ner, Jan Wy se cki, Max Odoy, Lu d wig Me id ner und Wil li bald Köhler.



Rein Men s chli ches weht uns aus je dem Wer ke Arndts en t ge gen; denn der Di ch ter schafft aus
se i nem re i nen Men s chen tum, ein ne u es Ide al formt er – er formt es nicht, er hebt es wie der aus
dem Sta u be, in dem es mißachtet, ve r ges sen lag (Tau 1920, S. 50).

Arndts gan zes Schaf fen ist eine le ben s lan ge Ver p fli ch tung an die ses Men -
schen tum. Für ihn ist die Mei ste r s chaft in der Kunst aufs en g ste mit der Me i ster-
s chaft des Men s chen tums ver bun den. Und ob wohl er sich de ssen be wusst ist,
dass das Er re i chen die ses Ziels nur schwer re a li sier bar ist, schreckt er da vor
nicht zurück, sich die ser Idee ein ge hend zu wi d men, auch wenn er sich mit dem 
Sche i tern ab fin den müsste (vgl. Arndt 1921, S. 325).

Der Ge gen stand der Un te r su chung ist ein ku rzer Pro sa text, eine Erzählung
mit dem Ti tel Pe ter und Bar ba ra (Arndt 1913), die Bru no Arndt un ter dem
Pseu do nym Karl Bit te r mann in der Mona t s s chrift Obe rschle sien veröffentlicht
hat.

Es ist ein Pro sa text, der der Ver bun den he it des Au tors mit dem Pro gramm
se i nes Schaf fens, das auf dem Gla u ben an unumstößliche Wer te des Men s chen
au f ge ba ut ist, die Tre ue hält. Arndt folgt hier dem Ruf, die Identität des Men -
schen zu ergründen. Die ses Pro gramm mag sich nicht zeitgemäß zu den her r -
schen den Ten den zen von Indu stria li sie rung, Kapi ta li s mus und dem Au f ge hen in 
der Mas se zu ve r ha l ten, was den ge rin gen Bekan nts chaft s grad des Au tors
erklärt, es hält aber an uni ve r sa len überzeitlichen ethis ch- christ li chen Ide a len
fest, die sein Werk ge gen die Ein wir kun gen der Zeit im mun ma chen, und da -
durch auch den he u ti gen Le ser an spre chen.

Wie schon in an de ren Pro sa te x ten von Arndt, so ist es auch hier die Stil le
des abge s chie de nen Pro vinz do r fes, in die die Han d lung der Erzählung ein ge bet -
tet ist. Der Han d lun g sort wird ohne ei nen präzisen geo gra fi s chen Hin we is an ge -
de u tet und tritt zu gun sten der han de l n den Per so nen in den Hin te r grund. Nicht
der Bez ug zu der obe rschle si s chen Re gion ist für den Au tor ent s che i dend, son -
dern al le in die Vorgänge, die sich auf das In ne re der He l den bez ie hen. Nicht s -
de sto trotz genießt das Dorf in die sen Vorgängen eine Son de r stel lung als der
sinn- und identitätsstiftende Bez ug spunkt der men s chli chen Exi stenz. Es ist ein
Ort, der ih nen Si che r he it und Gebo r gen he it ve r le iht und da durch eine star ke
An zie hun g skraft auf sie ausübt.

Arndts Erzählung ist we ni ger ein Werk mit so zia ler Pro ble ma tik, als vie l -
mehr eine an scha u li che psy cho logi s che Stu die. Während er in se i ner Da r stel -
lung mit Ab sicht auf die Ve r mit t lung ei ni ger äußerer Fa kto ren ve rzi ch tet, setzt
er verstärkt auf die tie fe in ne re Bin dung zwi s chen den Haup t fi gu ren, die der
Erzähler in se i ner af fe kti ven Spra che de ut lich zum Au s druck bringt.

Das Aus gang s mo tiv ist Pe ters He i m weg aus der Stadt, in der er am He i lig-
abend Weih nacht sges chen ke für se i ne Ehe frau und ihre ge me in sa me To ch ter,
die drei mo na ti ge Fran z ka, be sorgt hat, in die ländliche Idyl le des an ge stam m ten 
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Do rfes. In se i nem Dorf an ge kom men er liegt er der Ve r su chung ei nen Abs te cher 
in das Wir t s ha us zu ma chen. Der Hang zum Al ko hol ist ein al tes La ster, das ihn 
jetzt ein ge holt hat. Ze i t gle ich ist Bar ba ra mit den Vor bere i tun gen auf das Weih -
nach t s fest, der Kin der be treu ung und dem Wa r ten auf ihren Ehe mann beschäf-
tigt. Bar ba ra ist der In be griff der Weib li ch ke it, eine Frau, die in ihrer Rol le als
Ehe frau, Ha u s frau und Mut ter völlig au f geht.

Mit haus fra u li cher Be frie di gung bli c kte sie sich in der Küche um. [...] Wenn sie ein paar
Atemzüge lang inne hielt, um sich auf zu ri ch ten um zu vers ch na u fen, hörte sie ne be nan das we in-
e r li che Qu a ken des Säuglings. „Me i ne Fran z ka hat Hun ger” rief sie mi t le i dig zu ihr herüber und
be e i l te sich hu r tig, mit dem Sche u ern fe r tig zu wer den (Arndt 1913, S. 472–473).

Mit der kon ven tio nel len Rol lenve rte i lung und Arbe it ste i lung, bei der beim
Le ser nie der Ge dan ke au f kom men könnte, dass be i de zu ir gend we l chen
Tätigkeiten ge z wun gen wer den, die sie nur wi de r wil lig ausüben, weil sie mit
ihrem we ib li chen oder männlichen We sen im Wi de r spruch ste hen, ge ben sie
ihrer tie fen Ver bun den he it mit der Na tur kla ren Au s druck. Sie selbst be gre i fen
sich und ihren Platz im Le ben aus dem Naturgefühl und verkörpern so mit das
ländliche und natu rver bun de ne Da se in mit se i nen ku l tu rel len Ausprägungen.
Ganz nach der De fi ni tion von Max Tau pas sen sie da mit in das Hel de nen semb le 
der Wer ke von Arndt.

Es sind schli ch te, nie drig ge stel l te Men s chen, de nen sich aus kle i nen So r gen und Bedürf-
nissen, aus dem Wer ke ei fri ger Hände - Tag um Tag zu sam men schmie det. Hart und rauh wer den
so l che Men s chen in der drängenden Not des Da se ins, wie die Blüten von dem Ba u me fal len die
za rte ren Em p fin dun gen von ih nen ab, sie wer den Men s chen, se e len los, gleichgültig ge gen den an -
de ren, nur beschäftigt mit der So r ge um das ei ge ne Ich, nur erfüllt vom Dran ge des Au gen b licks
(Tau 1920, S. 31–32).

Pe ter und Bar ba ra sind zwei Hälften, die zu sam men ein Gan zes bi l den. Ihre
Lie be ist nichts an de res als die Se h n sucht der ei nen Hälfte nach der an de ren.
Nicht die Gier nach körperlichem Ge nuss tre ibt sie zu sam men, son dern das un -
be wus ste Ve r lan gen der Se e le nach der höheren Ein he it. Die se Lie be hat be i den 
das Glück des Ehe le bens er s chlos sen und sie in die Fre i he it geführt, Pe ter aus
den Zwängen se i nes Fre unde skre i ses und des Alko hol ge nus ses und Bar ba ra aus 
ihrer „fre u d lo sen Mädchenzeit”.

Ihre alte Se h n sucht flüchtete zu die sem Man ne und in ihre Ehe hi ne in. Hier ve r lan g te es sie,
scha d los ge ha l ten zu wer den für die vie len Ja hre voll Kränkungen und Hoff nungs losig ke it (Arndt
1913, S. 475).

Das Be son de re an ihrem Ehe le ben ist nicht die körperliche Er fa hrung der
Ein he it, die durch das Kinderglück si ch t bar wird, son dern ihre We sen s gle ich-
he it und See lenge mein s chaft. All das po ten ziert zusätzlich durch die Weih -
nacht s stim mung der Hand lun g sze it lässt Pe ter und Bar ba ra am An fang der
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Erzählung, ob wohl räumlich vo ne i nan der ge trennt, in ei nem Zu stand der in ne -
ren Eu p ho rie er s che i nen.

Ja überhaupt die Bar ba ra!
   Ein anhe ime l n des Glücksgefühl durchströmte ihn, als sein kra f t vol les, jungmütterliches Weib
le ben dig in se i ne Erin ne rung trat, voll un ve rze hr ter Sinn li ch ke it, Dan k bar ke it und Hoff nung sfre u -
de. Fre i lich, sie kon nte auch recht bo c kig sein, die Bar ba ra, und dann war er ra t los und hi l flos vor
ihr und mußte ihr Zeit las sen, sich ihm wie der anzuglätten.
   Er la ch te vor sich hin. Ja, sie war so Eine! (Arndt 1913, S. 472).

Um so de ut li cher ist ih nen, dass der eine das Glück des an de ren be dingt. Pe -
ter ist dank Bar ba ra und für Bar ba ra ein bes se rer Mensch ge wor den, das gle i che 
gilt natürlich auch für sie. Und ob wohl sie es nicht ar ti ku lie ren, sind sie in
ihrem In ne ren ei nan der gleichermaßen zu tiefst dan k bar, denn be i de wis sen, was 
sie sich ge gen se i tig zu ver dan ken ha ben.

Ja, wa hr ha f tig, er war ihr dan k bar! Er hat te ein Lu de r le ben geführt, be vor er ge he i ra tet hat te,
aber das war nun vor bei, und das schu l de te er ihr. Se i ne Trin kku m pa ne mußten jetzt ohne ihn die
ha l ben Nächte ve rze chen! (Arndt 1913, S. 472).

Als Bar ba ra von Un ru he und Be so r g nis ge trie ben ihrem Mann ent ge gen -
zuge hen beschließt, erfährt sie auf dem Weg, dass sich Pe ter im Wir t s ha us
aufhält. Nach ei nem ku rzen Mo ment des Zögerns, in dem sie sich nicht si cher
ist, ob sie ihn ho len soll oder nicht, fasst sie den En t s chluss nach Ha u se zu
kehren. Von der niede rschmet ter n den Na chricht, die ihr der Müller To bias
überbracht hat, völlig aus der Fas sung ge bracht und nicht nur in ihrer Wa hr ne h -
mung beeinträchtigt, son dern auch ihres kla ren Ve r stan des be ra ubt, sche int für
sie die Welt zusam men zu bre chen.

„Pe ter ist im Wir t s ha us!”
Noch etwas sa g te er und la ch te, aber Bar ba ra hörte ihn nicht mehr.
Me cha nisch schritt sie we iter, in ne r lich durch die se unge heue r li che Na chricht er starrt.
Er saß im Wir t s ha us? He u te? Das kon nte er ihr an tun? Und sie wa r te te auf ihn!
Da ver mau e r te sich ihr Herz für alle Fre u de und jede we iche re Em p fin dung. [...]
Ihr gan zer Leib bran n te vor Er re gung, und in ihrem Ge hirn kro chen im mer nur ein und die se l ben
Ge dan ken (Arndt 1913, S. 474).

Das har mo ni s che Ehe le ben er we ist sich aus ihrer Per spe kti ve als Ent-
täuschung, in der sich die be i den von den Vorsätzen des ehe li chen Le bens ent -
fe r n ten. Info l ge des sen gerät Bar ba ra un ter im mer stärkeren psy chi s chen Druck.
Die große Vo r fre u de auf das Weih nach t s fest, die sich in Enttäuschung ver kehrt, 
der Ehe mann, der sich von al tem La ster nicht tren nen kann und die Er ken n t nis,
dass das von ih nen auf ge ba u te Glück nicht widerstandsfähig ist und den Tücken 
des Le bens nicht tro t zen kann, tre i ben sie in die Enge. In tu i tiv weiß sie, dass ihr 
Un recht ge s chieht, kann es aber nicht präzis ausdrücken, weil sich die ser Raub
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we der auf eine auch nicht auf me hre re kon kre te Sa chen bez ieht, son dern in er -
ster Li nie die Gefühlsebene be trifft.

Etwas in ihr ging in Trümmer. Etwas Grünsprossendes, Re i nes, etwas durch die Se h n sucht Ge -
hei li g tes ve r we l kte! (Arndt 1913, S. 475).

Zu dem Ze i t punkt, wo es zu ei nem unkon trol lie r ten Au s bruch von Ag gres -
sio nen kommt, verhält sie sich, wie ein wil len lo ses We sen, das nicht mehr Herr
se i ner selbst ist, als wäre sie nur ein Wer kze ug in den Händen ihre in ne ren Trie -
be, de nen sie blind folgt. In ihrem ei ner Geistesgestörtheit ähnlichen Zu stand,
wo das ra tio na le De nken außer Kraft ge setzt ist, ze r hackt sie den zu vor von Pe -
ter auf ge stel l ten und geschmückten Weih nach ts ba um. Die ses Ve r ha l ten re su l -
tiert bei ihr aus der Überzeugung das Op fer zu sein, an dem sich Pe ter
versündigt hat. Was ei ne r se its wie ein Wu ta u s bruch er s che int, ist ande re r se its
auch ein verz wei fe l ter Hi l fe ruf.

Die Abhängigkeit von dun klen Ge wa l ten lässt in Pe ter und Bar ba ra Fi gu ren
er ken nen, die in ihrem Gepräge mit an de ren natu rali sti s chen He l den überein-
stimmen. Ve rans cha u licht wer den die se fin ste ren Ge wa l ten, die von ih nen ze it-
we i lig Be sitz er gre i fen, un ter an de rem in Bar ba ras Zerstörungstat.

Aber auch ihre wi l de Na tur me l de te sich wie der, und sie da ch te an Pe ter mit dro hen der Er bit te -
rung, fast mit Haß und mit Ra ch sucht.
   Sie sah sich um und bli c kte in die Stu be, und da schim me r te der Weih nach ts ba um zu ihr her.
Sein An blick bra ch te ihre Empörung zu sie den der Wal lung. Das war ja ein Hohn auf sie selbst,
auf alle ihre Hof f nun gen und Fre u den.
   Rasch sprang sie auf, zu ihm hin, und pa c kte ihn und zer r te ihn wie etwas Fe in d li ches in die
Küche hi ne in. Ihre Hand um klam me r te se i nen Stamm, wie wenn sie ihn er dros seln wol l te, und
fühlte die Sti che der Na deln nicht. Das Klir ren der Flit te r sa chen an den Zwe i gen erhöhte noch
ihre bösartige Rei z bar ke it.
   Nun stand er mit ten in der Küche, zit ternd, schwan kend, und sie ei l te zum Küchenschrank und
lan g te die Axt von ihm he run ter.
   Se kun den lang zögerte sie noch, dann aber hieb sie Zwe ig nach Zwe ig, Ast nach Ast von dem
ka hlen Stamm he rab (Arndt 1913, S. 475–476).

Pe ter fürchtet sich er ne ut dem la ster ha f ten Le ben der Jung gesel len ze it zu
verfal len. Bar ba ra steht die Angst, dass sie die Sündhaftigkeit ihrer El tern ge -
erbt ha ben könnte, ins Ge sicht ge s chrie ben. Sie kämpft mit der Erin ne rung an
ihre Ju gend, die to ten El tern: ihre alko ho l kran ke Mut ter und den beim Wi l dern
er tap p ten Va ter.

Ihre fre u d lo se Mädchenzeit warf wie der ihren Schat ten auf sie. [...]
   Aber nie mand ah n te, wie sie quel l fri s che Se h n sucht nach Verständnis, Zu trau lich ke it und Lu -
sti g ke it in sich tief ver barg (Arndt 1913, S. 475).

Kurz nach der Ausführung der Zerstörungstat, wird sie von Zwe i feln und
Ge wis sens bis sen ge p lagt. Die Be frie di gung, die sie da mit bei sich zu be wir ken
er hof f te, war nur von ku rzer Da u er. Und da kehrt Pe ter auch schon nach Ha u se.
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Bemüht den Be such im Wir t s ha us wie der gu t zu ma chen, ze igt er sich re u ig bis
er mit den Fo l gen Bar ba ras Wut kon fron tiert wird. Im An ge sicht des ze r ha c kten 
Weih nacht sba u mes, der für ihn die Fre u de der Weih nach t sze it sym bo li siert,
sieht er sich nicht nur in se i ner männlichen Ehre ve r letzt, son dern auch se i nes
Glückes be ra ubt. Überzeugt von der verhältnismäßig ge rin gen Be de u tung se i nes 
Ve r ge hens, sieht er sich genötigt, nicht kle in be i zu ge ben. Dem in ne ren Ruf
nach Ve r ge l tung fo l gend verwüstet Pe ter das gan ze Ge s chirr, das Bar ba ra so
viel be de u tet und auf das sie so stolz ist. Nach der Vol len dung die ser Tat gle i -
chen se i ne Em p fin dun gen de nen von Bar ba ra, na chdem sie ihr Zerstörungswerk 
vol l bracht hat.

Ja, aber was war das mit ihm? Wo war die Flam men ma u er se i nes Zorns? [...] Vor zwei Mi nu -
ten noch hat te er ge gla ubt, über alle Maßen im Recht zu sein, und nun war alle se i ne Stärke und
Si che r he it zer bro chen wie ein dürrer Sta u den sten gel. Er wußte, was er Bar ba ra an ge tan hat. Wie
stolz sie ge ra de auf die ses ihr Ge s chirr war (Arndt 1913, S. 478).

Während Pe ter se i ner Ra ch sucht, se i nen „Erzie hungs met ho den” fre ien Lauf
lässt, un te r nimmt Bar ba ra ke i nen Ve r such ihren Mann da ran zu hin dern. Sie
versucht es we der ver bal, noch stellt sie sich ihm in den Weg. Fre i lich gibt es
ke i ne Tra gik ohne Schuld. Sie kann ve r s chie den ve r stan den wer den, aber vo r -
han den ist ihr Schat ten auch hier. Zwar ble ibt die se Schuld un ter den Ehe le u ten
und überschreitet den Be re ich des Pri va ten nicht, aber sie ist Realität, in die nur
sie be i de ein ge we iht sind. Zum Glück könnte man me i nen, denn es ist nicht das
so zia le Um feld, das sich hier als Ri ch ter übt, son dern die Sel b stan kla ge, die
über al les hi na u s geht, was von außen ge gen sie vo r ge bracht wer den könnte.

So la gen sie be i de in ihren Bet ten bis tief in die Nacht hi ne in wach; je der quälte sich mit se i ner 
ei ge nen Schuld ab, heiß von Reue, und je der mit der Ge wis s he it, daß die Schuld des an de ren vor
der ei ge nen gar nicht in Be tracht kam, so verständlich und da rum so win zig war sie (Arndt 1913,
S. 478).

De shalb kann Bar ba ras Passivität in die ser Si tu a tion als die äußere Ge stalt
ihres Schul dbe kennt nis ses an ge se hen wer den, sie sieht es als ge re ch te Stra fe an
und lässt es über sich er ge hen. Der Erzähler spricht so gar von ei nem Mo ment
des Ju bels bei ihr.

Bar ba ra wol l te au f s chre ien vor Schreck, als sie ihn zu pa c ken sah, aber im Au gen b lick des
Getöses dur ch be b te sie auch ein mächtiger in ne rer Ju bel. Nur eine Se kun de lang (Arndt 1913,
S. 477).

Mit den Sze nen der Zerstörung führt Arndt das Mo tiv der Ab le h nung der
ma te riel len Wer te ein, die ke i nen Bez ug zur men s chli chen Na tur und Re li gion
ha ben. Bar ba ra hat Ge s chirr auch von früheren Ge ne ra tio nen wie Heiligtümer in 
ihrer Küche zusam men ge tra gen, denn es sym bo li siert für sie den ge sel l s chaft-
li chen Sta tus. Das Be tra ch ten die ser Gegenstände ist wie eine An dacht für sie
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und das Schöne, das sie in die sen Gegenständen er ken nen will, ist ihr Götze,
dem sie hu l digt. Bei Pe ter, der den Stolz se i ner Frau te ilt, sind es gegenwärtig
auch die Weih nacht sges chen ke, bei de nen er ins Schwärmen gerät.

Ihr größter Stolz aber war ihr bli t zen des Ge s chirr auf dem Ho l z ge stell an der Wand, de ssen
ein ze l ne Fächer mit Zei tun g spa pier au s ge legt wa ren, das, nach außen in Ste r nen oder Blu men
aus ges ch nit ten, das Gan ze an mu tig schmückte. Da stan den in ei ner Re i he die weißen und bun ten
Tas sen, die Tel ler, die Krüge und Schüsseln, alle lie be voll blank ge putzt. [...] Die me i sten der neu 
ange s chaf f ten Stücke un ten wa ren mit großen Blu men grell be malt, und die Frau war in sie ge ra -
de zu ve r liebt (Arndt 1913, S. 473).

Der Hang zum Ma te riel len en twe iht nicht nur das Weih nach t s fest, son dern
auch ihr von Gott ge se g ne tes Ehe le ben. Die pro fa nen Gegenstände sind es, die
ih nen die Sicht auf das We sen t li che ve r sper ren. Und doch be darf es ei ner
großen Überwindung zu der Er ken n t nis zu kom men, dass der Weg zur re i nen
Lie be und Re li gion an der Ab le h nung die ser äußeren At tri bu te nicht vor be i-
führt. Dank der ge wal t sa men und mit schme rz ha f ten Er fa hrun gen ver bun de nen
Loslösung von der ver b len den den Ge nus s sucht des Ma te riel len ist es ih nen
möglich, die Gna de des Fe stes und der Ehe neu und in ihrer Re in he it zu er -
fahren. Das Ge s che hen be wegt die be i den zu in ne rer Ein kehr und lehrt sie De -
mut, der der Nährboden für sit t li che Ide en ist.

Der non ver ba len und mit ke i nen Körperverletzungen ver bun de nen Kra f t pro -
be, aus der der Stärkere nicht er mit telt wer den kon nte, folgt die Zeit der to ta len
Stil le, in die sich be i de von ihren Un ta ten tief gekränkt zurückziehen. Sie bra u -
chen sie um der dro hen den Ze r se t zung ihrer Bez ie hung entge gen zu wir ken, denn 
ihr Le ben heißt Überwindung und nicht Flucht. An die ser Kra f t pro be ist zu
erken nen, wie ha a r fe in in ih nen die Gren ze zwi s chen Ve rzicht aus Stärke und
Ve rzicht aus Schwäche verläuft. Doch die Po si tion der be i den ist klar de fi niert
und hat mit dem Auf ge rie ben sein zwi s chen persönlichem Stolz und dem Ve r -
lan gen nach Versöhnung nichts zu tun. Der Sieg kann für sie nur eine Form an -
ne h men. Er muss sie be i de miteinschließen, denn wenn er sich nur auf den Ein -
ze l nen bez ieht, ist er le t zt lich eine Nie de rla ge. Die We ihe ihrer Ehe of fen bart
sich nicht nur in äußeren Mer k ma len, son dern von Fall zu Fall, in ihrem
ungewöhnlichen Ve r ha l ten und be son ders in der Art ihres Unglücks.

Längst ha ben sie ei nan der ve rzie hen, und wis sen, dass sie auf Ge de ih und
Ver derb zusammengehören, aber es ist die Schwie ri g ke it se i ne ei ge nen Schwä-
chen zu has sen, die ih nen Mühe macht. Doch als sie sich dazu dur ch ge run gen
ha ben, em p fin det beglückt je der von ih nen die Fo l gen, die die Tat des an de ren
für ihn hat. Den Re a ktio nen zur Fo l ge hat die ser Vo r gang, der eine Art Buße für 
die Sünder ist, nicht nur eine re i ni gen de und be ru hi gen de Fun ktion, son dern
erfüllt ihr Gemüt mit Stolz und Zu frie den he it.
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Ei gen t lich – wenn er ganz ehr lich sein wol l te - ihm im po nie r te es ir gen d wie, was sie mit dem
Baum ge macht hat te. Ja, sie war so Eine! Sie ließ nicht mit sich spaßen! Don ner ja! Bei der mußte 
man sich zu sam men neh men! Er lächelte und ni c kte vor sich hin.
   Na! Was blieb übrig? So kon nte das zwi s chen ih nen doch nicht ble i ben! Er mußte halt mal mit 
ihr re den. Schließlich hat ten sie ja be i de eine Dum m he it ge macht, nicht bloß er al le in! Also!
(Arndt 1913, S. 479).

Sie se hen in ihrer Be ru fung zum ehe li chen Le ben ein Ge s chenk, für das sie
nur Gott gegenüber ve ran twor t lich sind, und op fern sich für ei nan der auf, um
se i ner würdig zu sein. Die se Be ru fung ve r langt große Op fer von ih nen; sie tra -
gen sie als eine große Last, aber sie bre chen un ter die ser Last nicht zu sam men.
Der in der Erzählung ges chil de r te Vo r fall ist so ge se hen nicht die er ste schmerz-
ha f te Er fa hrung in ihrem ku rzen Ehe le ben, doch den Re a ktio nen nach wohl die
schme rzha f te ste. Ihre Ehe ve r mag das Böse zu überwinden, und da durch sich
selbst zu he i len bzw. he i li gen. Für Pe ter und Bar ba ra ist der Schmerz ihre Kra ft -
qu el le. Und ihre Lie be ist de sto men s chli cher, je mehr Schmerz sie überwindet.

Ke i ner von ih nen wagt auf den an de ren zu zu ge hen, ob wohl sie sich be i de in -
ne r lich da nach se h nen. Erst am Mo r gen des er sten Weih nach t sta ges wa gen sie
den er sten Annäherungsversuch, der ih nen die Ge wis s he it gibt, dass sie die se
Kri se dank der Kraft ihrer großen Lie be überstanden habe.

Mit ihren Re a ktio nen ve r ste c ken sich die Haup t fi gu ren in sich selbst. Erst
na chdem sie zu sich selbst ge fun den ha ben, schöpfen sie aus sich selbst. Der
Schlüssel die ser Sel b st fin dung liegt in der Stil le und Ein sa m ke it des In di vi du -
ums (vgl. Haas 1988, S. 18).

Da war es ihm als ob er Bar ba ra in ihrem Bett le i se, durch die Bet t de c ke gedämpft, we inen
hörte. Er preßte die Hände auf die Ohren und kroch ganz tief un ter se i ne De cke (Arndt 1913,
S. 478).

Aus der ver mein t li chen Tragödie, die ja nichts an de res ist, als ein Akt der
fre i wil li gen Selb stau f ga be, eine Ei ni m p fung des Unve rmei d li chen, durch die
der Mensch ge gen das wir kli che Unglück nicht im mun ist, en twi c kelt sich das
Bild Göttlicher Fügung. Die se be re i tet eine Zerstörung um neu zu gebären. Sie
er ste igt die Ba stio nen auf die Pe ter und Bar ba ra ihre Si che r he it gründen, und
lässt ih nen nichts übrig, als den star ken Wil len sich über die Nie de rla ge mo ra -
lisch zu er he ben.

Die Scher ben und die ab ge ha c kten Zwe i ge auf der Die le wa ren weggeräumt - und in der Mit te
der Küche stand ein ne u er Chri st ba um, und Bar ba ra saß vor ihm und schmückte ihn, den Rücken
der Tür zu ge kehrt.
   Eine jun gen ha f te Fre u de pla t zte in ihm los.
   „Bar ba ra!” rief er und la ch te frei und le icht und ei l te auf sie zu. (Arndt 1913, S. 479)

Die Qu el le ihrer Kraft, die die ein fa chen Men s chen anfänglich nicht zu be -
sit zen gla u ben, ist tief in ihrem In ne ren ver bo r gen. Sie wu rzelt in Be re i chen des
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Natürlichen und Religiösen, die dem men s chli chen Da se in zu grun de lie gen. Pe -
ter und Bar ba ra ma chen da mit ei nen großen Schritt auf dem Weg der
Enthüllung ihrer Selbst und das nicht vor der Außenwelt, son dern vor sich
selbst. Es wird ih nen be wusst, dass sie zu Ta ten fähig sind, die sie sich selbst
nie zu ge tra ut hätten, und de ren Ve r la uf sich nicht ste u ern lässt. Ve r mu t lich wer -
den sie es nie er re i chen ihr Selbst gänzlich zu ergründen, so dass sie in dem Be -
wus st se in, vor sich selbst Ge he i mnis se zu ha ben, we ite r le ben müssen.

Die Fun ktion, die in an de ren Pro sa te x ten Arndts die meta phy si s che Er -
fahrung der Wa hr he it, Identität und He i mat hat, wird in Pe ter und Bar ba ra von
dem Phänomenen der Lie be und Ehe übernommen. Die Pro ta go ni sten su chen
nach den in ne ren Zusammenhängen zwi s chen ihrem Ehe le ben, ihrer Lie be und
dem Göttlichen. Ihre Lie be ist der meta phy si s che Bez ug spunkt des ehe li chen
Ein klangs mit Gott. Für be i de mündet die se Su che in der Er ken n t nis, dass das
ei nan der ge ge be ne Vermählungswort und so mit das Sa kra ment der Ehe ke i ne
abergläubische Za uber fo r mel ist, son dern eine göttliche Kra ft qu el le, de ren Wir -
kung da rin liegt, dass sie nicht ergründet wer den kann. Al le in ihr star ker und
be din gung slo ser Gla u be an die ehe li che Ver bin dung ist der Bürge, der ih nen die 
Wir kung die ser Qu el le zu te il wer den lässt.
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Ju sty na KOŚCIU KIE WICZ

Sa ty ra czy iro nia?
O twórczości po ety c kiej Josefa Sva to p lu ka Machara

Sa ty ra iro nia są po ję cia mi, któ re wie lo kro t nie były roz wa ża ne z teo rety cz ne -
go pun ktu wi dze nia. Pod te r mi nem sa tyra kryją się tak klu czo we po ję cia, jak:
ko mizm, śmiech, gro te ska, iro nia, pa ro dia, do wcip itp. Już od za ra nia dzie jów
fi lo zo fo wie i ba da cze li te ra tu ry pró bo wa li je zgłębić. 

Sta ro ży t ność po sia dała ob sze r ne opra co wa nie pro ble ma ty ki sa ty ry. Do niej
na wi ąza li ba da cze pó ź nie j szych wie ków. Na przykład Im ma nu el Kant, fi lo zof
z Kró le w ca, któ re go pra ce ode grały do niosłą rolę w roz wo ju my śli filo zo fi cz nej 
Eu ro py, w Kry ty ce władzy sądze nia (Kri tik der Ur te i l skraft, 1791) wy sunął
tezę, że śmiech jest wywoływa ny przez nie ocze ki wa ne prze j ście z na pię te go
ocze ki wa nia w ni cość. Śmie sz ność zaś po wsta je jako przy je m na nie spo dzian ka, 
przy nosząca szcze gólną roz kosz przez ra dy kalną od mia nę wra żeń. Kant głosił,
że ma to mie j s ce wte dy, kiedy ocze ku je my cze goś wie l kie go, a na stę pu je coś
błahe go. Owo na pię cie in te le ktu, uczuć i woli, gdy spo dzie wa my się, że do zna -
my wzniosłych wra żeń, rozłado wu je się na gle i po wsta je pu stka, którą wypełnia 
śmiech. 

Z ko lei Ge o r ge Wi l helm Frie drich He gel (1770–1831) twier dził, iż śmie sz -
ność jest nad rzęd na wo bec ko mi z mu. Ta myśl zo stała za wa r ta w jego pra cy pod 
tytułem Wykłady o este ty ce. W roz dzia le Iro nia mo ż na prze czy tać:

Iro ni cz ność [...] jako uo so bie nie ge nia l nej indy widu al no ści po le ga na samo uni ce stwie niu się
tego, co wspa niałe, wie l kie, wzniosłe; to też na wet i obie kty w ne po sta cie ar ty sty cz ne win ny przed -
sta wiać ty l ko za sa dę ab so lu t nej dla sie bie su bie ktyw no ści, uka zując to, co ma dla człowie ka wa r -
tość i god ność, jako zni ko me w swo im samo uni ce stwie niu się [...]. O ko mi z mie [...] mo ż na mó -
wić ty l ko wte dy, kie dy to, co samo się oba la, jest samo w so bie czymś ma r nym, jest ja kimś
zja wi skiem opa cz nym i sprze cz nym, ja kimś dzi wa c twem lub upo rem, szcze gó l nym ka pry sem
w prze ciw ie ń stwie do ja kiejś po tę ż nej na mię t no ści, czy też jakąś rze komą słuszną za sadą i trwałą
ma ksymą (He gel 1964: 61). 
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Z ko lei w roz dzia le Sa ty ra He gel za pre zen to wał za gad nie nie prze j ścia od
pro za icz no ści i po to cz no ści ku wzniosłości: 
[...] sztu ka pro wa dzi do tego, że myślący duch, pod miot opa r ty na so bie sa mym jako na pod mio -
cie, wstę pu je w swej atra kcy j nej mądro ści, w swej wie dzy i woli do bra i cno ty, we wro gie prze -
ciw ie ń stwo z ze p su ciem współcze s nej mu epo ki. Nie roz wiąza lność tego prze ciw ie ń stwa, w któ -
rym stro na ze w nę trz na i we wnę trz na po zo stają z sobą w trwałej dys ha r mo nii, sta no wi mo ment
pro za icz ny wza je mne go sto sun ku obu wy stę pujących tu stron. Duch szla che t ny i cno t li wy, któ ry
w świe cie pełnym nie go dzi wo ści i głupo ty nie ma mo ż li wo ści zrea li zo wa nia tre ści swej świa do -
mo ści, zwra ca swe na mię t ne obu rze nie albo ostrze swe go do wci pu, czy też chłód swej go ry czy
prze ciw ist niejącej rze czy wi sto ści i gnie wem lub szy de r stwem urąga świa tu całko wi cie sprze cz -
ne mu z jego abs tra kcyjną ideą cno ty i pra wdy. Formą sztu ki, któ ra od zwie rcie d la wyłaniający się
kon flikt mię dzy sko ń czoną pod mio to wo ścią a zwy rod niałym świa tem ze w nę trz nym, jest sa ty ra
(He gel 1964, s. 61–62). 

Ko mizm zakłada uz na nie isto t nych wa r to ści, de ma skując po zo ry. De ma ska -
torską po sta cią ko mi z mu jest sa ty ra (jej ro do wód wywo dzi się z łaci ń skie go
słowa sa tu ra, któ re oz na cza dosłow nie ‘mie sz cza nin’). Jest ona li te ra c kim
utwo rem ośmie szającym lub pię t nującym przed sta wio ne w nim zja wi ska. Ma
wy kpi wać wady lu dz kie, oby cza je, oso by, sto sun ki społecz ne, po sta wy świa to -
poglądowe i orien ta cje po li ty cz ne, in sty tu cje ży cia pub li cz ne go, spo so by za cho -
wań i mó wie nia. Nie daje ona jed nak żad nych roz wiązań, wzo r ców czy
ideałów. Jej na tu ra l nym ży wiołem jest ośmie szająca ne ga cja. 

Pod sta wo wym ce lem sa ty ry jest wywołanie po gar dy dla pe w nych za cho wań, 
pię t no wa nie lu dz kich przy war, tro pie nie słabo ści, zła i bez pra wia. Ma ona zmu -
szać do my śle nia, ule p sze nia świa ta. Sa ty ra więc uja w nia swój kry ty cyzm wo -
bec świa ta. Uka zu je w spo sób ten den cy j ny, naj czę ściej mora liza to r ski, błędy,
ne ga ty w ne stro ny człowie ka, sy ste mu społecz ne go czy poli ty cz ne go.

W lu tym 1882 roku na stro nach trze cie go nu me ru „Světozoru” uka zały się
pie r wsze wie r sze jed ne go z naj znako mi t szych i najza cie kle j szych po le mi stów
doby mo der ni z mu Jo sef Sva to p luk Ma char, uz nanego przez po to mnych za wi r -
tu o za sa ty ry społecz nej i po li ty cz nej przełomu XIX i XX stu le cia. Je den z nich
nosił tytuł Zimní kosmická píseň  (Zi mo wa pieśń ko s mi cz na) i był swo i stym
hołdem złożo nym Ja no wi Ne ru dzie, któ re go Ma char uwa żał za swo je go na -
uczy cie la i pre ku r so ra. W tym sa mym roku cza so pi s mo „Ruch” opu b li ko wało
jego ko le j ny utwór Duma. Od tego cza su co raz czę ściej na łamach ró ż nych cza -
so pism po ja wiały się wie r sze Ma cha ra (pod pse u do ni mem Antonín Ro u sek).
Mo ż na je było prze czy tać w „České rodině”, „Šotku”, „Květach”, „Lumiře” czy 
też w „Zlaté Pra ze”, „Palečku” (w „Šotku” i „Palečku” pu b li ko wał pod pse u do -
ni mem Leo Le o nar di; na to miast pó ź nie j sze wie r sze wy da wa ne w „Časie”,
głów nie sa ty ry cz ne i epi gra ma ty, opa trzo ne były pse u do ni mem Mi t hri da tes).

Pięć lat pó ź niej, w 1887 roku, uka zał się pie r wszy to mik po ety cki Ma cha ra
Con fi te or. Wywołał on bar dzo ne ga ty w ny od dźwięk. Jego au tor zo stał uz na ny
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za pe sy mi stę, cy ni ka, ni hi li stę i człowie ka wy zu te go z wsze l kich za sad mo ra l -
nych. Tygod nik peda go gi cz ny „Komenský”, uka zujący się w Ołomu ń cu, uznał
Con fi te or za:
 [...] dílko ... chatrné, s ob sa hem pochybeným a tendencí pod vra t nou, kde takořka z každé stránky
vidíme, že au tor sám po zbyl mravní ceny, že nemá víry v Boha, do bro a člověčenstvo
(„Komenský” 1887: 429–431).

Jed nym z tematów, któ ry po dej mu je Ma char we wspo mnia nym to mi ku, jest
re li gia i społecze ń stwo. W wie r szu pod tytułem První láska (Pie r wsza miłość)
otwa r cie przy zna je się do by cia ate istą; ta sama treść wi do cz na jest w Slokách
polemických (Stro fach po le mi cz nych): 

A neznám vůbec ideálů,
bych hnal se pro ně v boje jek,
mám srdce chladné jako skálu
a v srdci nenávist a vztek...
Nevěřím v úděl nes mr t no sti,
božského neznám nadšení,
mé verše ro stou jen z té zlo sti,
z té žluče jen se pramení. 
           (Ma char 1919: 136)

Już samo przy zna nie się do ate i z mu w la tach osiem dzie siątych XIX wie ku
na ru szało obo wiązujący sy stem wa r to ści tych cza sów. Mistrz cze skiej sa ty ry
po li ty cz nej mo der ni z mu do ko nał per sy fla żu bi b li j nej te ma ty ki, czy li pod po zo -
rem uprze j mo ści ukrył szy de r stwo. Osią to mi ku jest li ry cz nie opo wie dzia na hi -
sto ria za wo du miłos ne go, któ ra posłużyła po ecie jako bo dziec do zade mon stro -
wa nia ży cio we go roz cza ro wa nia i wszech obe cne go kry ty cz ne go sce pty cy z mu.
Ten mo tyw zo stał pogłębio ny w jego ko le j nych zbio rach po ety c kich: Bez názvu
(Bez tytułu, 1889), Třetí kni ha ly ri ky (Trze cia księ ga li ry ki, 1892), Čtyří kni hy
sonetů (Czte ry księ gi so ne tów, 1891–1893). Con fi te or, Bez názvu i Třetí kni ha
ly ri ky wy da ne zo stały pó ź niej pod wspólną nazwą Con fi te or I–III. Au tor ta ki mi
słowy wy po wie dział się na te mat dzieła:

Čas velkých epických básní, myslím, je za námi, romány veršem možno vy pra vo vat jen ly ri c -
kou mo za i kou (Dějiny české li te ra tu ry III. 1961: 507).

Uwa ża się, iż w tych pie r wszych to mach po ety c kich pro gra mo wo antypa rna -
si sto wskiej (głoszącej hasła two rze nia ży wiołowej li ry ki, po wro tu do ro man ty -
cz nej uczu cio wo ści, od wro tu od kla sy cy z mu i per fe kcjo niz mu war szta to we go)
wy ra ził Ma char po czu cie de gra da cji wa r to ści mo ra l nych, połączo ne z na mię t -
nym ata kiem na mie sz czańską pru de rię, za co fa nie i za sa dy społecz nej eg zy sten -
cji. Był to swo i sty krzyk i pro test za ra zem, skie ro wa ny ku ota czającemu świa tu, 
lu dz kie mu zakłama niu. 
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Aluzją do wzbu rze nia, z ja kim opi nia pu b li cz na przy jęła de biut Ma cha ra
(tomik Con fi te or), jest wiersz po chodzący z dru gie go zbio ru po ety c kie go Bez
názvu, a nosi on tytuł Na poslední stránku kni hy: Con fi te or (Na osta t niej stro nie 
tomu Con fi te or):

Mé čelo blátem poházeno,
má čest je zašlapána v prach,
na pranýř dáno moje jméno,
jsem zha no ben hůř nežli vrah –
Mé vzpomínky, jež to lik stály,
A vše, co mám v nich svatého,
se  šklebným smíchem v cáry rva li
a nešetřili ničeho – 
    (Cze s cy sym bo li ści… 1983: 8–9)

Ma char od wa ż nie wstąpił na li te ra c kie pole z wy ra ź nie skry stali zo wa nym
po j mo wa niem po ety c kie go posłania:

Hnu s na mi ta po esie,
hnu s na mi ta sládká voda,
jež se nyní hojně lije
ze všech koutů po vla stech.
Mám rád verše volné, smělé,
které třeba drsně zvučí,
od va hu však mají v čele
a ve štítu pra vdy znak! 
         (Závada 1954: 10)

Szy de r stwo i iro nia stały się dla nie go bro nią w wa l ce słow nej prze ciw ko
głupo cie i małostko wo ści: 

Čínskou zeď nám začal bořit Havlíček, dál pokračoval otec náš, Ne ru da, my roz me ta li co zby -
lo – nyní jest poslední úlohu ještě řezati copy našich bližních... (Rouštecká 1926: 12).

Ma char po stu lo wał two rze nie li ry ki w du chu anty parna si sto wskim, głosił
hasła indy widu ali z mu po ety, a ta k że pod porządko wa nie za gad nień na ro do wo ści 
sztu ce. Sam nawiązywał do tra dy cji przed lu mi ro wskiej, któ rej głów nym
reprezen tan tem był Jan Ne ru da (1834–1891), twó r ca cze skie go fe lie to nu, po eta, 
pro za ik, dzien ni karz i kry tyk. Ma char wy stę po wał w swych utwo rach – mię dzy
in ny mi – prze ciw ko wy no sze niu po ety na pie de stał, prze ciw ko wąsko poj mo -
wa ne mu uty lita ryz mo wi na ro do we mu i społecz ne mu, ata ko wał fałszy wy pa trio -
tyzm, za ścian ko wość i obłudę drob no mie sz czańską. Dzię ki iro nii i sar ka z mo wi
jego wie r sze ema no wały nie zwykłą lek ko ścią, a do wci p na po in ta kry ty ko wała
przy jętą hie ra r chię wa r to ści. 

Czte ry księ gi so ne tów są kon ty nu acją sprze ci wu po ety wo bec rze czy wi sto -
ści. W zbio rze Tri stium Vin do bo na I–XX (1893; Tri stium Vin do bo na oz na cza
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‘Wie deń smu t ków’) z nie by wałą wprost wir tu o ze rią po ru szył pro ble my z dzie -
dzi ny ów cze s nej po li ty ki, sta wiał py ta nia o przyszłość i roz wój na ro du cze skie -
go. Jest to swo i sta po le mi ka z tra dy cy j nym po ję ciem vlastenectví (pa trio ty z mu). 
Wi do cz ne jest to cho cia ż by w utwo rze Si tu a ce (Sy tu a cja), któ re go mot tem są
słowa: 

Nevěřme ni ko mu na světě širém,
nemáme jed no ho přítele tam! 
            (Ma char 1932: 35)

Myśl te wypo wie dział główny przed sta wi ciel tak zwa nej szkoły na ro do wej
w li te ra tu rze cze skiej – Sva to p luk Čech (1846–1908). Za nim Ma char we wspo -
mia nym utwo rze głosi:

Pár proroků zas k Západu pne ruce
a skálopevnou třímá nad je ji,
že z kolébky jen Velké Re vo lu ce
zas čerstvé pro udy vzdu chu zavějí... 
               (Ma char 1932: 36)

Wie r sze tego zbio ru są prze wa ż nie kry ty cz ne, wy ra ź nie sa ty ry cz ne. Na uwa -
gę zasługu je utwór Hořký žalm (Go rz ki psalm), któ ry jest po ety c kim spo j rze -
niem na ów czesną sy tu a cję po li tyczną. Au tor boi się o przyszłość na ro du, czy
jest on przy go to wa ny na zmia ny, ja kie przy niosą nad chodzące cza sy. Wi r tu oz
cze skiej sa ty ry mode rni sty cz nej dokład nie i tra f nie oddał da re mność i try wia l -
ność walk mie sz cza ń skich stron po li ty cz nych, błahość po wo dów, któ re je
wywołały, jak rów nież ludzką hi po kry zję. Z go rz kim uśmie chem scha ra kte -
ryzo wał tę sy tu a cję:

(...) Jaké jen to štěstí,
že lze nám było slo vo vynalézti,
jež ne z na li ti pro sti naši dědi,
jež po to m ci však v plné slávě zdědí,
to: zrádcovati! Časoslovo pěkné,
když s důrazem se někomu v líc řekne!
Nuž, říkejme je! 
                   (Ma char 1893: 31)

Po eta ze scep ty cy z mem ko men to wał roz ma i te prze ja wy lu dz kiej eg zy sten cji, 
a dał temu wy raz w wy ostrzo nej po in cie. Twier dzi się, że ta jego wcze s na li ry ka 
była pie r wszym po ety c kim głosem młodej, mode rni sty cz nej ge ne ra cji lat dzie -
wię ć dzie siątych, któ ra w indy widua listy cz nej po sta wie zna lazła spo sób na wy -
zwo le nie się z za le ż no ści od społecz no ści mie sz cza ń skiej i na wy ra że nie pra -
wdy we wnę trz nej jak wy swo bo dzić twó r czość po etycką z wię zów tra dy cji lu -
mi ro wskiej. 
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  W ko le j nych dziełach, któ re po zo sta wiły nie za ta r ty ślad w świa do mo ści ro -
da ków, Ma char zwró cił uwa gę na cię ż ki los ko biet i kry ty kę fałszy wej mie sz -
cza ń skiej mo ra l no ści. Są to epi c kie te ksty, okre śla ne mia nem „li ry cz nych dra -
ma tów”, Zde by měly kvést růže (Tu taj kwitnąć po win ny róże, 1894) i wie r szo -
wa na po wieść Ma g da le na (1894). W zbio rze Zde by měly kvést růže na kre ślił
au tor psy cho logi cz ne po rtre ty ko biet, któ re są roz cza ro wa ne eg zy stencją, rolą,
jaką przyszło im pełnić. Okre śla je mia nem „otrokyň otro ka”. Dzieło to prze -
pełnio ne jest miłością do ko biet, zro zu mie niem ich po trzeb i ocze ki wań. W po -
wie ści Ma g da le na roz pra wił się cze ski twó r ca z zakłama niem pa nującym w
śro do wi sku mie sz cza ń skim. Jest to stu dium ko bie ty upadłej, a za ra zem so cja l -
nej bie dy, a ta k że jest to na pa st li wa sa ty ra na cze skie ży cie pu b li cz ne i po li ty cz -
ne. Główną bo ha terką uczy nił au tor pro sty tu t kę Lucy, któ ra pra g nie od mie nić
swój los dzię ki na mo wom jed ne go ze swych „go ści”, acz ko l wiek społecze ń -
stwo nie daje jej szans, by mogła stać się in nym człowie kiem. Jest to swo i sty
epos ko bie ty słabej i zro z pa czo nej. 

Ko bie ta w twó r czo ści Ma cha ra za j mu je wa ż ne mie j s ce. Ma wie le twa rzy:
jest matką, ko chanką, osobą cię ż ko pra cującą i cie r piącą. Czę sto jest po ka zy wa -
na jako isto ta bez rad na, nie zro zu miała przez oto cze nie, bez bron na, wra ż li wa,
nie zde cydowa na, uci ska na przez mę ż czy z nę-ty ra na, godzącą się ze swą dolą. 

Pó ź nie j sza twó r czość po ety cka głów ne go przed sta wi cie la ge ne ra cji lat dzie -
wię ć dzie siątych stała się bar dziej do sad na w swej wy mo wie. Au tor nie krył
obu rze nia w sto sun ku do men ta l no ści mie sz cza ń skiej, szy dził wręcz z lu dz kiej
obłudy. Jego fe lie to ny, opie rające się na tra dy cji cze skie go dzien ni ka r stwa
(cenił prze de wszy stkim K. Havlíčka Bo ro v skie go i J. Ne ru dę), na początku
były wy mie rzo ne prze ciw ko kon ser waty w nym młodo cze skim pu b li cy stom. Z
bie giem cza su ostrze cię tej sa ty ry wy mie rzył Ma char prze ciw ko kle ro wi. Te
dzieła przy czy niły się do zmia ny społecz ne go świa to poglądu i sta no wią wa ż ny
roz dział w ży ciu li te ra c kim Czech ów cze s nej doby. 

Po li ty cz nym pa m fle tem na re pre zen tan tów cze skiej po li ty ki drobno miesz -
cza ń skiej – młodo cze chów – są Boží bojovníci (Wo jo w ni cy Boga, 1897), czy li
hu sy ci. Tom ten ma cha ra kter dema ska to r skiej i ośmie szającej za ra zem kry ty ki
stron ni c twa młodo cze chów. Zna mien ne są tu: eks pre sy w no-re to ry cz na sty li sty -
ka, hiper bo li za cja i sa ty ry cz ne na ce cho wa nie wy po wie dzi. Boží bojovníci zo sta -
li opub li ko wa ni po raz pie r wszy w „Roz hle dach” w 1896 roku, acz ko l wiek w
1897 roku Ma char wydał swe dzieło nie za le ż nie, jako rze ko my du p li kat sta re go 
rę ko pi su, któ ry opa trzył ob sze r nym ko men ta rzem. Pełny tytuł brzmiał: Boží
bojovníci. Vlastenecké epos z XV. století. Z ru ko pi su vinohradského. Uwa ża się, 
iż au tor pisząc ów pa m flet. wzo ro wał się na sta rej lu do wej po ezji słowia ń skiej,
zwłasz cza na ro sy j skich by li nach. Dzieło jest swo istą re akcją po ety na sy tu a cję,
jaka za ist niała, kie dy młodo cze si prze szli z opo zy cji wo bec po li ty ki Wied nia do 
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współpra cy z rządem kon ser waty wne go po li ty ka gali cy j skie go, mi ni stra spraw
we wnę trz nych i pre mie ra au stria c kie go – Ka zi mie rza Ba de nie go. Dzię ki temu
po ro zu mie niu w kwie t niu 1897 roku rząd wydał nowe usta wy ję zy ko we dla
Czech i Mo raw. Ję zyk cze ski stał się ję zy kiem urzę do wym ad mi ni stra cji i sądo -
wni c twa. To wywołało cze sko-nie mie c kie kon fli kty: li cz ne pro te sty, a na wet
bó j ki na uli cach Pra gi. Pan ger ma ni ści or ga ni zowali de mon stra cje anty cze skie,
któ re na po gra ni czu prze kształciły się w po gro my anty cze skie (na przykład w
Che bie mie j s co wi Cze si zo sta li zmu sze ni do opu sz cze nia swych do mostw). Ma -
char tę sy tu a cję przed sta wia w po sta ci wi zji sen nej, w którą wpro wa dza go
czart. Spo ty ka się ze współcze s ny mi wo jow ni ka mi bo ży mi – młodo cze cha mi,
któ rzy z pełnym uz bro je niem przy go to wują się do wy pra wy na Wie deń, prze -
ciw ko no we mu nie przy jacie lo wi Kazimírovi (Ka zi mie rzo wi Ba de nie mu).
Główni przed sta wi cie le młodo cze skiej po li ty ki wy je ż dżają do boju na hu sy c -
kich wo zach. Nie mal bez wyjątku opa trze ni są au ten tycz ny mi imio na mi da w -
nych i zna nych po sta ci hu sy c kie go ru chu. To wa rzyszą im ta k że pi sa rze, któ rzy
im bez gra ni cz nie ufają, na przykład Sva to p luk Čech. Kie dy fałszy wi spad ko bie -
r cy hu sy tów zde rzają się z od działami do wo dzo ny mi przez wo dza i po li ty ka hu -
sy c kie go Jana Žižkę, ten się od nich od ci na, dys tan su je:

Vy krev má? Kdy já lísal jsem se k Římu?
[...]
Kdy já odháněl jsem hladové, bídné od svých čestných vojů?
Šosáci břichopasní, cože vlast vám? 
                          (Česká li te ra tu ra… 2000: 406) 

W boju, któ ry zo stał wszczę ty, wy gry wają hu f ce Žižki. Pa m flet Ma cha ra stał 
się po ety c kim wkładem do wa l ki z pa nującymi krę ga mi nacjo nali stycz ny mi,
ata kiem na dwu li co wość, obo ję t ność i nie ucz ci wość cze skich po li ty ków. Sam
au tor na pi sał:

Gro te ska moje byla psána, když vedoucí stra na mladočeská vyloučila dělnictvo z národa,
pravě to uvědomělé dělnictvo, jehož si měla vážit jako mo stu mezi li dem a národem, a když
unavená krátkým oposičním postavením – to je sym ptom: v opo si ci je každá stra na poctivá,
nezištná, ideální – pro da la svou českou po cti vost hr. Ba de ni mu za čočovici jazykových nařízení
(Ma char 1931: 9–10).

 Boží bojovníci są ostrą sa tyrą na młodo cze chów, li de rów stron ni c twa, jed -
no cze ś nie też na wszy stkich, któ rzy im uwie rzy li. Ta ki mi słowy Ma char wy po -
wie dział się na te mat przy czy ny po wsta nia owe go pa m fle tu:

Česká po li ti ka šla jako ten taškáři napálený král v Andersenově pohádce: ničeho na sobě
neměla jen košili – ale národ jásal nadšením nad nádherným hávem jejím. A já jak to děcko, jež
vidělo jen její ubo hou košili, na psal jsem Boží bojovníky (Ma char 1921: 159). 

Au tor w swym dzie le wy śmie wa prze de wszy stkim przy wó d ców stro ny
młodo cze skiej: Grégra, He ro l da, Pacáka i En gla. Two rzy ich swo i ste po rtre ty:
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Ne cho di to luňák
po zoraném poli,
bratr Gregr jede
kázat po okolí. 
    (Ma char 1931: 25)

Drwi z cze skiej po li ty ki, przy rów nując ją do przed sta wie nia tea tra l ne go ope -
ry wie de ń skiej. Boží bojovníci są chara ktery sty cz nym dziełem sa ty ry cz nym Ma -
cha ra, cha ra kte ry zują się nie jed noli to ścią na stro ju, prze mie sza niem pie r wia -
stków ko mi z mu i tra gi z mu, saty ry cz no ści z bez inte reso w nym este ty z mem. Wy -
ró ż niają się pro woka cy j nym na sta wie niem wo bec utrwa lo nej w świa do mo ści
społecz nej zdro wo rozsądko wej wi zji świa ta i le kce wa że niem obo wiązującego
de co rum. Au tor w swym utwo rze szy dzi rów nież z ów cze s nej kry ty ki li te ra c -
kiej. Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, iż owy pa m flet jest zna ko mitą sa tyrą na
ogra ni czo ność, głupo tę i py szałko wa tość po li ty ków.

W 1901 roku uka zała się Go l ga ta (Go l go ta). Na zwa tomiku nawiązuje do
wzgó rza, na któ rym Chry stus po niósł mę czeńską śmierć na krzy żu. Dla po ety
owo mie j s ce stało się sy no ni mem cie r pie nia na ro du. Z tego też wzglę du poeta
nawiązuje do mę cze ń stwa i bo ha te r stwa na ro du cze skie go doby hu sy c kiej.
Przy po mi na po stać Jana Husa – wy bi t ne go cze skie go my śli cie la na ro do we go,
wy ra zi cie la na ro do wych i społecz nych aspi ra cji, sym bolu nie za wisłości czes-
kiej my śli i mar ty ro lo gii na ro du, aby za pro te sto wać we wspo mnia nym to mi ku
prze ciw ko fałszy we mu ku l to wi Husa:

Ja koś tam było – ja koś je sz cze bę dzie –
a i pra oj com,
ta k że ten ja kiś dług ja koś spłaci my:
nasz do bry Hus
otrzy ma do pio ru na! swój po mnik, na prze kór wszy stkie mu. 
                      (Cze s cy sym bo li ści… 1983: 27–28)

Pod sta wową część zbio ru Go l ga ta sta no wią wie r sze, któ re Ma char opu b li ko -
wał już wcze ś niej w dzie le 1893–1896 (1897). Wydał je jako wy raz roz cza ro -
wa nia, ja kie wywołały jego „wa l ki li te ra c kie” z krę ga mi młodo cze chów i z nie -
któ ry mi sta r szy mi po eta mi, zwłasz cza z Ja ro s la vem Vrchlickým. Wpłynął na to
rów nież roz pad Cze skiej Mo de r ny. Miał to być de fi ni tyw ny roz ra chu nek z do -
ty ch cza sową twó r czo ścią, dla te go pob rzmie wają w nim tony re zy g na cji, usu nię -
cia się na pe ry fe rie społecz nej eg zy sten cji. Po eta pra g nie od na leźć pe w ność sie -
bie, własne „ja”. Spogląda na dzie jo we kro ki lu dz ko ści i Cze chów przez pry z -
mat ofia ry Chry stu so wej. Pre zen tu je po sta cie z rzy m skiej hi sto rii, np. Ne ro na,
Dio kle cja na, Na po le o na, obok cze skich, np. ma t ki Husa i Żiżki. Zbiór ten za -
wie ra rów nież go rz kie i ata kujące w swej wy mo wie me dy ta cje li ry cz ne o
współcze s nym świe cie. Swe ostrze po eta kie ru je po no w nie prze ciw ko cze skim
ilu zjom, ale i ku tym, któ rzy żywią się nacjo nali stycz ny mi fra ze sa mi. Dla nich
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to w Písní rodinné (Pie ś ni ro dzin nej – wie r szu-osądzie nad mie sz cza ń skim na -
cjo nali z mem) do ma ga się pod miot li ry cz ny „půl mi lio nu vlasteneckých hrdel,
těch řvoucích vlasteneckých hrdel” (Ma char 1912: 24). 

Na ma r gi ne sie na le ży tu do dać, że Ma char w tym dzie le stwo rzył nowy typ
po ezji – po ezję hi sto ryczną. Te ma ty anty cz ne, a rów nież i z hi sto rii współcze s -
nej posłużyły po ecie jako śro dek do opi su współcze s nej mu rze czy wi sto ści
przez pry z mat wy da rzeń od ległych. Zre kon stru o wał men ta l ność i at mo s fe rę
doby. Ponad to śro d kiem nie ja ko doj ścia do po rów na nia Au tor są „hory snů”,
dzię ki któ rym po eta nabierał sił po trze b nych do dalszej eg zy sten cji w cza sach
dla nie go trud nych. Wi dzi świat, w któ rym do mi nu je spra wie d li wość, acz ko l -
wiek jawi mu się on jako nie re a l ny, da w ny, do któ re go owa spra wie d li wość
mu siała uciec, po nie waż została wy pę dzo na z domu ży wych, gdzie ty l ko krzyż
z Go l go ty wyciąga ra mio na ku pa ry skiej gi lo ty nie, a więc ku tym, którzy za ko -
ń czy li swój zie m ski ży wot: Re va chol czy Va il lant. Ma char uwa ża, że na zie mi
nie ma spra wied li wo ści i ni g dy jej nie bę dzie. 

Twó r czość cze skie go po ety ema nu je kry tyką ów cze s nej mo ra l no ści, na cjo -
nali z mu, cia s no ty poglądów, pa nującej po li ty ki (od kry wa jej cho ro by). Po ru sza
ta k że pro blem „vla sti” i „vlastenectví” (oj czy z ny i pa trio ty z mu). Po eta stwier dza 
z go ryczą, że w obe cnym po li ty cz nym po ję ciu vlastenectví wy ra ź nie daje się
za uwa żyć ego izm stro ny pa nującej. Wy rze ka się ta kie go pa trio ty z mu, cze mu
daje wy raz w utworze Traktát o vlastenectví:  

Ne ne j sem vla sten cem a ne mi lu ji
svou vlast, ji nemám, neznám, take nevím,
proč mi lo vat.
Jsem Čechem, jak bych mohl býti Němcem,
či Řekem, nebo cikánem a ne grem
jin de se zro div. Češství mé je částí
živo ta mého, které pociťuji
ne jako slast a rozkoš, však jak vážnou
vro ze nou po vin nost. 
                       (Ma char 1912: 54).

Uwa ża się, że god nym uwa gi jest zbiór sa ty ry cz nych epi gra ma ty ków Sa ti ri -
con, któ ry zo stał na pi sa ny w la tach 1902–1903, a opub li ko wa ny w 1904 roku.
Po dzie się ciu la tach au tor wydał go po no w nie, wzbo ga cając swe dzieło o sa ty ry 
pro za icz ne. Jest to zbiór naj bar dziej chara ktery sty cz nych wie r szy Ma cha ra, w
któ rych au tor od cho dzi już od pro ble mów świa ta współcze s ne go, a kie ru je swą
uwa gę ku bar dzo od ległej przeszłości – ku anty ko wi. Jest zna mienną rzeczą, że
zde cy do wa nie ne gujący wszy stko, co ota cza po eta, wciąż szu ka po zy ty w nych
stron ży cia. Sa ti ri con sta no wi pod su mo wa nie doty ch cza so wej sa ty ry cz nej twó r -
czo ści Ma cha ra, dla te go też możemy od na leźć w nim my śli już wcze ś niej wy -
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po wie dzia ne przez po etę, np. Časová kon tem p la ce (Cza so wa kon tem p la cja)
my ślo wo jest związana z to mi kiem Boží bojovníci:

Úhorem prázdným mrazný vítr letí,
Do neplodných brázd lehá me te li ce.
Cos shnilého – toť málo: všechno hni je,
Rez rozežírá svo ry v kro vech cha lup;
Z očí se dívá bědná ele gie
Jen chytří ještě bezpečně jdou na lup.
Tož jako soli potřebí nám rady,
By úplnou se ne sta la ta škoda –
Oh hla vy prozíravé, do hro ma dy!
Vlast na bu ben! Kdo více za ní podá? 
                    (Ma char 1928: 7)

Idąc śla da mi K. Havlíčka Bo ro v skie go, roz pra wia się też z przy wó d ca mi
młodo cze chów, au striacką władzą, pię t nu je wsze la kie wy stę p ki i przy wa ry
ludz kie:

Duše k smrti dřímá
V objetí Říma,
Tělo hyne bídně
Ve službách Vídně.
   (Ma char 1928: 16)

Au tor ma po czu cie bez nad ziej no ści, za sta na wia się, dokąd zmie rza cze ska
po li ty ka. W wie r szu Česká otázka (Cze skie py ta nie) za py tu je się ro da ków, do
cze go zmie rzają, cze go ocze kują:

Na hlavě čapka s rolničkami...
A obličej se zabílí
A řečí jak vod mezi námi...
A ro zum škrtí násilí...
Ne slávou, si lou, myšlenkami –
Čím jsme to vlastně opilí?! 
            (Ma char 1928: 27) 

Sa ty ry cz ne pie r wia stki po sia da ta k że epi gra mat Kus ženské otázky (Kawałek
ko bie ce go py ta nia). Au tor po wie dział kie dyś, iż Sa ti ri con jest sa ty ry cz nym epi -
lo giem Go l ga ty a Kus ženské otázky sa ty ry cz nym za ko ń cze niem Ma g da le ny.
Twier dzi się, że Ma char tra we stu je w nim te ma ty Go l ga ty na po do bie ń stwo epi -
gra ma tów, sa ty ry cz nych wie r szy i le gend bi b li j nych, jak rów nież hi sto rii świę -
tych. 
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* * *
Na za ko ń cze nie mo że my stwier dzić, że Ma char był re a listą, a za ra zem indy -

wi du a listą. Na le żał do czołowych przed sta wi cie li ge ne ra cji mo de r ni stów.
Wielką wagę przy wiązywał do zna cze nio wej stro ny wie r sza. Po ezję – „ma cie -
rzystą mowę rodu lu dz kie go”, jak okre ślał ją osiem nasto wie cz ny nie mie cki pi -
sarz i fi lo zof Ge org Ha mann – zbli żył do mowy po to cz nej. Mo ż na uz nać go w
tym za kre sie za pre ku r so ra. Jego dzieła tra kto wały o wa ż nych etycznych i po li -
ty cz nych pro ble mach. 

Ma char był nie ty l ko poetą. Na uwa gę zasługują ta k że jego po le mi ki, kry ty -
cz ne i paro dy sty cz ne fe lie to ny, odzna czające się do wcipną fabułą i po intą. Zo -
stały na pi sa ne z nie by wałą wprost pasją i zaan ga żo wa niem. Po eta w nich „wal -
czył” z zakłama niem tego świa ta, z wszech obecną pru de rią mie sz czańską. Pi sa -
r stwo Ma cha ra uka zu je ne ga ty w ne ce chy ów cze s nej rze czy wi sto ści. Według pi -
sa rza try wia l ność i nie nor ma l ność ży cia prze ja wia się po przez jawną nie spra -
wied li wość, podłość, zakłama nie, na któ rych opie rają się sto sun ki mię dzy lu dz -
kie. 

Ma char jest re pre zen tan tem rea li sty czne go nu r tu w po ezji cze skiej. Uka zy -
wał sy tu a cje dnia po wszed nie go, zwy cza j nych lu dzi, któ rych nie in te re so wały
wie l kie, na ro do we, społecz ne czy hi sto ry cz ne kwe stie i pro ble my, a ta k że zma -
ga nia z bolączka mi dnia po wszed nie go. Ich eg zy sten cja bo wiem cha ra kte ryzo -
wała się mo no to nią, nudą i jałowo ścią. Jed no cze s nie Ma char szcze góły świa ta
co dzien ne go pod niósł do ran gi sym bo lu: tema ty ka dzieł po ety wy ra ża per soni fi -
ka cja smu t ku i bie dy społecz nej. Wszy stko to zo stało uka za ne przez pry z mat
iro nii i kry ty cy z mu, ba lansuje mię dzy ża r tem, iro nią i me lan cho lią. Dzieła Ma -
cha ra po dziś dzień za chwy cają ob ra zo wa niem, wi zua l no ścią, a ta k że li ryczną,
emo cjo na l no-re fle ksyjną suge sty w no ścią kształto wa ne go świa ta przed sta wio ne -
go. 
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Jo an na MAKSYM-BEN CZEW

Po lo ni ca
w ołomu nie c kim cza so pi śmie „Scri p tum”

Cza so pi s mo „Scri p tum” uka zy wało się w Ołomu ń cu w la tach 1991–2000.
W tym cza sie wy da no – nie licząc nu me ru ze ro we go – 26 nu me rów pi s ma nie -
regu lar ne go, o ró ż nej ob ję to ści (jak mo ż na się do wie dzieć ze sto p ki). Je śli
zwró ci my tu uwa gę na prze mia ny związane z początkiem lat dzie wię ć dzie-
siątych to naj wa ż niejszą sprawą jest fakt, że śro do wi sko uni wer syte c kie i da w ne 
śro do wi sko nie za le ż ne – sa miz da to we, sku pio ne m.in. wokół dru goo bie gowe go
ołomu nie c kie go cza so pi s ma „Ječmínek” (1981–1987) wy da je, dzię ki no wej sy -
tu a cji po li ty cz nej, le ga l nie i ofi cja l nie nie za le ż ny pe rio dyk po świę co ny „li te ra -
tu rze, sztu ce i ży ciu”. „Scri p tum” sta je się mie j s cem, gdzie dru ku je się wie lu
pol skich au to rów, zwra ca się uwa gę na pol skie ży cie kul tu ra l ne, społecz ne i po -
li ty cz ne. Dzie je się tak za sprawą od lat działających w Ołomu ń cu tłuma czy i
popu lary za to rów na szej li te ra tu ry, któ rzy po prze mia nach roku 1989 stwo rzy li
tu swoją „try bu nę”. W la tach dzie wię ć dzie siątych w Ołomu ń cu wy cho dziły ta k -
że inne pe rio dy ki; wśród li te ra c kich na le ży wy mie nić „Alu ze”, pi s mo po świę -
co ne li te ra tu rze i fi lo zo fii, związane z Ka tedrą Ję zy ka i Li te ra tu ry Cze skiej Uni -
wer sy te tu im. F. Pa la c kie go, któ re wy cho dzi od roku 1996. Pa vel Ko tr la1 w
swo im ar ty ku le o pe rio dy kach półno c nych Mo raw pt. Pe rio di ka, za mie sz czo -
nym w kwa rta l ni ku „te x ty” (do 1996 r.), wy mie nia je sz cze li te ra cki „nie regu la r -
nik” „Kecy”, któ ry oce nia jed nak bar dzo ni sko. Na to miast o „Scri p tum” pi sze
nie zwy kle po chle b nie, pod kre ślając jego sze r szy, eu ro pe j ski kon tekst. 

„Scri p tum” nie po świę ca uwa gi je dy nie spra wom krajo wym, ale uka zu je sze r sze prze mia ny
środ kowoe urope j skie. Na jego stro nach zna j dzie my ar ty kuły i przekłady z sąsied nich kra jów,

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
Racibórz 2007

1 Pa vel Ko tr la – kry tyk, tłumacz, po eta. Współzałoży ciel i re da ktor na cze l ny cza so pi s ma lite -
ra c kie go „Te x ty”.



zwłasz cza z Pol ski, co god ne jest po chwały, je śli we źmie my po uwa gę po wszechną orien ta cję
w kie run ku an glo sa skim („Te x ty” 1997, nr 5, http://www.inext.cz/texty/No05/recenze.html).

Czas, w któ rym cza so pi s mo uka zy wało się, mo ż na po dzie lić na ki l ka okre -
sów :
1) 1991–1992: „Scri p tum” to Re vue Uni ve rzi ty Palackého v Olo mo u ci (w skró -

cie RUP), re da kto rem na cze l nym jest wów czas Pe tra Šimčíková, a pi s mo
wy da je Stavovská unie studentů;

2) 1993: pe rio dyk, mimo iż da lej wy da wa ny jest  przez tę samą fe de ra cję stu -
dencką, nie jest już pi s mem uni wer syte c kim, zmie nia się re da ktor na cze l ny,
zo sta je nim (do osta t nie go nu me ru) Pa vel Šaradín2, a pod tytułem czy ta my,
że „Scri p tum” to Olomoucký Sborník pro li te ra tu ru, umění a život. Nu mer
z lu te go 1993 zo stał wy da ny i wy dru ko wa ny ze śro d ków Fun da cji Soli da r -
no ści Pol sko - Cze sko-Słowa c kiej w wyda w ni c twie Zie mia Kłod zka SPCzS –
Nowa Ruda;

3)1994–1998:  w roku 1994 „Scri p tum” to już nie olomoucký, ale wciąż Sborník 
pro li te ra tu ru, umění a život, któ ry wy da je te raz Společnost pro „Scri p tum”,
dru kiem za j mu je się ołomu nie c kie wy daw ni c two Vo to bia – zna ne mię dzy
in ny mi dzię ki li cz nym pol skim pu b li ka cjom (tu wyszły: Ro dzin na Eu ro pa,
Tra ktat po ety cki, Tra ktat mo ra l ny i wykłady Czesława Miłosza, wie r sze Bo -
lesława Le śmia na czy Ed war da Sta chu ry); od ma r ca 1995 Sborník to te raz
Časopis, a rada re da kcy j na sta je się ciałem mię dzy naro do wym, bo obok pro -
fe so ra Jo se fa Jařaba3 z Ołomu ń ca zna le ź li się tu Zora Prušková4 z Bra -
tysławy oraz tłumacz i re da ktor „Li te ra tu ry na Świe cie” Le szek En ge l king5
(skład rady nie zmie nił się do osta t nie go nu me ru);
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2 Pa vel Šaradín – po li to log i dzien ni karz. W la tach 90- tych był re da kto rem w ołomu nie c kim
wyda w ni c twie Vo to bia, od roku 1998 jest pra co w ni kiem Uni wer sy te tu im. F. Pa la c kie go. Był re -
da kto rem na cze l nym „Scri p tum”. Jest au to rem sze re gu pu b li ka cji z za kre su po li to lo gii i prze mian 
społeczno -poli ty cz nych po roku 1989. 

3 Jo sef Jařab – pro fe sor li te ra tu ry an gie l skiej i ame ry ka ń skiej. Od 1989 przez dwie ka den cje
re ktor ołomu nie c kie go uni wer sy te tu, se na tor Re pu b li ki Cze skiej. Członek wie lu rad pro gra mo -
wych, or ga ni za cji na uko wych, li te ra c kich, społecz nych na całym świe cie. Au tor sze re gu pu b li ka -
cji po świę co nych prze de wszy stkim li te ra tu rze an gie l skiej i ame ry ka ń skiej oraz te o rii li te ra tu ry.
Obe c nie jest prze wod niczącym świa to wej or ga ni za cji ame ry ka ni stów. 

4 Zora Prušková – lite ratu rozna w ca. Re da ktor ka cza so pi s ma „Slovenská literatúra”, członek
In sty tu tu Li te ra tury Słowa c kiej SAN.

5 Le szek  En ge l king – tłumacz,  lite ratu rozna w ca, kry tyk  li te ra cki, po eta. Był re da kto rem „Li -
te ra tu ry na Świe cie”. Był w ra dzie re da kcy j nej ołomu nie c kie go cza so pi s ma „Scri p tum”. W 2003
otrzy mał czeską na grodę Pre mia Bo he mi ca dla za gra nicz ne go bo he mi sty za do ro bek trans la to r ski
i popu lary zo wa nie li te ra tu ry cze skiej za gra nicą. W Pol sce uka zały się jego książko we przekłady



4) 1999–2000: w 1999 zmie nia się fo r mat pi s ma, re da k cja po zo sta je ta sama,
w 2000 roku w sto pce od naj dzie my wy daw ni c two Bu rian&Tichák, któ re zo -
sta je, po Společnosti pro Scri p tum, wy dawcą pe rio dy ku.
Wspo mnia ni Václav Bu rian6 i Tomaš Tichák7 byli od początku związani ze

„Scri p tum”: Bu rian na le żał do re da kcji od pie r wsze go nu me ru, a Tichák zaczął
pra co wać w pi śmie pod ko niec 1993 r. Od 2003 r. Bu rian&Tichák wy dają
w Ołomu ń cu słynne emi gra cy j ne cza so pi s mo założo ne w 1971 roku w Rzy mie
przez Jiřego Pelikána – „Li sty”.

Pie r wszy nu mer pi s ma wy cho dzi we wrze ś niu 1991 roku (przed wa ka cja mi
wy da no nu mer ze ro wy pod nazwą RUP – Re vue Uni ve rzi ty Palackého). W ru -
bry ce „In ci pit” w odre da kcy j nym ar ty ku le wstę p nym pod tytułem Probouzení
(Prze bu dze nie) czytamy mię dzy in ny mi:

Za czy na się je sień, czas umie ra nia – czy usy pia nia, czas ciepłych le ni wych barw, me lan cho lij -
nych idących do szkoły po ran ków i nie miłosie r nie chłod no - cie mnych wie czo rów. Ołomu niec
mimo tego za mie ra nia oży wa. Oży wa lu dź mi, któ rzy po wra cają z ja s ne go, le t nie go nie zna ne go do 
swo j skie go zna ne go [...]. Re vue nie po wsta je ku oso bi ste mu za do wo le niu człon ków re da kcji czy
dla ich włas nej samo rea li za cji, po wsta je dla was. Mie j my nad zie ję, że dla nie go je sień nie sta nie
się cza sem słod kie go układa nia się do snu... (1991, nr 1, s. 1).

Tak roz po czy na się hi sto ria „Scri p tum”. Już w pie r wszym nu me rze w ru bry -
ce „Ex tra mu ros” (Za mu ra mi) po świę co nej przekładom8 zna j dzie my ży cio rys
Gu sta wa Herlin ga-Gru dziń skie go na pi sa ny przez Pa v lę Fo glovą (1991, nr 1,
s.18) i jej przekład fra g men tu In ne go świa ta (1991, nr 1, s. 19–20) oraz opo wia -
da nia Sławo mi ra Mro ż ka Lolo (1991, nr 1, s. 23–25; inne z opo wia dań w tłuma -
cze niu Fo glo vej9 zna lazło się już w nu me rze ze ro wym). Z ko lei Václav Bu rian
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utwo rów Iva na Wer ni s cha, Iva na Bla t ne go, Mi ro s la va Ho lu ba, Jáchyma To po la, Da nie li Ho dro -
vej, Ego na Bon de go, Václava Bu ria na.

6 Václav Bu rian – tłumacz i dzien ni karz. Jego przekłady utwo rów Cz. Miłosza uka zy wały się
w II obie gu. Tłuma czył ta k że S. Mro ż ka, T. Kon wi c kie go, S. Ba ra ń cza ka, K. Wo j tyłę, J. Ta z bi ra,
A. Mi ch ni ka. Był współtwórcą sami zda to we go ołomu nie c kie go cza so pi s ma „Ječmí- nek”. Po
roku 1989 był m.in. re da kto rem „Ha na c kich no vin”, „Literárních no vin”, „Scri p tum”. Od 2003 r.
wy da je w Ołomu ń cu „Li sty”. W roku 1997 otrzy mał odznaczenie Zasłużo ny dla Ku l tu ry Pol skiej.

7 Tomáš Tichák – dzien ni karz i pu b li cy sta. Współtwó r ca ołomu nie c kie go sa mi z da tu, mię dzy
in ny mi cza so pi s ma „Ječmínek”. Pu b li ko wał je sz cze w dru gi mI obie gu. Po roku 1989 współpra co -
wał mię dzy in ny mi z „Literárními no vi na mi”. Był re da kto rem, a z cza sem wy dawcą „Scri p tum”.
Obe c nie wy da je w Ołomu ń cu dwu mie się cz nik „Li sty”, cza so pi s mo założo ne w Rzy mie w roku
1971 przez Jiřego Pelikána.

8 O za wa r to ści po szcze gó l nych ru bryk, któ re będą po ja wiały się w pi śmie mo ż na prze czy tać
w słowie re da kcy j nym nu me ru pie r wsze go czy li ru bry ce ex p li cit – stro na 28.

9 Pa v la Foglová – tłuma czka li te ra tu ry pol skiej. Przełożyła mię dzy in ny mi Zdążyć przed Pa -
nem Bo giem i Ta niec na cu dzym we se lu Han ny Krall i opo wia da nia Sławo mi ra Mro ż ka.



za mie ścił kró t ki bio gram Czesława Miłosza (1991, nr 1, s. 20) i swoje prze-
kłady czte rech wie r szy Nob li sty (Tvrzení a odpověd, Rady, Tvůj hlas, Má věrná
řeči; 1991, nr 1, 21–23).

W pie r wszej fa zie „Scri p tum”, gdy było pe rio dy kiem uni wer syte c kim, po lo -
ni ca nie są tak li cz ne, jak w okre sie pó ź nie j szym. W ru bry ce „Se ries” wydru ko -
wa no w trzech ko le j nych nu me rach przetłuma czo ne i zaad ap to wa ne do fo r my
słucho wi ska ra dio we go opo wia da nie z ga tun ku SF za ty tułowa ne Ha bi li ta cja
(1991, 1.10., s. 9–21; 21.11., s. 36–41; 1992, 23.01., s. 35–37), któ re go au to rem 
jest Krzy sztof Fi li po wicz, a przekładu i ad ap ta cji do ko nał pro fe sor Ka te dry Bo -
he mi sty ki Uni wer sy te tu Pa la c kie go Jiří Fia la.

Na uwa gę zwra ca nu mer z li sto pa da 1991, któ ry oprócz wspo mnia nej ad ap -
ta cji pre zen tu je ob szerną ru bry kę przekładów utwo rów Ed warda Sta chury10,
Jerzego Kron holda11, Jana Szta u dyn gera12 i Ju liana Stry j ko wskiego13.

Nie zwy kle in te re sujące są za rów no cze skie, jak i pol skie ko men ta rze z ru -
bry ki „Po li ti ca”, do tyczące pol skich wy bo rów par la men tar nych. W roli re da -
kcy j nej ko men ta tor ki wystąpiła tu Pa v la Foglová, pol ski głos re pre zen to wały
od po wie dzi na an kie tę prze pro wa dzoną przez „Spo tka nia”, w któ rej za da no py -
ta nie o zmia ny w Pol sce mię dzy wy bo ra mi kon tra kto wy mi 1989 roku a pie r -
wszy mi demo kra tycz ny mi roku 1991 („Spo t ka nia” 1991, nr 41). „Scri p tum”
przy to czyło na swo ich łamach wy po wie dzi Je rze go Ba czy ń skie go Věc víry14
i Ja ku ba Kar pi ń skie go Dvě Pol ska15. Za trzy majmy się przy ko men ta rzu cze -
skiej re da ktor ki za ty tułowa nym Vo l by v Pol sku aneb ce sta tam a zase zpátky
(1991, 21.11, 2. 45), w któ rym au to rka, wyciągając wnio ski z pol skiej sy tu a cji,
zwra ca uwa gę na pa ra le l ność wie lu zja wisk w oby d wu kra jach.

Wy ob ra ź my so bie u nas za pół roku ten sam ładu nek de ma go gii, ogromną ilość przy stę -
pujących do wy bo rów pa r tii (w RP było ich pra wie 70) z pro gra ma mi w naj le p szym przy pa d ku
nie całkiem prze j rzy sty mi i całko wi ty brak zain tere so wa nia (prze cież na przed wy bo r czy mit ting
jed nej z wię kszych pa r tii przyszło 50 po ten cja l nych wy bo r ców, a było to uwa ża ne za wie l ki su -
kces). [...]
   Fa ktem hi sto ry cz nym po zo sta nie, że Pol ska była pie r wszym kra jem, któ ry zaczął wy rów ny -
wać ra chun ki z ko mu ni z mem. Po zo sta je py ta nie, czy nie bę dzie ta k że pie r wszym kra jem, któ ry
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10 Polský be a t nik Ed ward Sta chu ra, „Scri p tum” 21.11.1991,s.11; E. Sta chu ra, Fa bu la rasa,
tłum. P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 12–16.

11 Je rzy Kron hold, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 16; J.Kron hold, Ho ro skop, Ple vy, ***, tłum.
P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 16–17.

12 Jan Izy dor Szta u dyn ger, „Scri p tum” 1991, 21.11., s.18; J. Szta u dyn ger, Pírka, tłum.
P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 18–19.

13 Veliký strach Ju lia na Styjkowského, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 20; J. Stryjko wski, Veliký
strach, tłum.V. Bu rian, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 21–25.

14 Tłum. P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 45–46.
15 J. Ka r pi ń ski, Dvě Pol ska, tłum. P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 46–47.



do tota lita ry z mu – czy jak ko l wiek by śmy to na zwa li – znów po wró ci.
   Przy naj mniej dla te go, cho ciaż rów nież z wie lu in nych po wo dów, po win ni śmy ob se r wo wać
bar dzo uwa ż nie roz wój sy tu a cji Pol sce (1991, 21.11, 2. 45; tłum. własne). 

Osta t nim pol skim akcen tem pie r wszej se rii „Scri p tum” jest ar ty kuł Ro be r ta
Ry ba r czy ka Pol sko z Pol ska (tłum. V. Pertrilák; 1992, 20.02., s. 27–28), któ ry
uka zał się w ru bry ce „Po li ti ca” nu me ru lu to we go z 1992 roku. Au tor roz po czy -
na swój tekst zawołaniem Otwo rzy li śmy gra ni ce! i pi sze o mo ż li wo ściach, ja kie 
pojawiły się przed pol skim i in ny mi na ro da mi Eu ro py Środko wo- Ws chod niej
po prze mia nach ustro jo wych. Zwra ca uwa gę na ró ż ni ce mię dzy Po la ka mi i Cze -
cha mi, naj bli ż szy mi sąsia da mi, któ rych dzie li jed nak zde cy do wa nie inna men -
tal ność. Sta ra się wy ja ś nić polską na tu rę post rze ganą czę sto przez Cze chów
przez pry z mat „pol skie go tu ry sty” han d lującego na wszy stkich ba za rach Eu ro -
py. Doko nu je ta k że głęb szej ana li zy z pun ktu wi dze nia hi sto rii i ro man tycz ne go 
ro do wo du. Swo je uwa gi Ry ba r czyk ko ń czy na stę pująco:

Otwo rzy li śmy gra ni ce, nad szedł czas, aby bli żej się po znać. Po zna nie nie musi ko nie cz nie
oz na czać „przy ja ź nie bra te r skich na ro dów”. Po zna nie ma iść w pa rze prze de wszy stkim ze
zro zu mie niem (1992, 20.02., s. 28).

W nu me rze fi nan so wo wspa r tym przez Fun da cję Soli da r no ści Pol sko - Cze -
sko-Słowa c kiej, od naj dzie my in te re sujący wy wiad z Włod zi mie rzem Pa ź niew-
skim. Roz mo wa zo stała prze pro wa dzo na 26 sty cz nia 1989 roku przez Le sz ka
En gelkin ga na za mó wie nie „Li te ra tu ry na Świe cie”, czy li czte ry lata wcze ś niej.
Jed nak re da k cja pol skie go cza so pi s ma stra ciła zain tere so wa nie owym wy wia -
dem, dzię ki cze mu wy dru ko wa ny zo stał w „Scri p tum”16. Pa ź nie wski mówi tu
o ma ni fe ście po ezji otwa r tej z lat sie dem dzie siątych, o gru pie po ety c kiej „Kon -
tekst”, o te ma ty ce swo jej pro zy, ale prze de wszy stkim o bo ga tej ese i sty ce, szcze-
 gó l nie tej po świę co nej Eu ro pie Śro d ko wej. Nie ukry wa swo jej sym pa tii dla spe -
cyfi cz ne go spo so bu, w jaki Cze si piszą o swo jej przeszłości czy rze czy wi sto ści:

Ce nię so bie Cze chów za to, że po tra fią pi sać o wszy stkim z przy mru że niem oka (1993, 10.02., 
s. 35). 

Z cze skich ulu bio nych przez nie go au to rów Pa ź nie wski wy mie nia: Bo hu mi -
la Hra ba la, Mi la na Kun de rę, La di s la va Fu ksa, Ja roslava Se i fe r ta i Jana Za-
hradníčka; wspo mi na ta k że o swo jej przy ja ź ni z tłuma czem An drze jem Ba bu -
cho wskim, dzię ki któ re mu śle dził no win ki cze skie go ży cia lite ra c kie go. W kon -
te k ście wy ra ź nych już wów czas prze mian pro gno zu je roz wój ku l tu ry i li te ra tu ry 
za równo pol skiej, jak i cze skiej:
[...] ja wie rzę w to, co na pi sałem: że w kra jach, któ re mają gorączkę – a wszy stkie kra je śro d ko -
wej Eu ro py przy po mi nają człowie ka z pod wy ższoną te m pe ra turą, któ ry z po wo du swo jej cho ro by 
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16 Tłum. P. Foglová, „Scri p tum” 1991, 21.11., s. 46–47.



post rze ga świat wy ra ź niej(ostrzej) niż inni – że w tych kra jach ro dzi się dla ku l tu ry ogro m na
szan sa, dla te go że ka ż dy ruch po ma ga ku l tu rze, po wo du je bo wiem dia log, pod czas gdy bez ruch
od po wia da mo no lo go wi (1993, 10.02., s. 37).

W ko lejnym okre sie, kiedy wy dawcą pe rio dy ku była Společnost pro Scri p -
tum, zo sta je zmie nio na sza ta gra fi cz na cza so pi s ma, po ja wia się też nu me ra cja
po szcze gó l nych ze szy tów, z okładki mo że my się do wie dzieć o jego za wa r to ści.
Te ma ty ka pol ska wy ra ź nie roz ra sta się, nie któ re nu me ry, jak pod wó j ny 11–12
czy 20 mo ż na na zwać pol ski mi.

Trzon pe rio dy ku na dal sta no wią pre zen ta cje li te ra tu ry, wy wia dy, dys ku sje
czy ar ty kuły po dej mujące pro ble ma ty kę społecz no- kul tu ralną, któ re uzu pełnia -
ne są przez stałe ru bry ki. Są nimi: „A jiné” – tra ktująca o bieżących wy da rze -
niach w ku l tu rze, ży ciu społecz nym i po li ty cz nym; „Ze zahraničí”, „Literarní
fe je ton”, „Re cen ze- kri tiky” i „Zpráva z ce sty”. 

Nie mal we wszy stkich 13 nu me rach tego okre su w ru bry ce „Ze zahraničí”
od naj dzie my uwa gi po świę co ne pol skiej li te ra tu rze i pra sie. Auto rem wię kszo -
ści z nich jest Václav Bu rian. Bar dzo czę sto czy te l nik ma mo ż li wość za po zna -
nia się ze znaczącymi, opi nio twór czy mi pol ski mi pe rio dy ka mi, np. w nu me rze
9 Bu rian pisał o „Po li ty ce” i „Tygo dni ku Po wszech nym”17. Przy ta czając hi sto -
rię oby d wu tygo dni ków, po rów nał „Po li ty kę” do cze skiej „Tvor by”, zwra cając
uwa gę na zde cy do wa nie bar dziej libe ral ny cha ra kter tej pie r wszej w la tach ko -
mu ni z mu, pod kre śla też, że pol ski pe rio dyk bar dzo szy b ko wpi sał się w nowe
wa run ki demo kra ty cz ne, ja kie po ja wiły się w la tach dzie wię ć dzie siątych. Da lej
czy ta my o „naj sta r szym nie za le ż nym tygo dni ku na zie miach byłego blo ku so -
wie c kie go:, czy li o „Tygo dni ku Po wszech nym”. Au tor ar ty kułu przy po mniał
pro ble my, ja kie miało pi s mo w la tach re żi mu, gdy wciąż ogra ni cza no jego
nakład, a re da k cja nie pod dawała się na ci skom i nie dru ko wała żad nych za le ca -
nych te kstów; wpa r cie ze stro ny epi sko pa tu kra ko wskie go i arcy bi sku pa Ka ro la
Wo j tyły; współpra cę w wie lo ma „nie wy god ny mi” w przeszłości au to ra mi mię -
dzy in ny mi z Miłoszem, Herber tem, Ty r man dem czy Słoni m skim. Do „Tygo -
dnika Po wszechnego” po wró cił cze ski pu b li cy sta w nu me rze 16, w któ rym od -
no to wu je 50-le cie pi s ma18. Bu rian przy to czył tu cy tat z pie r wsze go nu me ru
tygo dni ka z 24 ma r ca 1945 r., w któ rym re da ktorzy pi s ma zwra ca li uwa gę na
to, że nie mo ż na sta wiać na nie na wiść wo bec wro ga, lecz na spra wie d li wość,
przy wołano tu słowa Chry stu sa: „Kto mie czem wo ju je, ten od mie cza gi nie”.
To od rzu ce nie nie na wi ści do Nie mców w roku 1945, re da ktor „Scri p tum” po -
rów nu je do sy tu a cji po 50 la tach, kie dy „Tygo dnik Po wszech ny” opo wia da się
za spra wie d li wym osądem ko mu ni z mu, bez nie na wi ści i dys kry mi na cji. Pięć -
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17 V. Bu rian, Dva týdeníky, „Scri p tum” 1994, nr 9, s. 61–63.
18 V. Bu rian, Tygo dnik Po wszech ny má padesát let, „Scri p tum” 1995, nr 16, s. 60–61.



dzie sięcio let nie kon ti nu um dro gi mo ra l nej, du cho wej i po li ty cz nej opa r te jest –
zda niem Bu ria na – na niezłomnej po sta wie re da kto ra na cze l ne go pi s ma Je rze go 
Tu ro wi cza. 

Ko le j nym, nie zwy kle isto t nym dla Po la ków pe rio dy kiem, o któ rym dwu kro -
t nie pi sze się w „Scri p tum”, jest pa ry ska „Ku l tu ra”. W nu me rze 13 przy oka zji
50-le cia po wsta nia pi s ma przy to czo no jego hi sto rię, zna cze nie, rolę re da kto ra
Je rze go Gie dro y cia, głoś nych współpra co w ni ków, działal ność In sty tu tu Lite ra c -
kie go, a ta k że nie zwy kle wa ż ne głosy do tyczące kon ta któw Pol ski z Nie mca mi,
czy pa ń stwa mi z da w ne go Związku Ra dzie c kie go w la tach dzie wię ć dzie -
siątych19. Z ko lei w nu me rze 15 swoją in fo r ma cję Václav Bu rian roz po czy na
słowa mi20: 

Pa ry ska „Ku l tu ra”, naj bar dziej znaczące cza so pi s mo pol skiej po wo jen nej emi gra cji, nie po ja -
wia się na na szych stro nach po raz pie r wszy. Pi s mo to zasługu je wszak na stałą uwa gę, mimo
tego, że stra ciło atra kcy j ność za ka za ne go owo cu (1995, nr 15, s. 84). 

Ten kró t ki ar ty kuł nosi tytuł Książę bez spad ko bie r ców, a jego au tor nawią-
zuje mię dzy in ny mi do książki Ewy Ber be ry usz Książę z Mai sons- Laf fit te
i zwra ca uwa gę na kon stru kty w ne i kry ty cz ne po dej ście do no wej wo l nej Pol -
ski, rze telną oce nę po li ty ki we wnę trz nej i za gra ni cz nej kra ju, po ja wiające się na 
łamach „Ku l tu ry” za sprawą jej re da kto ra na cze l ne go. 

W pod wó j nym  nu me rze 17–18 z 1995 roku Ale na Dvořáčková przed sta wiła 
nie mal bli ź nia czy do „Scri p tum” lu be l ski kwa r ta l nik „Scri p to res Scho la rum”21,
w nrze 19 zaś V. Bu rian przy bli żył pi s mo po dej mujące pro ble ma ty kę sty ku ku l -
tur: pol skiej, cze skiej i nie mie c kiej; mowa tu o „Zie mi Kłod zkiej”22, a w nrze
20 Le szek En ge l king za pre zen to wał wy cze r pujący przegląd pol skich cza so pism 
li te ra c kich23. 

W oma wia nej ru bry ce od no to wa no ta k że bo he mi ca po ja wiające się w „Li te -
ra tu rze na Świe cie” (nr 9/1994 i nr 13/1994), re a kcje w po l skiej pra sie po śmie -
r ci Bo hu mi la Hra ba la (nr 22/1997) czy pol skie no wo ści wy da w ni cze (nr
16/1995 i nr 23/1998). Przy oka zji wy da nej książki Ja rosława Go wi na Ko ściół
po ko mu ni z mie (Kra ków 1995) Václav Bu rian przed sta wia sy tu a cję ko ścioła
kato li c kie go po prze mia nach roku 1989, swo je uwa gi ko ń czy stwier dze niem, że 
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19 Idem, Páte desetiletí pařížské Ku l tu ry, “Scri p tum” 1994, nr 13, s. 86–88.
20 Idem, Kníže bez dědiců, „Scri p tum” 1995, nr 15, s. 84–85.
21 A. Dvořáčková, Časopis Scri p to res Scho la rum, „Scri p tum” 1995, nr 17–18, s. 82–83.
22 V. Bu rian, Zahraniční po li ti ka na úrovni ne j nižší a nevyšší, „Scri p tum” 1996, nr 19,

s. 79–80.
23 L. En ge l king, Nový literarní časopis, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1996, nr 20, s. 77–80.



ze świec czo ne cze skie społecze ń stwo  po trze bu je ko ścioła (czy ko ściołów) zde -
cy do wa nie bar dziej niż społecze ń stwo pol skie24.

W ko le j nej stałej ru bry ce trze ciego okre su „Scri p tum” „Zpráva z ce sty” (In -
fo r ma cje z pod ró ży) od naj dzie my, mię dzy in ny mi, no ta t ki z pod ró ży do Pol ski.
W nu me rze 15 V. Bu rian pi sze o Kra ko wie25, w nrze 19 Petr Mikeš o wy sta wie
po świę co nej Gom bro wi czo wi w Wa r sza wie i spo t ka niu z Ritą Go m bro wicz
w Pa ry żu26. Dłuższą re la cję za uwa ża my z pod róży Tomáša Ticháka do Wrocła-
wia, któ ry w te k ście opub li ko wa nym w gru d nio wym nu me rze 23 z roku 1998
przy po mi na przełomo wy rok 1989, pisząc Vra ti s lav dvakrát ji nak27. Ar ty kuł ten 
to re la cja z dwóch wy ja z dów do sto li cy Do lne go Śląska. Pie r wszy to wspo -
mnie nie po wie wu de mo kra cji, gdy we Wrocławiu od by wała się kon fe ren cja
o E u ro pie Śro d ko wej, któ rej to wa rzy szył fe sti wal cze skiej ku l tu ry zor gani zo wa -
ny przez So li da r ność Pol sko - Cze chosłowacką. Wśród cze skich fo l ko wych pie ś -
nia rzy wystąpił wów czas le gen da r ny bard Ka rel Kryl, któ ry na fali ogó l ne go
en tu zja z mu zawołał, że za rok spo t ka się z wi dza mi w pra skiej Lu ce r nie.
Okazało się, że już po dwóch tygo dniach za śpie wał w Pra dze. To wspo mnie nie
skłoniło Ticháka do re fle ksji nad zmia na mi, ja kie zaszły we Wrocławiu i w Eu -
ro pie Śro d ko wej w ciągu osta t nich lat, nad de mo kracją, wre sz cie no r ma l nych
ży ciem i wy śmie ni tym ję cz mien nym pi wem z bro wa ru Spiż, gdzie pi wo wa rem
jest Czech.

W nu me rze 23 prze dru ko wa no fra g men ty roz mów Dra go Jančara i Ada ma
Mi ch ni ka z roku 199228, w któ rych pod ję li te ma ty związane ze słowe ń sko ścią
i po l sko ścią, z za gad nie niem Eu ro py Śro d ko wej czy za da nia mi li te ra tu ry29; oraz 
za mie sz czo no roz mo wę Václava Bu riana z Li bo rem Ma r tin kem, tłuma czem
i popu lary za to rem pol skiej po ezji z Opa wy, z któ rej mo ż na się do wie dzieć o li -
cz nej gru pie in te re sujących twó r ców piszących w ję zy ku pol skim30. Pod wó j ny
nu mer 17–18 był pu b li kacją szcze gólną, zna lazły się tu bo wiem te ksty z lat
osiem dzie siątych, dru ko wa ne wcze ś niej w cza so pi s mach sami z da to wych wy -
chodzących w Ołomu ń cu, z lite ra c kie go „Ječmínka” i litera cko-ar tysty czne go
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24 V. Bu rian, Církev po ko mu ni s mu, „Scri p tum” 1996, nr 21, s. 155–156.
25 Idem, Nejmocnější zbraň, „Scri p tum” 1995, nr 15, s. 74–75.
26 P. Mikeš, Varšava – Paříž, “Scri p tum” 1996, nr 19, s. 33–34.
27 T. Tichák, Vra ti s lav dvakrát ji nak, „Scri p tum” 1998, nr 23, s. 76–78.
28 Fra g men ty opub li ko wa ne w „Scri p tum” po chodzą z książki: Di sput, Dra go Jančar a Adam

Mi ch nik Do mov a svět, Ce lo vec–Kla den furt 1992.
29 Di sput, Dra go Jančar a Adam Mi ch nik. Do mov a svět, tłum. M. Šaradínová, „Scri p tum”

1998, nr 23, s. 1–7.
30 O polské literatuře, která se píše u nás, Scri p tum” 1998, nr 23, s. 71–74.



„Ena to”, a ta k że te, któ re prze le żały wie le lat w szu fla dach ich au to rów. Ponad -
to czy te l nik zo stał za zna jo mio ny z ołomu niecką hi sto rią nie za le ż nej ku l tu ry li -
te ra c kiej i wy da w ni czej31. I tak, od naj du je my tu kilka uwag nad fi l mem Člověk
ze žele za”32 na pi sa nych przez V. Bu ria na tuż przed ogłosze niem w Pol sce sta nu
wo jen ne go. Cze ski dzien ni karz wi dział film w Pol sce i zwra ca uwa gę na jego
pa te ty cz ność i agi ta cy j ność. „Na pra wdę, wszy stko oprócz sym bo li i cza sów
przy po mi na re wo lu cyjną sztu kę ko mu ni styczną” (1995, nr 17–18, s. 18) – pi -
sze, ale nie czy ni z tego za rzu tu. Pa tos jest dla nie go chara ktery sty cz ny dla hi -
sto ry cz nej chwi li, w ja kiej zna lazła się Pol ska, w któ rej do przeszłości, jak
sądził, na le żały już re wi zje, strze la nie do na ro du, kon fi den ci. Jak bar dzo się
mylił, oka zało się tuż po pie r wszym opub li ko wa niu ar ty kułu, w dru gim nu me -
rze „Ječmínka” w li sto pa dzie 1981 roku. „Sa miz da to we” wy da nie „Scri p tum”
ko ń czy fe lie ton Jó ze fa Piłsu d skie go, w któ rym naj wybi tnie j szy przy wó d ca Rze -
czpo spo li tej XX wie ku dzie lił się do świa dcze nia mi z pra cy kon spi racy j nej,
a prze de wszy stkim przy bli żył hi sto rię te r mi nu bibuła33.

Je śli we źmie my pod uwa gę te ma ty kę polską, to na prze strze ni je de na stu lat
uka zy wa nia się „Scri p tum” naj waż nie j sze dla tzw. działal no ści popu lary zato r -
skiej miały pre zen ta cje li te ra tu ry: wie r sze, opo wia da nia oraz fe lie to ny. Przed -
sta wi my owe pre zen ta cje w wy dzie lo nym przez nas okre sie trze cim, roz po czy -
nając od „pol skich” nu me rów. W pod wó j nym 11–12 z roku 1994 za pre zen to -
wano wy bo ry twó r czo ści wie lu po etów, roz po czy nając od wierszy Czesława
Miłosza z lat 1993–199434 i udzie lo ne go dla „Scri p tum” wy wia du, w któ rym
pol ski po eta od po wia da na py ta nie do tyczące kwe stii wia ry, reli gi j no ści i ka to li -
cyz mu w po ezji35. Da lej od naj dzie my wie r sze Anny Świ r sz czyńskiej z to mi ków 
Je stem baba i Bu do wałam ba ry ka dę36, opo wia da nia Dru ga ma t ka Han ny Krall
z tomu Ta niec na cu dzym we se lu37, po ezje Wisławy Szy m bo r skiej ze zbio ru Ko -
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31 S Ro sti s la vem Valuškem o přátelích a je jich Te x tech, „Scri p tum” 1995, nr 17–18 , s. 3–6;
Z olomouckého literárního sa mi z da tu, Scri p tum” 1995, nr 17–18 s. 55–56.

32 V. Bu rian, Člověk ze žele za (Tro cha úvah nad fi l mem), „Scri p tum” 1995, nr 17–18,
s. 17–18.

33 J. Piłsu d ski, Tro cha hi sto rie, tłum. V.Bu rian, „Scri p tum” 1995, nr 17–18, s. 84–87.
34 Cz. Miłosz, V Szetajnách, Re a li s mus, Tělo, Události jin de, Sa ra je vo, tłum. V. Bu rian, „Scri -

p tum” 1994, nr 11–12, s. 20–27.
35 Několik otázek pro Czesława Miłosze. Sa c rum ve verších agnostiků, roz ma wiał V. Bu rian,

„Scri p tum” 1994, nr 11–12, s. 28–29.
36 A. Świr sz czy ń ska, Vzpo u ra, Stará žena, Vra zil do mě čumákem, Černý mák, Stavění

barikád, Zpověď na dlažbě, To je už ko nec, Do tro sek ho di la klíč, tłum. V. Dvořáčková, „Scri p -
tum” 1994, nr 11–12, s. 30–36.

37 H. Krallová, Druhá ma t ka, tłum. P. Foglová, „Scri p tum” 1994, nr 11–12, s. 37–43.



niec i początek38, wie r sze Zbi g nie wa Ma che ja39, Kry sty ny Ro do wskiej40 i Le sz -
ka En ge l kin ga41. Li te ra c kie pre zen ta cje za my ka nie zwykły utwór po ety cki Vla -
sty Dvořáčkovej42, będący wy ra ź nym hołdem dla Zbi g nie wa Her be r ta, pełen
nawiązań mito lo gi cz nych, a za ty tułowa ny Z dopisů Panu Co gi to (1994, nr
11–12, s. 71–76). 

W oma wia nym pod wó j nym nu me rze zna j dują się też inne po lo ni ca: to fe lie -
ton Ada ma Mi ch ni ka prze dru ko wa ny z „Tygo dni ka Po wszech ne go” za ty -
tułowa ny Ety ka i po li tyk (1994, nr 11–12, s. 44–47) i w stałej ru bry ce „Literární 
fe je ton”, tekst Je rze go Pi l cha Číst, nečíst – vy dat lze (1994, nr 11–12,
s. 103–104) o skan da lu wokół wy da nia przez ofi cy nę M z Kra ko wa książki  Al -
le na Gin s be r ga Zna jo mi z te go świa ta (1993), da lej esej Ale ksan dra Fiu ta Hy -
ste rie (1994, nr 11–12, s. 77–86), po świę co ny pi sa r stwu Ta de u sza Kon wi c kie go 
z przy goto wywa ne go wów czas zbio ru szki ców Py ta nie o to ż sa mość oraz ar ty -
kuł na pi sa ny dla „Li te ra tu ry na Świe cie” au to r stwa Vla dimíra No vo t ne go, pra -
skie go ru sy cy sty, bo he mi sty i kry ty ka lite ra c kie go, nad któ rym za trzy ma my się
nie co dłużej. Česko-polské pětiletí (1994, nr 11–12, s. 86–89) pre zen tu je hi sto -
rię cze sko-pol skich sym po zjów lite ratu rozna w czych orga ni zo wa nych w Pra dze
przez Aka de mię Nauk. Pie r wsze z nich było po świe co ne jed ne mu z najwy bit -
nie j szych cze skich po lo ni stów i sla wi stów, pro fe sorowi Cze chosłowa c kiej Aka -
de mii Nauk Ka relowi Krejčemu, a odbyło się we wrze ś niu 1989 roku, tuż przed 
aksa mitną re wo lucją. Już wów czas – jak pi sze au tor ar ty kułu – czuło się po -
wiew wol no ści, a pod czas dys ku sji prze wa żały te ma ty po li ty cz ne. Od tego cza -
su przez ko le j ne pięć lat sym po zja za szczy ca li swoją obe cno ścią naj wybi tnie j si
pol scy na uko w cy i twó r cy. Byli wśród nich mię dzy in ny mi: Zdzisław Nie dzie -
la, Ja cek Ko l bu sze wski, Mie czysław Kli mo wicz, Ja nusz Sławi ń ski, Mi chał
Głowi ń ski, Ed ward Ba l ce rzan, Ma r ta Wyka, Ja cek Illg, Czesław Miłosz, Ed -
ward Ba l ce rzan, An drzej Ja go dzi ń ski czy Sta nisław Ba l bus. W la tach 1990–

198 Jo an na MAKSYM-BEN CZEW

38 W. Szy m bo r ska, Někteří mají rádi po ezii, Ko nec a zacátek, Kočka v prázdném bytě, Láska
na první po hled, Dne 16. května 1973, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1994, nr 11–12, s. 48–55.

39 Z. Ma chej, ***, Snad ještě této noci, V nové městské čtvrti, Hudební epi zo da vojenského
cvičení »Družba«, Stará bláznivá ženská a kos, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1994, nr 11–12,
s. 56–59.

40 K. Ro do wska, Svatá ro di na, Kon tra punkt, Me ze ra, Stav vlastnění, Velké prádlo, tłum.
I. Mikešová, „Scri p tum” 1994, nr 11–12,  s. 60–64.

41 L.En ge l king, *** [Na to se neumíta], *** [Z hlo u bi mé Asie], *** [Básně chodívají],*** [ve 
snu jsem spatřil], Z učení velkého guru, V koloniále, Židi na Ma da gar kar!, *** [Třetí třída], tłum. 
I. Mikešova, „Scri p tum” 1994, nr 11–12, s. 65–70.

42 Vla sta Dvořáčková – tłuma czka li te ra tu ry pol skiej. Przełożyła mię dzy in ny mi trzy to mi ki
wie r szy Wisławy Szy m bo r skiej.



–1995 z pol skiej stro ny pie czę nad spo t ka nia mi objął am ba sa dor RP w Pra dze
Ja cek Ba luch. Novotný zwra ca uwa gę na zna cze nie tych dwu ję zy cz nych de bat
nauko wo-li tera c kich, pro ro ku jąc, że staną się w przyszłości le gendą, „przy naj -
mniej sla wi styczną”.

Ko le j nym „pol skim” był nu mer dwu dzie sty po świę co ny Czesławo wi Miło-
szo wi z oka zji 85 uro dzin po ety. Wcze ś niej reda k cja pu b li ko wała już wie r sze
pol skie go po ety ze zbio ru Na brze gu rze ki (1993, nr 11–12) i in fo r ma cje
o książkach No b li sty wy da nych w pie r wszej połowie lat dzie wię ć dzie siątych
(1994, nr 14). Tę nie codzienną edy cję „Scri p tum” (ża den inny twó r ca nie był
tak uho no ro wa ny przez pe rio dyk) otwie rają fra g men ty wy wia du roz mów Ale -
ksan dra Fiu ta z poetą opub li ko wa ne w książce Czesława Miłosza au to po rtret
prze ko r ny43, po nich na stę pu je ob sze r na, za j mująca nie mal połowę za wa r to ści
całego nu me ru, pre zen ta cja twó r czo ści pol skie go pi sa rza.  Są to frag men ty Tra -
kta tu po ety c kie go (te przekłady po cho dziły z przy goto wy wa nej do wy da nia w
ołomu nie c kim wyda w ni c twie Vo to bia książki Traktáty a přednášky ve verších
w tłuma cze niu V. Bu ria na, Olo mo uc 1996), wy bo ry ze zbio rów: Nie ob ję ta zie -
mia, Na brze gu rze ki i Ha i ku, esej o Sze sto wie i Do sto je wskim z książki Za czy -
nając od mo ich ulic oraz za mie sz czo ny w stałej ru bry ce Zpráva z ce sty tekst
Żeg na j cie wy spy z cy klu pre zen towa ne go w „Tygo dni ku Po wszech nym” Te ma -
ty do odstąpie nia44. Krąg tłuma czy po sze rzył się tu o Ive tę Mikešovą45, Vla stę
Dvořáčkovą, Šárkę Ne vi da lovą oraz Jo se fa Mle j n ka. Ten osta t ni jest rów nież
au to rem wie r sza Vi l nius zade dyko wa ne go pol skie mu No b li ście (1994, nr 14,
s. 54). Dopełnie niem ob sze r ne go miłoszo wskie go wątku jest ar ty kuł Bu ria na
Czesław Miłosz má osmdesát pět let, pre zen tujący hi sto rię ży cia i twó r czo ści
po ety, ob fi tujący w wie le cy ta tów z dzieł i wy po wie dzi po ety (1994, nr 14,
s. 55–59). 

Oprócz omó wio nych „pol skich” nu me rów w pe rio dy ku za go ściły rów nież
po je dyn cze pre zen ta cje pol skiej li te ra tu ry. Są to tłuma cze niu V. Bu ria na fra g -
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43 Laureát v očích čtenářů i O literatuře střední Ev ro py, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1996, nr
20, s. 3–18.

44 Cz. Miłosz, Básnický trakát, tłum.V. Bu rian; Po vyhnání, Žluté kolo, Je den kraj, To mám
rád, Kdo?, Město mládí, tłum. I. Mikešová; Paní pro fe so r ce na ob ra nu ko co u ra, a ne jen to, Mi -
nu lost, Proč, Ještě je den pro ti klad, Umělcův živo to pis, Eheu!, V jistém stáří, tłum. V. Dvo-
řáčková; Ha i ku, tłum. Š. Nevidalová; Lev Šestov a ne bo li ry zost zoufalství, tłum. J. Mle j nek; Po
osmdesátce, Sbo hem ostro vy!, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1996, nr 20, s. 19–53 i 70–71.

45 Ive ta Mikešová – tłuma czka. Uko ń czyła po lo ni sty kę i ru sy cy sty kę na Uni wer sy te cie im.
F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu. Pra co wała jako re da ktor ka w ołomu nie c kim wyda w ni c twie Vo to bia.
Tłuma czy prze de wszy stkim  li te ra tu rę polską, spo ra dy cz nie ta k że ro syjską i angie l sko ję zyczną.
Przekładała mię dzy in ny mi Cz. Miłosza, K. Wo j tyłę, B. Schu l za, B. Le śmia na, T. Mi ciń skie go,
O. To ka r czuk, L. En ge l kin ga.



men tów Spi su cu dzołoż nic Je rze go Pi l cha w (1994, nr 14, s. 23–32), wierszy
Emi gran to va písnička, Noční můry Ada ma Za ga je wskie go (1996, nr 21, s. 154)
oraz wie r szy Tichá noc, Pro gram na neděli, Italské kro ni ky, Po ema pro
nekuřáky, Ce sta na se ver, Poslední vánoce Jo a na Mi ró na (Zbi g nie wa Ma che ja
1998, nr 23, s. 47–54). 

W osta t nim, czwartym okre sie (od wrze ś nia 1999 roku) uka zy wa nia się cza -
so pi s ma „Scri p tum”, obe j mującym za le d wie trzy nu me ry (od 24 do 26),  zmie -
niają się fo r mat (z A5 na A3), sza ta gra fi cz na (no wo ścią jest pub li ko wa nie fo to -
gra fii, do tej pory w nie li cz nych wy da niach po ja wiały się gra fi ki), a pó ź niej wy -
da w ca. Pe w nym mo dy fi ka cjom ule gają ta k że stałe ru bry ki, do cho dzi też nowa – 
„Ca me ra ob scu ra”, jest to ta k że akcent „pol ski”, po nie waż – jak czy ta my
w „Post Scri p tum” od re da kcji – 

Na zwę ru bry ki ściągnę li śmy z kra ko wskie go cza so pi s ma lite ra c kie go „De ka da Li te ra cka”. Ni -
cze go le p sze go nie wy my śli li śmy (1999, nr 24, s. 16).

Nu mer 24 po świę co ny był ka wia r niom, dla te go obok ob sze r nych fra g men -
tów z Pie ska przy dro ż ne go zna j dzie my tu wie r sze Miłosza, wpi sujące się mo -
tyw prze wod ni tego nu me ru „Scri p tum” – Ka wia r nię i Cafe Gre co46. W ru bry ce 
„Kri ti ka” znajdzie my re cen zję Le sz ka Engelkin ga książki Iva na Wer ni s cha
Proslýchá se (Brno 1996)47, a w ru bry ce „Zpráva z ce sty” – ar ty kuł Bu ria na o
fe no me nie kra ko wskich fe sti wa li ku l tu ry ży do wskiej48.

W przed osta t nim nu me rze oma wia ne go pe rio dy ku pol skie akcen ty otwie ra
wspo mnie nie Mar ka Skwa rni c kie go, na pi sa ne spe cja l nie dla „Scri p tum”. Dzien -
ni karz sięgnął tu pa mię cią do wy da rzeń z 12 li sto pa da 1989 roku, kie dy to
w Rzy mie pa pież Jan Paweł II do ko nał wspó l nej ka no ni za cji Ag nie sz ki Cze -
skiej i Al be r ta Ada ma Chmie lo wskie go49. Odbyła się wów czas wyjątko wa,
wspó l na, pry wa t na au dien cja u pa pie ża pie l grzy mów z Czech i Pol ski. En tu -
zjazm, któ ry jej to wa rzy szył, był dla cze skich ka to li ków, jak pi sze Skwa r ni cki,
przed sma kiem tego, co za ki l ka dni miało się wy da rzyć na pra skim Václavskim
náměstí. Da lej prze czy ta my o tłuma cze niach i re ce pcji po ezji Wisławy Szy m -
bo r skiej w Cze chach w rze te l nym i wyjątko wo wy cze r pującym te mat ar ty ku le
Li bo ra Ma r tin ka50. Jed nak naj waż nie j szym pun ktem tego nu me ru, jak za po wia -
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46 Cz. Miłosz, Pe j sek u ce sty, Kavárna, Café Gre co, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1999, nr 24,
s. 8–9. 

47 L. En ge l king, Postmoderně nečasový Wer nisch, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 1999, nr 24,
s. 14.

48 V. Bu rian, Před X. fe sti va lem židovské ku l tu ry, „Scri p tum” 1999, nr 24, s. 16.
49 M. Skwa r ni cki, V Římě před de se ti lety, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 2000, nr 25 (únor), s. 5.
50 L. Ma r ti nek, Dílo Wisławy Szymborské v českých zemích, „Scri p tum” 2000, nr 25, s. 8–10.



dają już na pie r wszej stro nie re da kto rzy, jest prze dru ko wa ny z „Tygo dni ka Po -
wszech ne go” wy wiad z Mar kiem Ede l ma nem, w któ rym opo wia dał on o po -
wsta niu w wa r sza wskim ge t cie51.

W 26 – za ra zem osta t nim – nu me rze ołomu nie c kie go pe rio dy ku uka zał się
esej Ale ksan dra Fiu ta w tłuma cze niu Pe try Zavřelovej tra ktujący o twó r czo ści
Wi to l da Go m bro wi cza i Bru no Schu l za  z przy goto wy wa nej wów czas w wyda -
w ni c twie Vo to bia książki V Evropě, čili... (ese je ne jen o polské literatuře) (Olo -
mo uc 2001)52, a ta k że wy wiad Le sz ka En ge l kin ga z Jiřiną Ha u kovą53 oraz wy -
bór wie r szy Czesława Miłosza ze zbio ru Mia sto bez imie nia54.

* * *

Je śli mie li by śmy do ko nać pod su mo wa nia dzie się ciole t niej hi sto rii cza so pi s -
ma „Scri p tum” pod kątem li te ra tu ry i ku l tu ry pol skiej, któ ra miała tu swo je
wyjątko we mie j s ce, w pie r wszym rzę dzie mu si my pod kre ślić fakt, że wśród
wszy stkich pre zen ta cji li te ra c kich pol ska twó r czość jest tu w zde cy do wa nej
prze wa dze (do ko nując pe w nych sta ty styk jest około 70 pro cent wszy stkich pre -
zen ta cji). Au to rem, któ ry po ja wia się naj czę ściej, jest Czesław Miłosz, prze de
wszy stkim za sprawą jed ne go z czołowych cze skich tłuma czy jego dzieła i re -
da kto ra pe rio dy ku, Václava Bu ria na. Od na leźć tu mo że my ta k że nie za le ż ne ar -
ty kuły, ko men ta rze do tyczące spraw pol skich. W pi śmie zwra cało się uwa gę na
zmia ny, ja kie zaszły w na szych kra jach po roku 1989. Czę sto pod kre śla no rolę,
jaką w bu do wa niu pol skiej ku l tu ry nie za le ż nej ode grały ta kie cza so pi s ma, jak
„Ku l tu ra” czy „Tygo dnik Po wszech ny”, ten osta t ni sta le go ścił na łamach „Sci -
p tum” za po śred ni c twem ar ty kułów, wy wia dów czy in nych te kstów prze druko -
wy wa nych z pol skie go tygo dni ka. 

Można po wie dzieć, że ołomu nie cki pe rio dyk miał wręcz polo no fi l ski cha ra -
kter, a do bór na zwisk pub li ko wa nych tu au to rów czy współpra co w ni ków
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51 To všechno nemá žádný význam. S Mar kem Ede l ma nem hovoří Anka Gru pi ń ska, tłum.
V.Bu rian, „Scri p tum” 2000, nr 25, s. 12–13.

52 A. Fiut, So u boj o paní do kto ro vou z Vilčí uli ce, tłum. P.Zavřelová, „Scri p tum” 2000, nr 26,
s. 4–6.

53 Sku pi na 42 a po tom, „Scri p tum” 2000, nr 26, s. 9.
54 Cz. Miłosz, Rady, Zakletí, Ars po eti ca?, Tvůj hlas, Vyšší ar gu men ty ve prospěch disciplíny,

pronesené v Radě Všeobecného státu roku 2068, Ostrov, Když jsem byl malý, Přístup, Má věrná
řeči, tłum. V. Bu rian, „Scri p tum” 2000, nr 26, s. 11–12.



i tłuma czy był mo ż li wy dzię ki prze mia nom, ja kie nastąpiły na zie miach cze -
skich w la tach dzie wię ć dzie siątych XX wie ku. 

Mo ż na się za sta no wić, dla cze go pe rio dyk, któ ry zo stał za uwa żo ny w prze -
wod ni ku li te ra tu ry cze skiej pie r wszej połowy lat dzie wię ć dzie siątych Lubomíra 
Ma cha li55, jako pi s mo z su kce sem pre zen tujące ku l tu rę na ro dów Eu ro py Śro d -
ko wej, prze stał uka zy wać się. Z pe w no ścią nie bez zna cze nia były tu kwe stie fi -
nan so we, „Scri p tum” było wspie ra ne nie regu la r nie przez pla ców ki rządowe,
fun da cje, sto wa rzy sze nia, ale nie była to po moc stała. Re da kto rzy po sta wi li na
wy wodzącą się je sz cze z cza sów opo zy cy j nych tra dy cję kul tu ra l nych związków 
cze sko- po l skich i per spe kty wę środ kowoe u ro pejską, lecz biorąc pod uwa gę
fakt, że przez 10 lat uka zało się ty l ko 26 nu me rów pi s ma, nie wzbu dzało ono
zbyt du że go zain tere so wa nia. Dla te go w cza sach wo l ne go ryn ku i kome rcja li za -
cji, nie ste ty, po dzie liło los wie lu am bi t nych ini cja tyw. 

Li te ra tu ra
M a  c h a  l a  L., Průvodce po nových jménech české po ezie a pró zy 1990–1995, Olo -

mouc 1996.
„Scri p tum” 1991–2000.
Po rtal inte re ne to wy Sto wa rzy sze nia Tłuma czy w Cze chach, http://www.obe cpre klada -

te lu.cz
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55 L. Ma cha la, Přůvodce po nových jménech české po ezie a pró zy 1990–1995, Olo mo uc 1996.



Marta NOWAK

Dzien nik 1917–1921 A. M. Re mi zo wa.
Pró ba le ktu ry

Wśród wie lu ga tun ków li te ra tu ry memu ary sty cz nej (au to bio gra fia, bio gra fia, 
wspo mnie nia, kro ni ka, list, roz mo wy z…, wy wiad - rze ka, spo wiedź, me mu a ry,
pod ró że, szki ce, dzien ni ki itd.) w osta t nich dzie się cio le ciach du żym zain tere so -
wa niem za rów no ba da czy, jak i czy te l ni ków cie szy się dzien nik, któ ry, zy skując 
co raz większą po pu la r ność, zepchnął na plan da l szy tra dy cy j nie do mi nujące ga -
tun ki do ku men tu oso bi ste go (Cze r mi ń ska 2000: 243–245) oraz wszedł w skład
wyod ręb nio ne go przez Ro ma na Zi man da „czwa r te go ro dza ju lite ra c kie go” – li -
te ra tu ry do ku men tu oso bi ste go (Zi mand 1990: 15).

W Słow ni ku te r mi nów li te ra c kich Mi chała Głowi ń skie go te r mi nem dzien nik
okre ślo ny jest sze reg za pi sów pro wa dzo nych z dnia na dzień, o ty po wo doku -
men tacy j nym cha ra kte rze, któ rych ce lem jest utrwa le nie bieżących wy da rzeń
z ży cia oso bi ste go i pub li cz ne go. Do tego ga tun ku na le żałoby za li czyć dzien ni -
ki fa mi li j ne, opi sujące wy da rze nia ro dzin ne i sąsie dz kie, dzien ni ki ka m pa nii
wo jen nych, a ta k że dzien ni ki pod ró ży, zja z dów, dzien ni ki se j mo we, zdające re -
la cję z prze bie gu po sie dzeń se j mo wych i dzien niki- kro ni ki – będące obie kty w -
ny mi do ku men ta mi hi sto rii. Au to rzy jed nych z nich nie zwra cają szcze gó l nej
uwa gi na za cho wa nie fo r my lite ra c kie go prze ka zu (dia riusz), na to miast w in -
nych sta rają się zbli żyć je do wy po wie dzi li te ra c kiej. Dzien nik nie po sia da
z góry usta lo nej kon stru kcji, a o jego we wnę trz nej ko m po zy cji, z reguły chro -
nolo gi cz nej, de cy do wał tok wy da rzeń i kon tekst „ży cio wy” dia ry sty, któ ry au -
tor re je stro wał, nie za le ż nie od te ma ty cz nych i kon stru kcy j nych de cy zji. Spo -
śród naj bar dziej zna nych od mian dzien ni ków Słow nik wska zu je na dwa typy:
in tym ny i pod ró ży (Głowi ń ski 2002: 108). 

Dzien nik in tym ny ode grał istotną rolę w li te ra tu rze ro man ty z mu. Zaczął
kształto wać się prze de wszy stkim we Fran cji pod ko niec XVIII i na początku
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XIX w. Było to związane z po wsta niem no wych kon ce pcji oso bo wo ści lu dz -
kiej, kładących na cisk na indy wi du a lizm i oso bi ste prze ży cia, a dzien nik in tym -
ny, cha ra kte ry zujący się otwartą ko m po zycją i w ni czym nie ogra ni czający au -
to ra, po zwa lał dia ry ście pro wa dzić swo je za pi sy w spo sób frag men tary cz ny,
wie lo zna cz ny, czę sto zro zu miały ty l ko dla nie go i nie my śleć o jaki m ko l wiek
„porządku”. Dzien nik za wie rał sze reg no ta tek do tyczących ró ż ne go ro dza ju
pro ble mów i te ma tów, fo r ma l nie ró ż no rod nych, związa nych z okre śloną sy tu -
acją ży ciową dia ry sty. Je dyną, obo wiązującą au to ra za sadą był chro nolo gi cz ny
porządek za pi sów. Dzien nik in tym ny, spełniający jed no cze ś nie rolę doku men -
tal ne go świa de c twa hi sto rii, mógł za wie rać za pi sy, w któ rych pra wda dzien ni -
ko wa nie była rze czy wi sta. Dia ry sta, żyjący w cza sie su ro wej pa ń stwo wej cen -
zu ry, zmu sza ny był do samo dzie l ne go prze reda go wa nia i sa mo cen zu ry swo ich
dzien ni ków. Kie rując się bez pie cze ń stwem sa me go sie bie, pi sarz ucie kał się do
fal sy fi ka cji lub prze mi l czeń, zwłasz cza w dzien ni kach da to wa nych la ta mi dru -
giej wo j ny świa to wej i cza sów so wie c kich (Оскоцкий 1998: 150–152). 

W Ro sji na początku XX w. w tra dy cy j nym lite ratu roz na wstwie dzien ni ki
i no ta t ni ki były post rze ga ne ty l ko jako zbio ry doku men ta l nych świa dectw o sto -
sun ku au to ra do tych lub in nych wy da rzeń. Kwe stia ich ewen tu a l nej fun kcji ar -
ty sty cz nej w ogó le nie była po ru sza na, po nie waż, jak twier dzi Nikołaj Bo go -
mołow, ba dacz za j mujący się dzien ni ka mi przełomu XIX i XX wie ku, ol brzy -
mia część li te ra tu ry memu ary sty cz nej z reguły była ba da na ty l ko i wyłącz nie
w celu zdo by cia in fo r ma cji o pi sa rzu (Богомолов 1999: 202).

W pie r wszych dzie się cio le ciach XX wie ku zaszły zmia ny za rów no w stru -
ktu rze dzien ni ka, jak i w oce nie tego ga tun ku przez li te ra tów i ba da czy. Zda -
niem Bo go mołowa, za rów no sym bo li ści, jak i twó r cy re pre zen tujący inne typy
świa do mo ści pi sa r skiej, uz na li wa r tość ar ty styczną za pi su dzien ni ko we go i za -
czę li świa do mie wy ko rzy sty wać za sa dy dzien ni ko wo ści (quasi- dzien niko wo -
ści). Przykładem ta kie go przełomu są za pi sy dzien ni ko we Wa le ri ja Briu so wa,
w któ rych po eta miał mo ż li wość stwo rze nia ob ra zu „pra wdzi we go de ka den ta”
przełomu wie ków. Te no ta t ki pi sarz pro wa dził dla sa me go sie bie i nie raz z obu -
rze niem wspo mi nał o lu dziach, pró bujących prze czy tać jego dzien nik. Dla Briu -
so wa pod sta wo wym za da niem dzien ni ka było uka za nie spo so bu ży cia, naj bar -
dziej chara ktery stycz ne go dla wcze s ne go eta pu roz wo ju ro sy j skie go sym bo li z -
mu. Pi sarz tra kto wał dzien nik jako je den ze spo so bów przed sta wie nia sa me go
sie bie – wzo r co we go de ka den ta, któ ry two rzy, cze r piąc ma te riał ze swo je go ży -
cia. Bo go mołow uwa ża, że dzien nik to spo sób arty sty cz ne go od zwier cied le nia
ży cia jego twó r cy. Przykładem ta kie go dzien ni ka są za pi sy Wia czesława Iwa -
no wa, któ re – według ba da cza – stały się nie ty l ko szkołą pi sa nia (psy cho lo -
gizm, kształto wa nie sty lu), ale i szkołą ży cia, zmu szającą pi sa rza do od kry wa -
nia wszy stkich naj taj nie j szych sfer swo jej du szy i udo stę p nia nia ich cho ć by
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i nie wie l kie mu krę go wi od bio r ców. Uja w nie nie swo je go „ja” miało do pro wa -
dzić do po czu cia jed no ści z dru gim człowie kiem i sto p nio wo stwa rzać wcze ś -
niej nie ist niejącą wspól no tę z nim. Za pi sy Iwa no wa, zmie niające się w li sty do
żony, co sam po eta nie jed no krot nie pod kre ślał, fo r ma l nie fun kcjo nują jako naj -
pra wdzi wszy dzien nik1, ale któ re go od biorcą, bez wzglę du na zakładaną in tym -
ność, bę dzie nie sam au tor, lecz dru gi człowiek (Богомолов 1999: 202–204).

Dzien nik przełomu wie ków, według Bo go mołowa, był świa de c twem sa mo -
po zna nia dia ry sty, przed sta wiał mi jające ży cie jako pro ces współod działywa nia
człowie ka i tego, co go ota cza. Po ka zy wał go nie re tro spe ktyw nie, ale w chwi li
po wsta nia współod działywa nia, co po zwa lało na za cho wa nie au ten ty cz nych
emo cji (Богомолов 1999: 204). Kie dy dia ry sta doj rze wał do two rze nia dzieł ar -
ty sty cz nych, któ re prze j mo wały rolę gro ma dze nia wra żeń i prze żyć, wte dy
ogra ni czał lub za prze sta wał two rze nia dzien ni ków, tym sa mym po twier dzając
kon ce pcję R. Zi man da o ich „gra fo ma ń skiej” fun kcji. Pol ski lite ratu rozna w ca
uwa żał, że pro wadząc dzien nik, szcze gó l nie w la tach młodo ści, dia ry sta za spo -
ka jał we wnętrzną po trze bę pi sa nia. 

W dzien ni ku przyszły pi sarz pró bo wał stwo rzyć własną po ety kę, kształto -
wać swój świa to pogląd, zbie rać tzw. „ma te riały ro bo cze” prze zna czo ne dla
przyszłej działal no ści li te ra c kiej, pla no wać, a ta k że włączać do nie go swo je pierw-
sze pró by pi sa r skie, ko men tując je lub cy tując ko men ta rze in nych. Ale na
początku ty po wej działal no ści ar ty sty cz nej dia ry sta czę sto „po rzu cał” dzien nik,
kie rując swo je „gra fo ma ń skie” wysiłki na ar ty styczną, bar dziej li te racką dro gę
(Zi mand 1990: 56). 

Wraz z wzro stem popu la r no ści dzien ni ka za uwa żo no, że je śli wcze ś niej,
w wie ku XIX i w pie r wszych dzie się cio le ciach XX stu le cia, au to rzy dzien ni -
ków nie li czy li na pu b li ka cję (przy naj mniej za ży cia dia ry sty) swo ich no ta tek,
to, wraz z co raz wię kszym zain tere so wa niem czy te l ni ków li te ra turą me mu a ry -
styczną, czę ściej mo ż na było natknąć się na ich sta ra nia, by wy dać swo je za pi sy 
dzien ni ko we, ale już w opra co wa nej fo r mie (Оскоцкий 1998: 143).

Dzien ni ki, któ re au to rzy two rzy li z prze zna cze niem dla sze ro kie go od bio r cy, 
były czę sto „uba r wia ne”. Czy te l nik zna j do wał tam wy da rze nia i prze ży cia, któ -
re w rze czy wi sto ści nie miały mie j s ca. W ten spo sób po wsta wało zja wi sko za -
cie ra nia gra nic mię dzy nową qu a si li teracką formą dzien ni ka i utwo ra mi czy stej
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1 Jak za uwa ża Ro man Zi mand w pra cy Dia ry sta Ste fan Ż. Z dzie jów form ar ty sty cz nych w li te -
ra tu rze pol skiej (Wrocław 1990, s. 14–15): prze j ście dzien ni ka do li stów lub od wro t nie był sze ro -
ko roz po wszech nio ne. Ma ri na Cwie ta je wa w kró t kim cza sie ko re spon den cji z Ale ksan drem Ba -
chra chem do ko nała ta kie go prze j ścia ga tun ko we go. Kie dy wy mia na li stów się ury wa po et ka
za czy na pro wa dzić za pi sy Biu le tyn cho ro by. Po wzno wie niu ko re spon den cji Cwie ta je wa na ty ch -
miast wysyła swój dzien nik jako list do Ba chra cha. Od dzien ni ka do li stu łatwo prze cho dził doj -
rzały dia ry sta An drzej Bo b ko wski, na co po zwa lało po do bie ń stwo ga tun ków li stu i dzien ni ka.



li te ra tu ry (por. Ko cha ń czyk 1998: 143). Z po wo du zmia ny spo so bu ro zu mie nia
sen su in ty mi z mu i oso bo wo ści „ja” – obie ktu wy po wie dzi, dzien ni ki za częły
wypełniać fun kcję dzieła arty sty cz ne go (Mi le cki 1983: 50). 

W dru giej połowie XIX i w pie r wszych dzie się cio le ciach XX w. w li te ra tu -
rze ro sy j skiej rów nież ob ser wu je my wzrost popu la r no ści dzien ni ków. Piszą je
Lew Tołstoj, Mi chaił Pri sz win, An to ni Cze chow, Ale ksandr Błok i wie lu in -
nych. Spo ty ka my wie le utwo rów, któ rych źró deł mo ż na do szu ki wać się w tzw.
„wy po wie dziach oso bi s tych”. Przykładem mogą służyć Rze czy mi nio ne i roz -
my śla nia A. He r ce na, opa r te na dzien ni ko wych no ta t kach pi sa rza lub utwo ry
Pri sz wi na (opo wieść Мирская чаша i Раб обезьянин, esej Башмаки, opo wia -
da nie Родники Берендея czy Ленин на охоте). Ko rzy stając z ma te riałów
dzien ni ko wych przy two rze niu dzieła lite ra c kie go au to rzy re zyg no wa li z wie lu,
tak ty po wych dla dzien ni ka, ele men tów psy cholo gi cz nych, szcze gółów i sy tu a -
cji z ży cia, zwłasz cza mających oso bi sty cha ra kter.

Źródeł dzien ni ko wych mo że my się do szu ki wać rów nież w dziełach A. Re -
mi zo wa. Na pod sta wie Dzien ni ka 1917–1921 au tor, już w la tach emi gra cji,
stwo rzył wie le utwo rów, wśród któ rych naj waż niej szy mi są: Взвихренная
Русь, Огневица, po wieść Канава i kro ni ka Всеобщее восстание. Roz winął
w nich mo ty wy dzien ni ko we.

Dzien nik 1917–1921, na pi sa ny przez Ale ksie ja Re mi zo wa w la tach re wo lu -
cji i ko mu ni z mu wo jen ne go, jest pie r wszym do ku men tem tego ro dza ju, do stę p -
nym dla ba da czy spu ści z ny pi sa rza. Uka zu je wy da rze nia hi sto ry cz ne w powią-
za niu z własną bio gra fią. W nie po wta rzal nym kształcie ga tun ko wym dzien nik
łączy w so bie nie ty l ko ce chy ró ż nych form dzien ni ka (in tym ny, dzien nik - spo -
wiedź, dzien nik- kro ni ka, dzien nik- do ku ment), ale rów nież ele men ty in nych ga -
tun ków li te ra tu ry memu ary sty cz nej (wspo mnień, no ta t ni ka, ese ju, li stu) i li te ra -
tu ry czy stej.

Dzien nik 1917–1921 składa się z dzie wię ciu ze szy tów rę ko pi su, któ re nie za -
cho wały się w naj le p szym sta nie (nie któ re zo stały nad pa lo ne, bra ku je fra g men -
tów te kstu) i dołączo nych do nie go oso b nych ka r tek. Sam au tor sy ste maty zo wał 
je dwu kro t nie, po raz pie r wszy w la tach 1920., w okre sie pra cy nad książką
Взвихренная Русь. Wte dy po ja wiły się tytuły po szcze gó l nych ze szy tów: dru gi
– II. Орь. 27.VI.–1.VI.1917; trze ci – III; czwa r ty – IV. Ростань. 10.VIII.–
–25.X.1917; piąty i szósty – V. Ветье.26.X.1917–1918; siódmy – VI. Заяц на
пеньке. 1919–20 до переезда на Троицкую до 30.VI. Петербург; ósmy –
Гошку 1921.31.VI.–1921.5.VIII; dzie wiąty – Заградительные вехи – prze pi sa -
ne fra g men ty poważnie nad pa lo ne go trze cie go ze szy tu) (Грачева 1994: 407).
Ko le j ny etap sy ste maty za cji ma te riału przy padł na lata po wo jen ne, o czym
świa d czy no ta t ka: 
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A. Re mi zoff. 1917–18–19–20–21. Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Откуда пошла
Взвихренная Русь. Мой дневник 1917 г. С 1 марта 1921, а с 5-го VIII начинается наше
странствование (хотел переписать, но для глаза неразборчиво) 
                                                                      10.X.19482

W okre sie do 1948 r. za ginął pie r wszy ze szyt rę ko pi su (1–26 ma r ca 1917 r.), 
a po zo stałe pi sarz po sta no wił odre sta u ro wać, skle jając ka r tki taśmą, co spo wo -
do wało zna cz ne zni sz cze nie te kstu. Au tor Sióstr krzy żo wych swo je za pi sy pro -
wa dził od 27 lu te go 1917 r. do 10 paź dzie r ni ka 1921 r., do mo men tu osta te cz -
ne go wy ja z du z Ro sji.

Pie r wszy ze szyt Re mi zow pra kty cz nie w całości po świę ca przed sta wie niu
dwóch re wo lu cji ro sy j skich. Au tor opi su je wy da rze nia, któ rych sam był świa d -
kiem, stre sz cza ar ty kuły za mie sz czo ne w ga ze tach, mówiące o sy tu a cji w kra ju. 
W na stę p nych czę ściach Dzien ni ka Re mi zow sku pia się na za pi sa niu tego, co
do strzegł na uli cach: scen z ży cia co dzien ne go, usłysza nych dia lo gów, opo wia -
dań na ocz nych świa d ków, za rzu cając za da nie uwie cz nia nia toku „ofi cja l nej hi -
sto rii”.

Ka ż dy ze szyt za ko ń czo ny jest „przy pad ko wy mi”, usłysza ny mi przez nie go
słowa mi, wy ra że nia mi i uwa ga mi au to ra („Бабы: штурмана поймали! Забас-
тов[щик] [?] не в платьи ходит, а в [1 нрзб.] попасть нельзя (ребёнок).
Солдат: подождите бабы мас[ло] будет дешевле. Баба: бабье ждать не
могут”; s. 428) lub fra g men ta mi z ga zet. Ina czej ko ń czy się ze szyt trze ci, gdzie
na osta t niej stro nie au tor Oli prze pi sał tekst bli żej nie okre ślo ne go Do ku men tu
Esen tu t skie go, kon tra ktu przed ślu b ne go dwo j ga nie zna nych lu dzi, o któ rych pó -
ź niej pi sarz w ogó le nie wspo mi na. Ze szyt sió d my i ósmy (VI. Заяц на пеньке.
1919-20 до переезда на Троицкую до 30.VI. Петербург; Гошку 1921.31.VI.–
–1921.5.VIII) ko ń czy się wy cin ka mi z nie zna nych ga zet i słowa mi sta ro ru skich
cza stu szek („Пишу тебе письмо, стихами | пиром чернило моего | Но я про-
шу тут вас слёзами | ну растолхуйте мне его”; s. 491). Z ko lei osta t nia część
– Заградительные вехи, to prze pi sa ne te ksty nie któ rych nad pa lo nych fra g men -
tów trze cie go ze szy tu, o czym świa d czy wie le po wtó rzeń z III. Dzien nik ko ń czy 
się dwo ma te ksta mi: Вонючая торжествующая обезьяна... i Из Времен-
ника, a ta k że ese jem: Из Рабочей тетради 1920-х гг, w któ rym za wa r te są
prze my śle nia Re mi zo wa, do tyczące lu dz kiej na tu ry. 
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2 A. Ремизов: Дневник 1917–1921, [в:] Минувшее. Исторический альманах, ред. В. Аллоя. 
Москва–Санкт-Петербург 1994, s. 417. Wszy stkie cy ta ty po chodzą z tego wy da nia. Nu me ry
stron po da no w na wia sach. Za cho wa na jest ory gi na l na pi so w nia au to ra. Skró ty au to rskie roz szy -
fro wa no w na wia sach kwa dra to wych. Słowa nie czy te l ne za zna czo ne są w na wia sach kwa dra to -
wych, jako [1 нрзб.], cy fra oz na cza ilość wy ra zów. Znak za py ta nia w na wia sie kwa dra to wym to -
wa rzy szy słowom, któ rych do my ślają się au to rzy wy da nia dzien ni ka.



Taka otwa r ta i lu ź na ko m po zy cja dzien ni ka Re mi zo wa po zwa la na za mie sz -
cza nie w nim ró ż ne go typu i po cho dze nia no ta tek, związa nych z wy da rze nia mi
w re a l nym świe cie, ocen, re fle ksji, przy to czeń wy po wie dzi in nych lu dzi. Za pi sy 
dzien ni ko we nie są re zu l ta tem zdys cypli no wa nej i sy ste maty cz nej pra cy pi sa -
rza, a wy ni kiem całko wi tej wol no ści od ka no nów. Są to czę sto przy pa d ko we
no ta t ki poli tema ty cz ne, od zwie rcie d lające wy da rze nia prze ży te go dnia i ich od -
działywa nie na dia ry stę (por. Gołusz ka 1991: 98).

Otwa r ta ko m po zy cja dzien ni ka wpływa na jego syn kre ty cz ny cha ra kter.
Mieszczą się w nim ró ż ne od mia ny ga tun ku: dzien nik - spo wiedź, ce lem któ re go
jest roz mo wa z sa mym sobą i roz li cze nie się z włas nych czy nów i uczuć („Я не
спрашиваю, за что это мне? Я знаю, за что это мне. Иногда кажется, нет
для меня искупления и в такие минуты думаю я: хоть бы под колесо
попасть, чтобы раздавило и дух вон”); dzien nik-do ku ment, który od zwie rcie -
d la wy da rze nia związane z re wo lucją i la ta mi pore wolu cyj ny mi („У слабых
людей события последних дней и потрясения и неустроенность и будущее
может просто душу сломить. Надо силу воли, духа. Претерпевший до
конца спасается”; s. 422) oraz dzien nik-kro ni ka – la pi da r ny wy kaz osta t nich
dni Re mi zowów w Ro sji:

7-го Утром Ямбург, стояли до 8 утра зря
   8-го Обыск.
   9-го в 11 ч[асов] веч[ера] приехали в Нарву. Сидели до 10-го вечера. Вечером была
дезинфекция и в карантине.
   11.VIII. Карантин. Утром до подачи обеда [?] на вокзале выгрузка багажа (переход через 
Нарву) [...].
   23.VIII. Утро. Приехали. Сидим в комнате и ждём: пустят ли нас или [1 нрзб.] (s. 501).

Dzien nik nawiązuje także do in nych ga tunków li te ra tu ry memu ary sty cz nej.
Od właściwego wspo mnie niom retro spe ktyw ne go zwro tu za czy nają się za pi sy
pi sa rza („Началось это 23-го, и только что сегодня могу записать кое-что,
потому что был в чрезвычайном волнении”; s. 417). O ce chach ty po wych dla 
diariu sza świadczą dokład nie przy toczo ne ra chun ki oraz wy kaz cza so pism od -
da nych do bi b lio te ki: 
12.XII. 6.435 р.   + 643 р. 50 = 7076 р. 50                 6.435   2
       3.503 р. 86                                               3217.50
                         10.582 р. 36                            1250 
                                                                1967. 50 (s. 488)
               Реестр писем в Публ[ичной] Биб[лиотеке]

I 1902–3–4 – 73                     X 1913 – 181 Писем В.В. Розанова – 17
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II 1905 – 82                        XI 1914 – 137
III 1906 – 146                      XII 1915 – 257
IV 1907 – 93                       XIII 1916 – 278            XIX 1920
V 1908 – 100                       XIV 1917 – 202            XX 1921
VI 1909 – 69                       XV 1914–1918 – 135
VII 1910 – 103                     война                      XXI 1921
VIII 1911 – 183                     XVI 1918 – 176
IX 1912 – 224                      XVII 1919 – 170
          1073                     XVIII 1906-1914 – 48
                                                     1554
          1074

                
             

                             1627                                 (s. 489)
Pi sarz, nie mając mo ż li wo ści po roz ma wia nia z własną cór kę sam na sam,

ko rzy sta z fo r my li stu, opo wia dając Na ta szy o jej dzie ci ń stwie i swo im ro dzi -
cie l skim od da niu: „Вот и мне захотелось написать тебе, рассказать тебе
о тебе же. А ты мне ответь, получила ли письмо. Я тебе ещё напишу.
Родилась ты в лунную весеннюю ночь, когда началось цветение каштанов
[...]” (s. 449)3.

Dzien nik Re mi zo wa ko ń czy esej – dwa dzie ścia kró t kich pa ra gra fów, w któ -
rych pi sarz wy po wia da się o sy tu a cji po li ty cz nej, emi gra cji, znie wo le niu na ro du 
przez władze bol sze wi c kie, zmia nach w men ta l no ści Ro sjan, stra chu i pró bie
za cho wa nia człowie cze ń stwa: 

Любовь не имеет границ. Любящие найдут друг друга. И самое главное в жизни любовь
(s. 514).

Во[т] что ещё я понял в нашей жизни в России, за эти годы: приходилось всё время
доказывать, что ты человек, а всё шло против этого признания и борьба было ужасная;
Если хорошего человека увидишь, на сердце легче (s. 515).

Dzien nik uja w nia je sz cze je den aspekt swej od rę b no ści ga tun ko wej. In tym ny 
cha ra kter wy po wie dzi dia ry sty, od kry cie su bie kty w nych prze żyć, przy bie ra czę -
sto po stać li ryczną:

Прежде я любил звёзды и в звёздах видел себе знак, я не мог разгадать, но непре-
одолимо тянулся к звёздам. А с весны 1920 г. я полюбил ветер – вей. И его почувствовал,
как когда-то звёзды. И душа моя к нему. Через него моя связь с миром (s. 515).
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3 Na ta sza Re mi zo wa, wy cho wując się w Be re sto w cu (ro dzin nej sie dzi bie żony pi sa rza) z dala
od ro dzi ców, tra kto wała Re mi zo wów chłodno i pod czas ich trzy tygo dnio wych od wie dzin, sta rała
się ich uni kać.

 



Li ry cz ność wi do cz na jest ta k że w czę s tych zwro tach inwo ka cy j nych pi sa rza
do „Ro sji, Rusi”, w któ rych wy ra ź nie wi dać na sta wie nie wy po wie dzi „pod mio -
tu li ry cz ne go” na ad re sa ta – uper soni fi ko waną Ro sję:

Зацвела ты моя Русь алыми маками. Вижу тебя убранной невестой.
   Госпожа великая Россия. Надо ко всему быть готову. А главное к смерти. Я словно
умер. И вот теперь начинаю жизнь. И это не один я и так не только со мной. Могут
завоевать немцы. Но уж это не будет так страшно. Главное надо быть ко всему готову.
   Зашаталась Россия (s. 424).

W swo im dzien ni ku Re mi zow sta ra się prze strze gać ty po wej dla tego ga tun -
ku za sa dy chro nolo gicz ne go pro wa dze nia no ta tek. Ka ż dy za pis za czy na się od
ele men tu meta te ksto we go: dokład nej daty (cza sem z uka za niem go dzi ny), cze -
go przykładem jest szcze gółowe „spra wo z da nie” z prze bie gu cho ro by pi sa rza,
no tującego swoją tem pe ra tu rę:
25.IX. Понед[ельник]. Сергиев день.
9 ч[асов] – 39,5 Приезжал д[октор] Ланг, были [1 нрзб.], При[швин], 
12 ч[асов] – 40 Разум[ник], Замятин – ломило.
6 ч[асов] – 40,3
8 ч[асов] – 38,8
26.IX. Вторн[ик]. Иоанна Богослова
 9 ч[асов] – 38,9 Прекратилoсь элект[ричество], В.А. сообразил, что у [1 нрзб.]. Лежал ни

жив, ни мёртв […] (s. 466).
Jed nak au tor Dzien ni ka nie za wsze jest wie r ny za sa dzie chro no lo gii. Zda -

rzają się prze mie sz cze nia mię dzy no ta t ka mi: za pis z 12 li pca 1917 r. zna j du je
się mię dzy no t ka mi z 15 i 16 li pca 1917 r., a jego data zna j du je się pod te kstem. 
Część piąta dzien ni ka Ветье..., za czy na się od daty -au to gra fu „1 мая 1918”,
która wsta wio na jest nad wy cin kiem z ga ze ty pt.: Новый вечерний час, na to -
miast tuż pod nim kon tynu o wa ne są za pi sy z 1917 roku, co dia ry sta wy ra ź nie
pod kre ślił po da niem roku w na wia sach „[1917]” (s. 468) i za zna cze niem
początku na stę p ne go – 1918 roku.

Re mi zow ko rzy sta z ró ż nych oz na czeń dat swo ich no ta tek i zmie nia spo so by 
da to wa nia w ob rę bie jed ne go ze szy tu. W trze cim ze szy cie (III) czte ry pie r wsze
za pi sy oz na czo ne są: „1 июня; 2 июня” itd., ko le j ne za mie nio ne się skró coną
formą „6.VI.; 7.VI.”. Cza sa mi pi sarz do da je w na wia sie na zwę dnia tygo dnia
[„7.VIII. (понедельник); 10.VIII. (четверг)”] lub jed no cześnie uży wa sta re go
i no we go da to wa nia, zgod nie z ka len da rzem ju lia ń skim i gre go ria ń skim
(„15/2.VII. Понедельник; 12 авг./30.VII. понедельник”).

W no ta t kach dia ry sty mo ż na zna leźć kil ku d nio we, a na wet kil kuty god nio we
czy kil ku mie się czne prze rwy, nie ty l ko mię dzy ko le j ny mi ze szy ta mi, ale
i wewnątrz nich. Na początku czę ści ós mej Dzien ni ka – Гошку..., po pie r wszej
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no ta t ce: „30.VI. На новую квартиру переехали...” (s. 492) na stę pu je za pis
z 5 sie r p nia 1920 roku. Z ko lei ze szyt Ветье... dia ry sta ko ń czy no tatką z 23
sierpnia 1918 r., a ko le j ny za czy na od dnia 3 ma r ca 1919 r. 

Ga tu nek dzien ni ka, tym sa mym i Dzien nik Re mi zo wa, cha ra kte ryzu je się
spe cy fi cz nym spo so bem pro wa dze nia no ta tek, dającym w efe kcie roz wa r stwie -
nie te kstu. Mi le cki, ana li zując po ety kę dzien ni ków fran cu skich od XVIII do
pie r wszej połowy XX wie ku, wy od rę b nia dwa typy fra g men ta cji: ma kro- i mi -
kro frag men ty, któ re w te k ście wy dzie la ne są za po mocą ele men tów me ta te ksto -
wych, okre ślających daty, mie j s ce, czas do ko ny wa nych przez dia ry stę za pi sów.
Mi kro frag men ty mogą składać się z jed ne go lub ki l ku aka pi tów, od dzie l nych
zdań, roz rzu co nych po całym utwo rze, któ re, po ze bra niu ich wszy stkich,
składają się w je den spó j ny tekst lub od dzie l ne ma kro frag men ty, do tyczące po -
szcze gó l nych te ma tów, po ru szo nych w dzien ni ku. Ta kie uporządko wa nie nie
jest re zu l ta tem wcze śnie j sze go prze my śle nia ko m po zy cji (co spo ty ka my np.
w po wie ści) lecz chro nolo gi cz nym, ści śle powiąza nym z wy da rze nia mi ży cia
co dzien ne go po wsta wa niem ko le j nych za pi sów (Mi le cki 1983: 95–96). 

W dzien ni ku ro sy j skie go pi sa rza czę sto mo że my się spo t kać ze zja wi skiem,
po le gającym na tym, iż opi sując ja kieś wy da rze nie pi sarz na gle je prze ry wa, by
wró cić do nie go w in nej czę ści, w chwi li, kie dy na nowo za czy na je ana li zo wać
i prze ży wać. Na tym właś nie po le ga ty po wa dla dzien ni ka frag men tary cz na
kon stru k cja te kstu. Dla te go do pie ro po prze czy ta niu całego Dzien ni ka, je ste śmy 
w sta nie po znać poglądy Re mi zo wa i za na li zo wać jego oce nę wy da rzeń, a ta k że 
wy ob ra zić so bie re la cje, pa nujące mię dzy pi sa rzem a jego zna jo my mi i kre w ny -
mi.

Au tor Sióstr krzy żo wych sto su je „mi kro te ksto wy” spo sób na rra cji, nie ocze -
ki wa nie prze chodząc z jed ne go te ma tu do dru gie go. Do ty czy to prze de wszy -
stkim oso by Na ta szy i Se ra fi my. Wątek cór ki Re mi zo wów wi do cz ny jest
zwłasz cza w dru gim roz dzia le Dzien ni ka. Mię dzy in ter pre ta cjami wy da rzeń hi -
sto ry cz nych ob ser wu je my czę ste, roz rzu co ne na prze strze ni całego te kstu zwro -
ty do Na ta szy lub kró t kie uwa gi na jej te mat. Pełen ob raz cór ki pi sa rza po ja wia
się do pie ro po wyse le kcjo nowa niu do tyczącego jej ma te riału mi kro te ksto wego
i złoże nia go w jedną „ma kro te kstową całość”:

Если Ленин это Болотников, то Блейхман (булочник анархист) это атаман Хлопок, для
которого разбой – социальный протест.
   Теперь скажу о Наташе: заметил сегодня очень враждебный её глаз на меня [...].
Нат[аше] 13 лет. Я помню себя в эти годы. Я перешёл из III класса в IV (s. 433).

Мне встретились два монаха. „Нет, – говорит один. – Выход есть”.
   Наташа очень горячая. Плохо ей в жизни будет, трудно ей будет.
   Нехорошие люди! Вот когда обвиняют всех простых людей только в разбое [...] (s. 440).
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To samo mo że my zaob se r wo wać w wy pa d ku no ta tek do tyczących żony pi -
sa rza. Ma te riał dzien ni ko wy na jej te mat nie jest duży, ale mi kro frag men ty, czę -
sto nie związane z mi nio ny mi i aktu a l ny mi wy da rze nia mi, mówiące o Se ra fi -
mie, jej sta nie zdro wia, cię ż kich wa run kach ży cia w pore wolu cy j nej Ro sji,
składają się w ma kro frag men ty, któ re, jako całość, od zwie rcie d lają tro skę au to -
ra Sióstr krzy żo wych o żonę, jego pełen ciepła sto su nek do niej. 

Идёт дождь. Вышли вечерние газеты. Беспокоит, как-то С.П. едет с фарфорового завода
(с. 426).

20 (суб[бота]) захворала С.П. Холецистит. Все эти дни в тревоге и заботах. А что бывает 
на святой Руси – смутно на душе за неё и больно.
   23.V. Встала С.П. (с. 428).

(Чернигов) В лавках пусто. Где распродано, а где и вовсе нет ничего. Я проводил С.П.
и вернулся в гостиницу. И сижу тут в размышлениях. Пить очень хочется (с. 453).

Swo bod na ko m po zy cja dzien ni ka sprzy ja ta k że nie jedno rod no ści sty lu. Wy -
po wie dzi pi sa rza czę sto zmie niają swój cha ra kter. Od bar dzo szcze gółowych,
długich i dokład nych za pi sów, szcze gó l nie na początku Dzien ni ka, do tyczących 
prze de wszy stkim sy tu a cji po li ty cz nej Ro sji, prze chodzą w kró t kie in fo r ma cje o 
tym, kto przy cho dzi do domu Re mi zo wów, jak czu je się Se ra fi ma, z czym ro -
dzi na pi sa rza musi się bo ry kać:

Собирался сколько дней, а вышел как раз в такой день для меня невыхожий. Трамвай
остановился за Полицейским мостом и пришлось выйти: казаки и народ, казаки соп-
ровождающие с длинными пиками, раньше видел только на картинках, а разъезжающие
без пик, с нагайками. Никакого беспорядка, выдержанно[...] И на Инженерной разъезжали
казаки и до самой лавки (s. 418).
22.XI. Вчера был мой 15-лет[ний] юбилей. Никого не было. Накануне приход[ил] Разум-
ник. 
   Растопоры. Собаки. „Сами и глазки садили” (у змей) […].
   26.XI. 3 пуда + 15 ф. 120 + 15 = 135 ф. (стр. 471).

Dokładny za pis zasłysza nych dia lo gów przy spie sza na rra cję, a sam au tor
uja w nia swą rolę ob ser wa to ra i kro ni ka rza:

На углу 12 линии Большого проспекта 2 красногвардейца с рук отнимают у газетчицы
газеты.
– Боитесь, чтоб не узнали, как в народ стреляли.
– Кто стрелял?
– Большевики.
– Смеешь ты. – И повёл.
– Я нищая, меня ограбили! (s. 473).

Nie zwy kle wy czu lo ny na „inny” sposób mówie nia, au tor do strze ga sposób
wy po wia da nia się swo jej córki i, ko rzy stając z mowy po zo r nie-zależnej, naśla -
du je Na taszę: „Вчера слышал как Наташа говорила о „политике” всякую
путаницу и про Амигрантов” (s. 439).
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Pi sarz nie trzy ma się jed ne go, wcze ś niej wy bra ne go spo so bu na rra cji. Tekst
utwo ru, cza sa mi za mknię ty, w któ rym pi sarz mówi ty l ko o so bie i do sie bie,
mo men ta mi nie ocze ki wa nie za mie nia się w otwa r ty, kie dy to Re mi zow zwra ca
się do kon kre t ne go ad re sa ta (Na ta sza Re mi zo wa) lub do bli żej nie zna nej gru py
osób:

Я с тобой и двух слов не сказал, я только смотрел да здоровался. Я с тобой и двух слов
не сказал, я только смотрел да здоровался., когда ты проходила по двору. А слышать
я много слышал, как ты говорила. И очень мне понравилось, с какой горячностью ты за
интеллигенцию заступалась (s. 449).
[...] Знаете, бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми. И мне хочется
прощенья просить у всякого (s. 481).

W Dzien ni ku spo ty ka my się ta k że z ad re sa ta mi zbio ro wy mi (Ruś, Ro sja, Eu -
ro pa). Ro sja czę sto jest pod sta wo wym te ma tem utwo ru, a w kró t kich za pi sach
Re mi zow dia g no zu je sy tu a cję, w ja kiej zna lazła się jego oj czy z na: 

Европа! Старая Европа первая же расплюется с нами за то, что нет самой и первобытной 
чести. Россия, хочешь осчастливить Европу, хочешь поднять бурю и смести и на западе
всякие вехи старой жизни. […] Голгофа! Понимаете ли вы, что значит Голгофа? (s. 473). 

Au tor cza sa mi zmie nia nie ty l ko ad re sa ta wy po wie dzi, ale rów nież re a l ne go
na rra to ra. Tak dzie je się wte dy, gdy po zwa la żo nie za j rzeć do swo je go dzien ni -
ka i wpro wa dzić doń własne no ta t ki, o czym świa d czy sen, za pi sa ny ręką Se ra -
fi my: 

А.Р. стоит у дверей в шапке «учёной» и в пальто (1 нрзб.) и А.Р. сказал: „Меня ведь
арестуют”.
   И я смотрю, вокруг стоят солдаты и сидят (?) кругом солдаты.
   От ужаса не могу раскрыть рта, язык поворачивается (s. 499).

W Dzien ni ku pi sarz jest, w za sa dzie, je dy nym pod mio tem wy po wie dzi, co
sprzy ja wra że niu za mknię tej ko mu ni ka cji wewnątrz te kstu. Au tor jest jed no cze -
ś nie ad re sa tem i na dawcą. Mówi o so bie sa mym i jed no cze ś nie ana li zu je własne 
po dej ście do ży cia i wy da rzeń hi sto ry cz nych („6.XI. Сижу и плачу: что мне
делать из-за меня опять беда, из-за моей болезни – захворала Серафима
Павловна”; s. 471).

Z cza sem za pi sy stają się co raz kró t sze, pod kon kretną datą spo ty ka my od -
dzie l ne, po je dyn cze zda nia („Видел во сне Вар.Фёд. Ремизову”; s. 480), ich
ek wi wa len ty („12.VIII. мытье полов. 13.VIII. переход в комнату 26 из 5-ой.
Привавка оспы”; s. 501) lub na gle po ja wiające się ra chun ki („12.XII. 6.435 р.
+ 643 р. 50 = 7076 р. 50 [...]”; s. 487).

W swo im dzien ni ku Re mi zow nie hie rar chi zu je pro ble mów, będących
przed mio tem za pi sów. Właści wy dla ga tun ku typ na rra cji sprzy ja temu, że
w jed nej kró t kiej no ta t ce wy stę pu je zde rze nie in fo r ma cji do tyczących „wy da -
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rzeń ze w nę trz nych” w sto sun ku do bio gra fii dia ry sty, z czy sto oso bi sty mi spra -
wa mi (Lubas -Bar toszy ń ska 1993: 86) (np. własna cho ro ba, po ga r szające się
zdro wie żony Re mi zo wa lub pro ble my związane z mie sz ka niem). Wszy stko to
pogłębia wra że nie roz szcze pie nia stru ktu ry dzien ni ka, jego nie jed noli to ści
i chao ty cz no ści:

Всё время думал ночью о судьбе Государя. Это жестоко – выслать в Тобольск. Поразила 
меня своей трусливостью речь Керенского и Аксентьева с.р.д. Живот всё болит. Сегодня
началась забастовка. Чаю нет, дали сырое яйцо и хлеб. Прислуга комнату не убирала
(s. 457).

Skró to we, enig ma ty cz ne in fo r ma cje, czę sto połączo ne w jed nej kró t kiej no -
ta t ce, ko m p li kują mo ż li wość od gad nię cia me ri tum wy po wie dzi. Zna j dujące się
poza sze ro kim hi sto ry cz nym i bio gra fi cz nym kon te kstem, czę sto po zo stają wie -
lo zna cz ne i po zba wio ne okre ślo ne go sen su. Tekst, na sy co ny nie domó wie nia mi,
alu zja mi, cy ta ta mi z nie odno to wa nych źró deł, na zwi ska mi lub początko wy mi
li te ra mi imion zna jo mych osób, jest zro zu miały i prze j rzy sty ty l ko dla sa me go
au to ra (Mi le cki 1983: 97):

1.III./16.II. Дорожите любовью! Прощение и прощание (s. 474).
14 авг./1 середа Видел во сне Рославлев[а], Конч., Нат[ашу], [1 нрзб.] (s. 480).
21.III. „Я не пророк, я не апостол, я тот петух, который запел и отрекшийся Пётр

вспомнил о Христе” (s. 489).
Na tej sa mej za sa dzie pi sarz czy ni alu zje do tyczące jego przyszłych utwo -

rów. Dia riusz daje pisa rzowi -inty mi ście mo ż li wość utrwa le nia po ja wiających
się mo ty wów i sta je się zeszy tem-no tat ni kiem. Re mi zow ki l ka razy wy li cza już
na pi sa ne lub do pie ro pla no wa ne opo wia da nia i ba j ki, przy ta czając ich tytuły:
1) огненная мать-пустыня
2) саранча
3) пряники
4) [2 нрзб.]
5) хвост неподобный4
6) тощета5 (s. 456).

Do swo ich za pi sów au tor Sióstr krzy żo wych wpro wa dza fra g men ty pie r wo t -
nych wer sji dwóch utwo rów, po wstałych pod wpływem rewo lu cy j nych wy da -
rzeń w Ro sji. W ze szy cie Ростань zna j du je my fra g ment Огневицы za ty -
tułowa ny Видение („Распростертый крестом лежал я на великом поле
и телом был я велик. В темноте горячей лежал я и вдруг стужа трясла все
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мои члены [...]”; s. 465), oraz część roz działu piątego Слова о погибели
Русской земли, po ety c kie go zwro tu do bez po wro t nie ginącej oj czy z ny (z po -
wo du tego utwo ru Re mi zow na jakiś czas za prze stał pro wa dze nia Dzien ni ka):

Русский народ, что ты сделал?
Ты искал своё счастье и всё потерял.
Одураченной свиньей плюхнул в навоз.
Поверил:
Землю свою свою забыл колыбельную
Где Россия твоя? 
                             (s. 462)

W dzien ni ku Re mi zo wa mo ż na zna leźć zwro ty me ta te ksto we, odsyłające
czy te l ni ka do wcze ś niej na pi sa nych utwo rów. Ana li zując sy tu a cję po li tyczną w
Ro sji, pi sarz wi dzi ana lo gię mię dzy wy stę pującym w Sio strach krzy żo wych ko -
tem Murką a lo sem Ro sji: „Последняя Мурка, задушенная в канаве отравит
мне все твои розы” (s. 473).

Jak ka ż dy dzien nik, tak i Dzien nik 1917–1921 Ale ksie ja Re mi zo wa sta no wi
auto inter pre ta cję losu jego au to ra. In tym ność, spo wied ni czość, głębo ki su bie -
kty wizm w post rze ga niu sie bie i ota czającego świa ta spra wiają wra że nie, że
dzien nik nie był prze zna czo ny do pu b li ka cji (Ma ro sz czuk 1991: 31). A jed nak,
jak mo ż na przy pu sz czać, dia ry sta li czył się z przyszłym wy da niem Dzien ni ka.
Uznał go bo wiem za do ku ment, znaczące źródło wie dzy o przełomo wym mo -
men cie Ro sji. Zwra cając się do po ten cjal ne go czy te l ni ka, au tor tak mo ty wu je
de cy zję za cho wa nia za pi sów:
[...] тут кончаются записки берестовецкие и начинаются черниговские, я сохраняю всё,
потому что писалось в значительнейший из годов русской истории – в год революции
1917-ый (s. 511). 

Skru pu la t nie chro nio ny Dzien nik 1917–1921 nie był opub li ko wa ny za ży cia
pi sa rza. Tekst do dru ku zo stał przy go to wa ny na pod sta wie rę ko pi sów prze cho -
wy wa nych przez ro dzi nę Re z ni ko wów, przy ja ciół Re mi zo wów w Pa ry żu, za -
cho wując wszy stkie za sa dy pro wa dze nia no ta tek, au torską ko m po zy cję, or to -
gra fię i pun ktu a cję. Au to r ska wer sja dzien ni ka po zwa la uj rzeć w no wym świe t -
le pe w ne ce chy pi sa r stwa Re mi zo wa i bar dziej wy ra zi ście, niż w utwo rach stri -
c te ar ty sty cz nych uja w nić poglądy pi sa rza na przełomie wy da rzeń hi sto ry cz -
nych w ży ciu Ro sji.
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Kse nia OLKUSZ 

Ar che typ „złego mie j s ca”.
Opo wia da nia gro zy Al ge r no na Bla ck wo o da

Li te ra tu rę gro zy – nie za le ż nie od jej od mia ny – ce chują pe w ne stałe reguły
kompozycy j ne, w wię kszo ści nie zmien ne (tak, jak nie zmien ny bywa me cha -
nizm wzbu dza nia grozy), do tyczące nie ty l ko fabuły czy spo so bu kre o wa nia na -
stro ju, lecz rów nież od noszące się do chara ktery sty cz nej to pi ki. Po śród ko m po -
nen tów wpi sa nych w spe cy fi kę li te ra tu ry gro zy najbar dziej zna mien ny jest mo -
tyw „złego mie j s ca”, rea li zo wa ny w wie lu wa rian tach. Nośność tego ar che ty pu
wy ni ka z fa ktu, że u jego pod staw leży prze ko na nie o „za pi sa niu się” w danym
mie j s cu da w nych zda rzeń, uczyn ków, my śli, cie r pień, emo cji, ta k że zbrod ni, co 
pozwa la na skon stru o wa nie at mo s fe ry nie samo wi to ści czy gro zy, nie ja ko
„unoszącej się” nad opisywa nym te re nem. Ponad to – nie za le ż nie od wie l ko ści
ob sza ru – wy zwa la się od czu cie klaustro fo bi cz ne, wra że nie za mknię cia, nie mo -
ż no ści wyj ścia poza na wie dzo ne te ry to rium. Efektem tego jest fru stra cja i lęk,
wzma gające się tym bar dziej, im mo c niej bo ha ter pra g nie wyzwo lić się od ko -
sz ma ru (czy li opu ścić na wie dzo ne mie j s ce). Ogra ni cze nie wol no ści postaci,
a jed no cze ś nie przy pi sa nie da ne mu ob sza ro wi cech ne ga ty w nych, de ter mi nu je
atmosferę te kstu gro zy, wpływając jed no cze ś nie na per ce pcję czy te l ni ka. 

Może być to kon stru k cja nie ja ko za my kająca je den ar che typ w dru gim, al bo -
wiem polega na prze warto ścio wa niu, pod da niu przed mio tu za bie go wi od -
wrócenia. A za tem to, co do ty ch czas uwa ża ne było za ob szar bli ski i bez pie cz -
ny, po zba wio ne zo sta je tych atry bu tów, tym sa mym wpi sując się w płasz czy z nę 
nie po zna ne go, po wo dując re a kcje stre so we. Dobrą eg zem p li fikację ta kie go me -
cha ni z mu stanowić może dom, sym bo li zujący „bez pie cze ń stwo, trwałość,
schronienie, twier dzę” (Dom. Ko pa li ń ski 1990: 69), któ ry w pe w nych okre ślo -
nych przy padkach (np. w wy ni ku rzu co nej klątwy czy na wiedzenia) za mie nia
się w pułapkę czy la bi rynt bez wyj ścia.

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
Racibórz 2007



Z dru giej stro ny mo ż na tu mó wić o pe w nym tabu lub sfe rze sa c rum, a więc
po ję ciach funkcjo nujących w ku l tu rze na za sa dzie pe w nych stałych. Je śli mó wi -
my o niena rusza l no ści tabu, to prze wa ż nie mamy na my śli te ry to rium, któ re po -
przez swój spo sób ist nie nia wy klu cza narusze nie jego inte gra l no ści. Ten sam
me cha nizm do ty czy sfe ry sa c rum. Jed nak, jak konstatuje Ro ger Ca il lo is:

Człowiek może je dy nie wzgar dzić świa tem pro fa num, sa c rum zaś pociąga go, po nie waż po tra -
fi wzbudzić jego fa s cy na cję. Sta no wi za ra zem naj wyższą po ku sę i naj wię ksze nie bez pie czeń stwo. 
Sko ro bu dzi gro zę, na ka zu je ostro ż ność […]. W swo jej ele men ta r nej po sta ci jawi się prze de
wszy stkim jako nie bez pie cz na, niezrozu miała, z trud no ścią je dy nie dająca sobą kie ro wać i nad
wy raz sku te cz na siła (Ca il lo is 1995: 23).

W du żym sto p niu cha ra kte ry styka taka od po wia da spe cy fi ce „złego mie j s ca”,
któ re po przez swoją po zorną nie naru sza l ność (a w tym i gro zę), sta no wi przed miot
bez ustan nej cie ka wo ści, wzbu dza pra gnie nie eks plo ra cji. Jed no cze ś nie – jako nie -
do stę p ne i niezi denty fiko wa ne – może być od po wied ni kiem sa c rum, ofe rującego
do świa d cze nia od bie gające od pro fa num, a za tem tego, co uz na je się na no r mę.
Wa r to rów nież do dać, że prze strzeń go ty cka, jak rów nież post go ty cka, jest w za sa -
dzie dua li sty cz na, gdyż pod le ga pra wu trans gre sji. Jak pi sze Ma nu el Agu ir re:

Go ty cyzm zakłada ist nie nie dwóch prze strze ni: z jed nej stro ny sfe ry ra cjo nal no ści, świa ta
człowie ka […]; z dru giej zaś stro ny ist nie je tu świat „In no ści”, nu mi no sum, tego, co poza zdo l no -
ścią lu dz kie go po j mowania; obie te sfe ry roz dzie la ja kiś ro dzaj pro gu, a fa buła nie zmien nie eks -
po nu je mo ment ru chu ku jed nej z tych sfer, ru chu, któ ry bar dzo czę sto post rze ga ny jest jako
trans gre sja, na ru sze nie gra nic (Agu ir re 2002: 17).

Owa dwu prze strzen ność naj wy ra ź niej uwi do cz nia się właś nie przy wy ko rzy -
sta niu motywu „złego mie j s ca”, uja w niającego się jako ob szar przy na le ż ny do
in nej rze czy wi sto ści. Prze strzeń ta jest w za sa dzie pro giem czy drzwia mi pro -
wadzącymi do nie zna ne go, nie bezpie cz ne go wy mia ru. 

Próg jest czę ścią In ne go. […] W tym tkwi dwu z na cz ność li men – pro gu, w jego para do ksa l nej
na tu rze. Sto i my pełni wa ha nia, czy próg ten prze kro czyć – i je ste śmy jed no cze ś nie już po Dru giej 
stro nie. Wkra cza my na zie mię ni czyją, tra ktując ją jako prze j ście, któ re wie dzie do In ne go: jed -
nak wkra czając nań, wkro czy li śmy już w Inne. Stąd sam próg prze ra ża nas tak samo, jak rze czy -
wi stość leżąca za nim (Agu ir re 2002: 20–21).

Ist nie je, rzecz ja s na, wie le wer sji „pro gu” i w za le ż no ści od tego, co zna j du je 
się po dru giej stro nie rze czy wi sto ści, rea li zo wa ny jest on jako kon kre t na prze -
strzeń – duża lub niewie l ka. 

W twó r czo ści Al ge r no na Bla ck wo o da właś nie ar che typ „złego mie j s ca” za j -
mu je naczelną po zy cję po śród mo ty wów chara ktery sty cz nych dla li te ra tu ry gro -
zy. W opo wia da niach tego au to ra ist nie je sze reg przykładów ilu strujących spo -
so by uka za nia i wy zy ska nia ta kiej to pi ki1.
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„Złe mie j s ca” po dzie lić tu taj mo ż na na dwie pod sta wo we ka te go rie: prze -
strze nie otwa r te i ob szar za mknię ty. W pie r wszej gru pie za wie rają się te ry to ria
na tu ra l ne, nie będące dziełem człowie ka lub w nie wie l kim sto p niu mu pod da ne. 
Może to być ob szar tak ogro m ny jak las w opo wia da niu We ndi go lub tak nie -
wie l ki, jak mała połać zie mi w Prze ję ciu. Do ka te go rii drugiej przy na leżą na to -
miast wy two ry lu dz kie, ta kie jak domy czy mie sz ka nia, a ta k że po zostałości po
nich. Prze strzeń taka jest za tem ogra ni czo na roz mia ra mi bu do w li, co spra wia,
że jest jed no cze ś nie te ry to rium szcze l nie za mknię tym, o kon kre t nym wy mia rze, 
a przez to budzącym wra że nie kla u stro fo bii. Naj większą może być mia sto
(Z przeszłości), naj mniejszą zaś korytarz (Dru gie skrzydło). 

Co cie ka we jed nak, at mo s fe ra znie wo le nia i za gro że nia jest, jak się zda je,
nie za le ż na od rozmia rów te ry to rium opa no wa ne go przez nie zna ne siły. De cy du -
je o tym me cha nizm wy zwalania stre su, któ ry po wo du je, że na wet naj wię ksza
prze strzeń może stać się źródłem kla u strofobii, je śli sta no wi ob szar pod da ny
działaniu tej sa mej (z reguły niezi denty fiko wa nej) mocy. Nie mo ż ność ucie cz ki
za wę ża te ry to rium, po wo du je jej – czę sto po zo r ne – za mknię cie, a w kon se k -
wen cji ro dzi prze ko na nie o znie wo le niu. 

„Złe” może być ka ż de mie j s ce, pod wa run kiem, że za ist nieją sprzy jające
trans fo r ma cji warun ki. Cza sem od po wia dają za to zło siły od człowie ka nie za le -
ż ne, współist niejące z nim w rze czy wi sto ści na za sa dzie le gen dy, jak tytułowy
We ndi go, albo złośli we cho chli ki gnieżdżące się w nie wie l kim le sie, jak w opo -
wia da niu Z przeszłości. Kon takt z nad natu ra l nym bywa dwu stron ny, po nie waż,
choć człowiek może na ru szyć in te gra l ność te ry to rium nu mi no tycznego, to  ruch 
od by wa się ta k że w drugą stro nę – gdy isto ta spo za lu dz kie go świa ta prze kra cza 
granicę. 

Na ki l ka ka te go rii po dzie lić mo ż na rów nież po wo dy, dla któ rych pe w ne
mie j s ca wydają się być ob da rzo ne ne ga tywną ene r gią. Źródłem za chwia nia
rów no wa gi mogą być prze de wszystkim pie r wo t ne moce, któ re nie do ko ń ca
zo stały przez człowie ka opa no wa ne. Po do b ne two ry po ja wiają się w opo wia da -
niu Wie rz by. Opu sz czo ne wy se p ki na Du na ju stają się bo wiem rejonem opa no -
wa nym przez gro ź ne i krwio że r cze isto ty, któ re nę kają pod ró żujących po rze ce
ba da czy i nie mal do pro wa dzają ich do sza le ń stwa. Trud no wpra w dzie uz nać to
mie j s ce za na wiedzone, jed na ko woż okre ślać by się ono mogło w ka te go rii sa c -
rum, spro wa dzo ne go do ku l tu Natury. Isto t ne jest, że Bla c k wo od, prze ko na ny
o mi sty cz nych atry bu tach Na tu ry, obrał przyrodę za źródło gro zy, za naj do sko -
nal szy przykład „nie po zna ne go”. Kon sta to wał bo wiem:

Kie dy ma te ria l ny świat rozpływał się w cie niach, mgli ście od czu wałem ten pra wdzi wy, du -
cho wy, przeni kający na po wie rz ch nię rze czy wi sto ści… W owych snach nie ma l że do strze gałem
pra wdziwą na tu rę bytu (cyt. za: No wo wie j ski 2006: 6).
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Głębo ka po ko ra, z jaką pi sarz od no sił się do sił na tu ry, za owo co wała prze -
świadczeniem o nie mo ż no ści po ko na nia jej wy two rów, o słabo ści człowie ka
wo bec przy ro dy, a w konsekwen cji  stwier dze niem, że lu dzie „są zdo l ni do od -
czu wa nia ja kimś ta je mni czym zmysłem owych ta je mni czych mocy, na co dzień 
nam nie do stę p nych” (No wo wie j ski 2006: 6). Identy cz ne stwier dze nie pada z ust 
jed ne go z bo ha te rów utwo ru:

Przez całe ży cie […] zda wałem so bie spra wę z ist nie nia in ne go świa ta – po niekąd leżącego tuż 
obok na sze go, ale za ra zem całkiem odeń od mien ne go – gdzie żyją i że rują wsze l kie isto ty i gdzie
po tę ż ne, prze ra żające stworze nia spieszą, w so bie ty l ko zna nych ce lach, to tu, to tam, lecz na sze,
zie m skie spra wy, w po rów na niu z tym, co zaprząta, są je dy nie nic nie znaczącymi błaho stka mi,
[…] w grę wchodzą bo wiem spra wy o wie le istotnie jsze, do tyczące dusz (Wie rz by. Bla c k wo od
2006: 51).

Tytułowe wie rz by to stwo rze nia za mie sz kujące nie zba da ne, nie tknię te cy wi -
li zacją ob sza ry; isto ty wy my kające się jed noz na cz nej oce nie, niezi denty fiko wa -
ne, a przez to tym gro ź nie j sze. 

Ta je m ne moce uja w nić się mogą jako re li kty czy stwo rze nia za sie d lające
prze strze nie graniczące z cy wi li zacją – jak w opo wia da niu Z przeszłości, w któ -
rym nie du ży la sek po śród pól za mie sz kują złośli we elfy, a więc isto ty mi ty cz ne
i ma gi cz ne. Po do b nie jest w przy pa d ku niesa mo wi tych mie sz ka ń ców mia ste -
czka z utwo ru Pra da w na ma gia. Tekst ten jest o tyle in teresujący, że prze strzeń
mie j ska sama w so bie sta no wi dla bo ha te ra ogra ni cze nie. Ar t hur Ve zin za trzy -
mu je się w nie wie l kiej miej s co wo ści i po mi mo dzi w nych spo strze żeń, od czuć
i przeczuć, przez dłuż szy czas nie po tra fi podjąć de cy zji o wy je ź dzie. Czu je się
ob ser wo wa ny przez nie natu ra l nie za cho wujących się mie sz ka ń ców, a choć
początko wo at mo s fe ra mia ste czka wydaje się błoga i har mo ni j na, wkró t ce
uczu cie nie po ko ju za czy na się po tę go wać. Zresztą już pierwsze wra że nie, do -
tyczące owej szcze gó l nej błogo ści pa nującej w oko li cy, za wie ra w so bie su ge -
stię nie natu ral no ści. Bo ha ter od czu wa ów spo kój jako spo wi jający „całe mia ste -
cz ko […] nie wi dzia l ny ko kon” (Pra da w na ma gia. Bla c k wo od 2006: 99); krajo -
braz, któ ry ob se r wu je wy da je mu się ba j ko wy, co pod kre śla konsta tacją, iż
„w tym mie j s cu cza ry przeszłości są wyjątko wo si l ne” (Pra da w na ma gia. Bla c -
k wo od 2006: 101). Oby d wa stwier dze nia oka zują się re le wan t ne w kon te k ście
da l szych wy da rzeń i nie ja ko do ku men tują tra f ność pie r wszych spo strze żeń Ve -
zi na. Oto mia ste cz ko oka zu je się być ostoją lu dzi - ko tów, któ rzy po sia dają
magi cz ne moce i w ja kiś spo sób związani są z pra kty ka mi cza ro w nic. Spo wi -
jająca mia ste cz ko at mo s fe ra jest niczym in nym, jak ty l ko pie r wszym ostrze że -
niem, wska zówką dla bo ha te ra i dla czy te l ni ka rów no cze ś nie. Jest to info r ma cja 
o prze kro cze niu pe w nej gra ni cy, wej ściu w rze czy wi stość od da loną od tego, co
uz na wa ne za „na tu ralne”. 
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Prze strzeń w este ty ce fan ta sty ki gro zy jest ko m po nen tem isto t nym o tyle, że
w ku l mi na cyjnym pun kcie prze kształca się pułapkę, z któ rej bo ha te ro wie muszą 
zna leźć wyj ście. Z identyczną funkcją wiąże się usy tu o wa nie akcji w „złym
mie j s cu”. Wów czas bo ha ter przeista cza się nie ty l ko w wię ź nia da ne go te ry to -
rium, lecz prze de wszy stkim w ofia rę sił rządzących tym ob sza rem. Bar dzo czę -
sto układ taki przy po mi na po lo wa nie: jest ścigany – a za tem bo ha ter lub bo ha te -
ro wie – i po lujący – czy li stwo rze nie(a) za mie sz kujące dany re jon. Naj bar dziej
cha raktery sty cz ny mi przykłada mi wy ko rzy sta nia po do bne go me cha ni z mu są
opo wia da nia Z przeszłości oraz We ndi go. W pie r wszym z te kstów bo ha ter jest
nie ty l ko zastrasza ny, lecz na wet fi zy cz nie ata ko wa ny przez złośli we du sz ki. W
dru gim na to miast za sto so wa no intere sujący chwyt, po le gający na od wró ce niu
ról. Oto gru p ka my śli wych z prze wod ni kiem wybie ra się, aby upo lo wać łosie.
Jed nak w niedługim cza sie oni sami, a prze de wszystkim ich prze wod nik, stają
się obie ktem po go ni. Ele men tem am p li fi kującym at mo s fe rę za gro że nia są
opowie ści o sza le ń stwie, ja kie do tknęło wie lu lu dzi, gdy uświa do mi li so bie
ogrom, a za ra zem i pu stkę przestrze ni, w któ rej się zna le ź li. 

Te lasy są bez kre s ne, ab so lu t nie bez kre s ne. […] Wie lu było ta kich, co uświa do mi wszy to so -
bie, nie byli w sta nie tego wy trzy mać i całkiem się załama li. […] Przy po mniał so bie na gle, że
jego wuj wspo mi nał, iż w le ś nej głuszy mę ż czyzn oga r niała cza sem dzi w na gorączka, działo się
to, gdy urok mro cz nych ostę pów okazywał się dla nich zbyt si l ny, a wów czas jak w a mo ku wy ru -
sza li przed sie bie, oga r nię ci na poły fa s cy nacją, na poły ułuda mi, na spo t ka nie śmie r ci (We ndi go.
Bla c k wo od 2006: 170).

W po czet złych miejsc za li czyć ta k że mo ż na nie wielką połać ogro du z opo -
wia da nia Prze ję cie. Za ry so wa na tu sy tu a cja ko re spon du je z prze ko na niem o ist -
nie niu w na tu rze sił nie do ko ń ca ziden tyfi ko wa nych, pod le gających nie zna nym 
człowie ko wi pra wom. Prze de wszy stkim sam wygląd mie j s ca wzbu dza uza sa d -
nio ne oba wy co do jego „nor ma l no ści”:

Mie j s ce, gdzie nie rósł ani je den kwiat czy drze wo, było dla nas bar dziej niż oso b li we. Roz -
ciągało się na dru gim ko ń cu prze pię k ne go, ró ża ne go ogro du: łysy, nagi pla cek, gdzie zimą prze -
zie rał spłache tek cza r nej gle by […], la tem zaś zie mia była po prze ci na na pę k nię cia mi […]. W po -
rów na niu z prze py chem ogro du nie opodal, mie j s ce to wyglądało jak wy marłe, oaza śmie r ci
po śród en kla wy ży cia, og ni sko cho ro by błagającej o uz dro wie nie, aby nie roz prze strze niła się da -
lej (Prze ję cie. Bla c k wo od 2006: 225). 

Wy ra ź nie za zna czo ny zo sta je roz ziew po mię dzy ró ża nym ogro dem, a za tem
mie j s cem urokli wym, ży wo t nym a „nagą zie mią”. Kon trast zbu do wa ny zo sta je
po mię dzy bu j no ścią róż i „prze py chem ogro du” a ma r twotą, „oazą śmiercią”,
jak okre ślo ne zo sta je owo pu ste mie j s ce. Opie kun ka czy pia stun ka małego Ja -
ckie go, po do b nie jak jej pod opie cz ny, do tkli wie od czu wa obe cność tego skra w -
ka zie mi. Obo je zdają so bie spra wę, że mie j s cu temu bra ku je ży cia, ene r gii wi -
ta l nej, którą skądś musi ono zdo być, „przejąć”. Tytuł opo wia da nia su ge ru je ta -
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kie właś nie roz wiąza nie, a jego finał wy ra ź nie od no si się do tej tezy. Pu ste mie -
j s ce w ogro dzie zy sku je „no r ma l ny” wygląd do pie ro wów czas, gdy od bie ra ene -
r gię ży ciową człowie ko wi ob da rzo ne mu nią w nad mia rze. A wów czas skrawek
zie mi, „choć nikt nie tknął go pa l cem […] po rósł gęstą trwą i chwa sta mi, któ re
na wet na pie r wszy rzut oka wy dają się bardzo si l ne […], wręcz zdają się tę t nić
ży ciem” (Prze ję cie. Bla c k wo od 2006: 234). 

Drugą od mianą „złego mie j s ca” jest ob szar nie tyle na wie dzo ny, co
związany z jed nej stro ny z nie po zna nym, z dru giej zaś z na turą człowie ka. Tak
dzie je się w przy pa d ku Ko rytarza Ko sz ma rów z opo wia da nia Dru gie skrzydło,
gdzie źródłem lęku jest kon kre t na część domu, sta no wiąca po rtal po mię dzy
świa tem lu dzi a rze czy wi sto ścią snu i śmie r ci. 

Do trze ciej ka te go rii miejsc na wie dzo nych na leżą mie j s ca ob da rzo ne złą ene r gią 
z winy człowie ka. Te o ria ta zna lazła zresztą swoją wykład nię w jed nym z opo wia -
dań, za ty tułowanym Pu sty dom, będącym roz wi nię ciem kla sy cz ne go mo ty wu na -
wie dzo ne go do mo stwa.

Nie któ re domy, jak nie któ rzy lu dzie, ja kimś spo so bem od razu zdra dzają, że są złe. […] Mamy 
do czynie nia z aurą złow ro gich czy nów do ko na nych w ich czte rech ścia nach, wy czu walną je sz cze 
długo po śmie r ci złoczy ń cy, któ ra spra wia, że u od wie dzających to mie j s ce osób ni stąd ni zowąd
po ja wia się gę sia skór ka i jeżą się włosy na głowie (Pu sty dom. Bla c k wo od 2006: 269). 

Na wie dzo ny dom to w za sa dzie iko na „złego mie j s ca”, naj bar dziej pla sty cz -
ne uka za nie z pozoru bez pie cz ne go, a w rze czy wi sto ści nie zwy kle gro ź ne go te -
ry to rium. Fan ta sty ka gro zy odwołuje się do tego mo ty wu z za sad ni czej przy -
czy ny, o któ rej pi sze na przykład Stephen King w Dan se ma ca bre:

Na wie dzo ne sa mo cho dy i dwo r ce ko le jo we mogą być pa skud ne, ale dom to mie j s ce, w któ rym
powinni śmy zdjąć zbro ję i od sta wić na bok ta r czę. To właś nie w do mach po zwa la my so bie na za cho -
wa nie kra ń co wej bezbron no ści […]. Gdy wra ca my do domu i sta ran nie za my ka my drzwi, chcie li by -
śmy my śleć, że na sze kłopo ty zo sta wi li śmy na zewnątrz. Do bra opo wieść gro zy do tycząca Złego
Mie j s ca sze pcze nam, że nie tyle od cię li śmy się od świa ta zew nę trz ne go, ile sami za mknę li śmy się w
pułapce… ra zem z „nimi” (King [br]: 372).

Jest to za tem taka kon stru k cja, któ ra opie ra się na prze warto ścio wa niu, na
prze kształce niu jed ne go ar che ty pu w dru gi. Dom, ko ja rzo ny z bez pie cze ń -
stwem, spo ko jem, ha r mo nią ukazany zo sta je bo wiem jako źródło lęku, przy czy -
na emo cjo nal ne go dys kom fo r tu. W identy cz ny spo sób cha ra kte ryzu je ten me -
cha nizm Anne Ri vers Sid dons, do wodząc, że na wiedzony dom to „sym bol bar -
dzo oso bi stej gro zy” oraz stwier dzając, że „dom sta no wi przedłuże nie nas
samych”, a jego „zbez cze sz cze nie, wta r g nię cie doń ja kiejś ob cej siły wywołuje
prze rażenie i nie smak. Coś ta kie go jed no cze ś nie bu dzi w nas lęk i po czu cie ska -
la nia […]. »Skrzy wiony dom« to jed na z naj bar dziej nie po kojących rze czy na
świe cie i w oczach ka ż dej od wie dzającej go oso by wy da je się straszliwie inny”
(cyt. za: King [br]: 380–381). 
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W opo wia da niu Bla ck wo o da Pu sty dom me cha nizm ten zna lazł nie zwy kle
czy telną wykładnię, po nie waż we wnę trzu domu „za pi sa na” zo stała zbrod nia,
któ ra noc po nocy jest odtwarza na. Ze wzglę du na tę nie mal ry tu alną po wta rza l -
ność dom uzy sku je tu taj cha ra kter swo istego tabu, sfe ry sa c rum. Jest więc nie
tyle ob sza rem obe cno ści ta je mnych sił, co znamien nym gro bo w cem, me men to
za rów no dla ofia ry, jak i dla zbrod nia rza. Zbez cze sz cze nie teryto rium sa kra l ne -
go wiąże się oczy wi ście z po ję ciem kary, rea li zo wa nej w tym kon kre t nym
utworze prze de wszy stkim jako za trwa żające wra że nie obe cno ści ja kiejś isto ty,
podążającej tuż za boha te ra mi. Fi gu ra na wie dzo ne go domu wy ma ga za sto so wa -
nia po do bne go chwy tu w celu uświa do mie nia niewłaści wo ści uczyn ku po sta ci.
Nad mie nić przy tym trze ba, że tym, co skłania Shorthouse’a i jego cio t kę do
zwie dze nia domu, jest cie ka wość, a za tem dość ele menta r ny im pe ra tyw, kie -
rujący po czy na nia mi człowie ka.

In te re sujące jest wsza k że, iż Bla c k wo od opi su je mie j s ce akcji jako nie rzu -
cające się w oczy, nie wy ró ż niające się ni czym. 

W wyglądzie ze w nę trz nym […] domu nie było nic, co mogłoby zna mio no wać mrożące krew
w żyłach koszmary, któ re rze ko mo roz gry wały się w śro d ku. Nie stał na od lu dziu ani nie sta no wił 
ni sz czejącej ru i ny. Stał na rogu uli cy, przy du żym pla cu i wyglądał dokład nie tak, jak inne domy
w po bli żu. […] Na wet płotek przy śmie t ni ku był iden ty cz ny jak wszy stkie inne opo dal (Pu sty
dom. Bla c k wo od 2006: 270).

Na rra tor po zba wia więc na wie dzo ny dom wsze l kich ze w nę trz nych atry bu -
tów, wpisanych za zwy czaj w sche mat gro zy2. W du żym sto p niu nie po zo r ność
czy na wet uni fi ka cja, odbie ga od sche ma tu tra dycy j ne go, a więc ta kie go, w któ -
rym na wie dzo ny dom nie ty l ko ema nu je nega tywną ene r gią, ale też wzbu dza
gro zę wyglądem czy usy tu o wa niem w odo so b nio nej okolicy. Z dru giej wsza k że 
stro ny na strój gro zy po tę gu je się po przez wpro wa dze nie ele men tu zwy cza j no -
ści, a wy eks pli kowa na na początku teza o „au rze złych uczyn ków”, zo sta je
precyzy j nie udo ku men towa na. Dom bo wiem wy ró ż nia ty l ko fakt, iż popełnio no 
w nim okrutną zbrod nię – co wię cej, była to tzw. „zbrod nia na miętno ści”.

Opo wia da nie Ta je mni czy lo ka tor re a li zu je na to miast mo del sto p nio we go
wpływa nia nawiedzo ne go oto cze nia na emo cje i psy chi kę bo ha te ra. Młody
człowiek wy naj mu je mieszka nie, nie zwró ci wszy uwa gi na niską cenę, któ rej
zażądano. Z cza sem za czy na go drę czyć ja kiś nie po kój, dys ko m fort, będący
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2 Tym sa mym zresztą uza sad nia po wo dy, dla któ rych bo ha te ro wie de cy dują się wejść do
nawie dzo ne go domu (poza oczy wi stym – że cio t ka Ju lia jest „opę ta na manią ba da nia zja wisk
para nor ma l nych”). Ilu zja bez pie czeństwa, za wie rająca się w ze w nę trz nym wyglądzie domu, stę -
pia na tu ra l ny in stynkt człowie ka, któ ry ostrze ga go przed nie zna nym i po wo du je lęk. Shortho u se
i jego cio t ka wchodzą do domu, po nie waż jed no z nich po szu ku je sen sa cji, a dru gie jest sce p ty -
kiem. Lecz gdy by dom miał prze ra żający wygląd, stałby na ubo czu czy był ruiną, bo ha te ro wie nie 
zde cydo wa li by się na wej ście bez wyra źnie j sze go uza sad nie nia.



kom bi nacją roz ma i tych czyn ni ków. To, co początko wo było za letą mie sz ka nia,
sta je się do ku cz li we i wzbu dza lęk. Gra da cja na stro ju gro zy po le ga tu taj po pie -
r wsze na zasu ge ro wa niu odo so b nie nia po mi mo zlo kali zo wa nia bu dyn ku w cen-
trum mia sta (bo ha ter no tu je: „W bez wie trz ne noce pa nu je tu iście gro bo wa ci -
sza i mogłoby się wy da wać, że dom stoi gdzieś na wie j skim od lu dziu. Odgłosy
lon dy ń skie go ru chu ulicznego do cie rają do mnie je dy nie w fo r mie od ległych,
cię ż kich wi bra cji”; Ta je mni czy lo ka tor. Bla c k wo od 2006: 248), po dru gie –
wzmian kach o zmia nie położe nia roz ma i tych przed miotów na leżących do lo ka -
to ra (któ ry przy pi su je to działaniom go spo dy ni), wre sz cie – po trze cie zmia nie
sa mopoczu cia po sta ci (ob ja wiającej się za nie poko je niem ciszą pa nującą w do -
mu, wra że niem alienacji, za gu bie nia). Ko le j nym eta pem są słysza ne przez bo -
ha te ra kro ki, pu ka nie do drzwi, tajemni cze i nie wytłuma cza l ne odgłosy, a w ko -
ń cu dra ż niący fe tor. W niedługim cza sie mę ż czy z na za czy na po dej rze wać, że
w domu mu siało wy da rzyć się coś złego, ponieważ wspo mnia ne in cy den ty
świa d czyć mogą o działal no ści sił nad przy ro dzo nych. Mo ment kul mina cy j ny
nastę pu je, gdy bo ha ter do strze ga wre sz cie tytułowe go ta je mni cze go lo ka to ra,
a po tem do wiaduje się, że cho ro wał on na trąd. Wszy stkie za tem wra że nia, któ -
re od bie rał młody człowiek wiązały się z cie r pie niem i wy ob co wa niem, jakie go
do świa d czał mie sz kający tu da w niej Blo unt.

Kon stru k cja utwo ru opie ra się za tem na kla sy cz nym sche ma cie na wie dze nia, 
swo i ste go „pozo sta wie nia” śla du spi rytu al ne go. Re zu l ta tem niewy obra żal ne go,
nie mal nie lu dz kie go cierpie nia oraz wy ob co wa nia jest to, co okre śla się mia nem 
na wie dze nia. W opo wia da niu Blackwo o da za sto so wa ny zo stał nie wy szu ka ny
chwyt, mający na celu ua tra kcyj nie nie fabuły. Polega on na na da niu cho ro bie
Blo un ta cech wy na tu rze nia („miał znie kształconą twarz, a jego włosy wyglą-
dały jak lwia grzy wa. To było na pra wdę po two r ne”; Ta je mni czy lo ka tor.
Blackwo od 2006: 268), wska za niu jej cech nad natu ra l nych, wyeks pli ko wa nych
przez przy ja cie la zmarłego („nie byłem w sta nie tego znieść, choć za wsze wy -
da wało mi się, że po tra fię wytrzy mać wszy stko. Ne r wy miałem w strzę pach,
drę czyły mnie okro p ne sny, na wie dzające mnie co noc”; Ta je mni czy lo ka tor.
Bla c k wo od 2006: 267). Tak scha rakte ryzo wa ne ob ja wy tworzą – wes pół z psy -
chi cz nym załama niem przy ja cie la cho re go – at mo s fe rę gro zy, po tęgowaną po -
przez od po wie d nio do bra ne opi sy, za wie rające wzmian ki o czę ścio wym fi zy cz -
nym odczłowie cze niu nie szczę ś ni ka. W re la cji przyjacie la Blo un ta za ra żo ny
trądem mę ż czy z na „stra cił obie sto py, po pro stu mu od padły i musiał po ru szać
się, pełzając na czwo ra kach, jak zwie rzę” (Ta je mni czy lo ka tor. Bla c k wo od
2006: 267). Ar gu men tem po twier dzającym ostate cz nie kwe stię ewen tua l ne go
na wie dze nia jest na to miast wzmian ka, że Blo unt popełnił samo bó j stwo, nie
mogąc wy trzy mać bólu, osz pecenia, upo ko rzeń oraz doj mującej sa mo tno ści,
wy ni kającej z fa ktu, że trud no było znieść jego obe cność („w do da t ku ten
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smród…”; Tajemni czy lo ka tor. Bla c k wo od 2006: 267). Wa r to za zna czyć, że
w tra dy cy j nym po j mo wa niu samou ni ce stwie nie jest czyn ni kiem de te r mi nują-
cym po zo sta nie du szy w mie j s cu, w któ rym ustały fun kcje ży cio we or ga ni z mu. 

Opi sy wa ne przez Bla ck wo o da sym pto my na wie dze nia są to ż sa me ze spo so -
bem, w jaki zazwy czaj post rze ga się tego typu przy pa d ki. Wszy stkie in cy den ty
związane z ma ni fe stacją nad przy rodzo ne go od po wia dają sy tu a cjom wska zy wa -
nym jako ty po we dla tego ro dza ju zdarzeń (por. Le wis 1999: 237–238). Jed no -
cze ś nie ko re lują one z ar che typi cz nym przed sta wieniem „złego mie j s ca” w fan -
ta sty ce grozy. Zresztą te mat na wie dze nia jest nie zwy kle no ś ny w tego typu li te -
ra tu rze, o czym świa d czy cho ć by wie lość wa rian tów rea liza cy j nych. Po ja wie nie 
się pro ble ma ty ki spi ryty sty cz nej i włącze nie jej do re je stru pod sta wo wych za -
gad nień funkcjo nujących w fantasty ce wiązało się – jak skon sta to wał Ro ger Ca -
il lo is – z tym, że
[...] na uka w du żym sto p niu prze kształca dolę człowie ka, ale za ra zem wy zna cza ja s no gra ni ce
i uświa da mia ich nie prze kra czal ność. Za kres władzy człowie ka po sze rza się, ale cie mno ści za -
świa tów stają się przez to jeszcze bar dziej gro ź ne. […] Stąd fan ta sty ka prze ra że nia, wta r g nię cie
sił złow ro gich w uja rz mio ny przez człowie ka świat, w któ rym nie masz na nie mie j s ca (Ca il lo is
1967: 46).

Ko m pi la cja za tem mo ty wu zja wy (czy li „sił złow ro gich”) i mo ty wu domu
(sy no ni mu bez piecze ń stwa, prze strze ni tym bar dziej „uja rz mio nej”) po wo du je
wza je m ne prze ni ka nie się ich pól zna cze nio wych. Wspo mnia ne prze ze mnie
prze warto ścio wa nie sym bo li ki domu uzu pełnio ne zo stało o do da t ko wy ele ment
stre so twó r czy, ja kim jest prze nie sie nie pie r wia stka ducho we go do rze czy wi sto -
ści fi zy cz nej oraz ma ni fe sta cja nad przy rodzo ne go, do tkli wie doświa d cza na
przez bohatera opo wia da nia. 

In nym przykładem wy zy ska nia to po su „złego mie j s ca” jest tekst za ty tułowa -
ny Se kretny kult, w któ rym pod ję ta zo stała te ma ty ka sata ni sty cz na oraz mo tyw
klątwy. Miejsce prze klę te to za gad nie nie czę sto przy woływa ne w fan ta sty ce
gro zy, dla te go, być może, tekst Blackwo o da nie ró ż ni się wie le od in nych tego
typu utwo rów. Ele men ta mi składo wy mi są tu taj: sta ry gmach szkoły, do któ re -
go po wra ca bo ha ter – han d larz je d wa biem, Har ris – dzi w ni oso b ni cy, za sie d -
lający to mie j s ce, na zy wający sie bie Bra ć mi, upo do b niający się wraz z upły-
wem nocy do da w nych na uczy cie li Har ri sa, kult As mo de u sza i składa nie krwa -
wych ofiar o północy. Rów nież finał opo wie ści jest dość ty po wy, bo wiem oka -
zu je się, że bu dy nek ist nie je ty l ko jako ha lu cy na cja bo ha te ra, po nie waż w rze -
czy wi sto ści są to ru i ny spa lo nej szkoły. Jak kon sta tu je wy ba wi ciel Har ri sa, oku -
l ty sta John Si len ce, jest to „jed no z naj bar dziej na wiedzonych – do dam, że na -
pra wdę po two r nych – miejsc na świe cie” (Se kre t ny kult. Blackwood 2006: 90).
Rów nież przy czy na na wie dze nia jest dość ty po wa, gdyż jest rezu l ta tem zagłady 
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wy zna w ców Ku l tu Sza ta na, któ rzy „pod osłoną na bo ż no ści i zgłębia nia nauk
wiodących do roz wo ju du cho we go” (Se kre t ny kult. Bla c k wo od 2006: 92), „od -
pra wia li swe plugawe ry tuały i od da wa li się od ra żającym pra kty kom” (Se kre t ny 
kult. Bla c k wo od 2006: 92), w których skład wcho dziło ta k że po święcanie lu dzi
w ofie rze Asmo de u szo wi. Sta ra szkoła uka za na zo stała jako mie j s ce złow ro gie,
bo pod da ne wpływo wi nie czy s tych sił. Czczący sza ta na Bracia 
[...] to [...] zgro ma dze nie powłok bru ta l nych, bez li to s nych mę ż czyzn, lu dzi roz wi nię tych pod
wzglę dem men ta l nym i du cho wym, lecz nie wia ry god nie złych, plu ga wych, pragnących po śmie r -
ci – to zna czy po śmie r ci ich ciał – przedłużyć swą od ra żającą, nie na tu ralną eg zy sten cję (Se kre t ny 
kult. Bla c k wo od 2006: 92).

Wa r to do dać rów nież, że – po do b nie jak w wie lu opo wie ściach, w tym ba ś -
niach, traktujących o diabłach – po ja wia się tu mo tyw wy zwo le nia spod władzy
złego po przez przy wołanie boskie go imie nia. W opo wia da niu Bla ck wo o da jed -
nak moc przy zwa nia Boga wspomagana jest przez in ter we ncję człowie ka, oku l -
ty sty, a za tem oso by kom pe ten t nej, ob da rzo nej wiedzą i umie jętno ścia mi po -
zwa lającymi na roz wikłanie za ga d ki czy wy zwo le nie ofia ry.

Złe mie j s ca w opo wia da niach Bla ck wo o da ob da rzo ne zo stają rów nież pe w -
ny mi detalami, któ re – acz ko l wiek z po zo ru mało znaczące – umo ż li wiają sto p -
nio we bu do wa nie atmosfery za gro że nia. W utwo rze Pu sty dom jest to wzmian -
ka o tym, że rze ko mo na wie dzo ne domostwo ma nu mer 13. Jest to dość czy te l -
ne zasu ge ro wa nie, że nad te ry to rium tym ciąży fatum, de te r mi nujące w pe wien
spo sób zda rze nia (a więc rów nież i po prze dzającą nawiedze nie zbrod nię).
Według Słow ni ka sym bo li Władysława Kopa li ń skie go, „trzy na stka sym bo li zu je
dysha r mo nię, ka ta stro fę, śmierć, ru i nę, prze kle ń stwo, zdra dę” (Ko pa li ń ski
1990: 435). Owa szcze gó l na właściwość, którą ob da rzo na jest ta li cz ba, sta no -
wić może alu zję do zna mien ne go roz pa du rze czy wi sto ści na „no r malną”
i zakłóconą przez nie czy ste moce, jaką ob se r wują boha te ro wie po wej ściu do
bu dyn ku. In nym przykładem fun kcji li cz by trzy na ście jako zna miennego pre lu -
dium czy ostrze że nia jest wzmian ka o „nie mniej niż trzy na stu ko tach, wszy -
stkich cie mnej ma ści, wyle gujących się pod mu ra mi bu dyn ku” (Bla c k wo od
2006: 246) w utwo rze Ta je mni czy lo ka tor. Co wię cej, zwie rzę ta3 zdają się
obserwo wać bohatera, co przy da je zda rze niu aury nie samo wi to ści. Iden tyczną
rolę, jak złow ró ż b na cy fra, pełnią też dwu z na cz ne wy po wie dzi Braci, za mie sz -
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3 Do dać trzeba, że „cza r ne mu kotu przy pi su je się […] aspe kty lu na r ne: związany jest ze śmie r -
cią, złem, po tęgą wiedźm. […] Z ko tem związane są ży wioły nad natu ra l ne: ma on ponoć zdo l no -
ści parap sy chi cz ne […] i po tra fi prze czuć nad ciągające nie bez pie czeń stwo” (Kot. Co o per 2006:
117). Koty ko ja rzo ne są z cie mny mi mo ca mi, „w śred nio wie czu cza ro w ni cy chę t nie za mie nia li
się w koty. Kot był sie d li skiem diabła i ucze st ni kiem sa ba tów, to warzyszem cza ro w nic” (Kot.
Kopa li ń ski 1990: 165). 



kujących starą szkołę w Se kre t nym ku l cie, a ta k że sam opis bu dyn ku, na da chu
któ re go zna j do wały się pio ru no chro ny, przy pominające „cza r ne, szpo nia ste pa l -
ce” (Se kre t ny kult. Bla c k wo od 2006: 70). Fun kcję od stra szającą – po tem rów -
nież pro fe tyczną – spełnia ha lu cy na cja jed ne go z bohate rów Wierzb, któ re mu
wy da je się, że do strzegł unoszące się na wo dzie zwłoki mężczy z ny. Wszy stkie
te ele men ty składają się na szcze gó l ne ostrze że nie, któ re choć zwra ca uwa gę
po sta ci, to nie skłania do re zy g na cji z wkro cze nia na te ry to rium na wie dzo ne.
Jed nak wzmian ki te wy sta r czają, aby zbu do wać na strój ta je mni czo ści i gro zy;
wie dza czy te l ni ka przewy ższa wie dzę bo ha te rów, któ rzy po mi mo sy g nałów
ostrze ga w czych nie de cy dują się na prze rwa nie działań i w re zultacie zo stają
skon fron to wa ni z siłami nadprzy ro dzo ny mi, wpa dając w pułapkę. 

Z po ję ciem fan ta sty ki gro zy (go ty c kiej i post go ty c kiej), a po śred nio rów nież
z archety pem „złego mie j s ca”, związany jest rów nież mo tyw la bi ryn tu jako ka -
te go rii nad rzęd nej, po sia dającej osobną wykład nię (tak na po zio mie fabuły, jak
i sa mej kon stru kcji na rra cy j nej; zob. Aguirre 2002; Iz de b ska 2002: 33–41; La -
bi rynt, prze strzeń ob co ści. Głowi ń ski 1990). W opowia da niach Bla ck wo o da jest 
on dość słabo wy eks pono wa ny, jed nak pe w ne sche ma ty funkcjo no wa nia la bi -
ryn tu go ty c kie go poja wiają się w utwo rach Pu sty dom i Z przeszłości. W pie r -
wszym przy pa d ku jest to rozkład po mie sz czeń w na wie dzo nym gma chu oraz
mo tyw wędrów ki dwo j ga bo ha te rów po ki l ku po zio mach koryta rzy, co wska zu -
je na po kre wie ń stwo z fi gurą la bi ryn tu. Na to miast w dru gim te k ście jest to już
nie ty l ko za gad nie nie błądze nia i zagu bie nia w prze strze ni, ale ta k że chara ktery -
sty cz ne powię ksza nie się te ry to rium z po zo ru nie du żych roz mia rów. Wiąże się
to z właści wo ścia mi anizo tro po wy mi go ty c kiej prze strze ni, czy li „po sia da niem
ró ż nych włas no ści w za le ż no ści od kie run ku, w ja kim się ją bada” (Aguirre
2002: 23). Opo wia da nie Z przeszłości do sta r cza ta k że przykładu kla sy cz ne go
mo de lu sytuacji bez wyjścia, gdyż bo ha ter nie po tra fi wy do stać się z Lasu El fów.

Po la na z tyłu za nim znikła zupełnie. Za ta czając co raz wię ksze krę gi, jak zwie rzę schwy ta ne w 
pułapkę, roz pa cz li wie szu kał wyj ścia, za dy sza ny i co raz bar dziej prze ra żo ny. Li sto wie oto czyło
go ze wszy stkich stron, gałęzie za gro dziły mu dro gę, drze wa sta nęły przed nim zwa r te, ni czym
strze li sty mur (Bla c k wo od, Z przeszłości. Bla c k wo od 2006: 240).

Pisząc o la bi ryn tach go ty c kich, Ag nie sz ka Iz de b ska za uwa ża, że „w utwo -
rach gotyckich i post go ty c kich […] czę sto po wta rza się sche mat ucie cz ki, którą
ko ń czy pułapka lub po wrót do pun ktu wyj ścia – tkwi się bo wiem w la bi ryn cie
do sko nałym, bo niesko ń czo nym” (Iz de b ska 2002X: 36). Owa nie sko ń czo ność
w opo wia da niu Z przeszłości prze ja wia się jako szcze gó l na właści wość, uzy ski -
wa na po przez działania ma gi cz ne istot za mie sz kujących las. Z ko lei w tekście
za ty tułowa nym Wie rz by za ry so wa na zo stała sy tu a cja od wro t na. Oto wy spa, na
któ rej chro nią się boha te ro wie, co raz bar dziej się ku r czy, pod dając się siłom na -
tu ry (trwającej długi czas nawałnicy). Jed no cze ś nie z uby wa niem stałego
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podłoża ro ś nie lu dz ki strach i nie uchronność kon fron ta cji ze stwo rze nia mi nad -
natu ral ny mi, za mie sz kującymi ten te ren. Poczucie uwię zie nia po tę go wa ne jest
właś nie ku r cze niem się prze strze ni, a ta k że nie mo ż no ścią ucieczki. 

Ar che typ „złego mie j s ca” jest za tem wpi sa ny w este ty kę fan ta sty ki gro zy
jako ele ment ogniskujący akcję i jako przy czy na zda rzeń. Jed no cze ś nie – co
wa ż ne – po sia da on swoją własną hi sto rię, za pi saną w fo r mie le gen dy lub
będącą ust nym prze ka zem, plotką bądź przesądem (jak ma to mie j s ce w przy pa -
d ku We ndi go, Lasu El fów, ruin szkoły, do mów, w któ rych straszy lub kawałka
ogro du). In te re sujące i isto t ne jako ele ment kom pozy cy j ny jest to, że informa cje 
o na wie dze niu lub ekstra ordyna ryj no ści prze strze ni są z reguły ukry wa ne przed
bo haterami. Owa dez info r ma cja czy nie pełna wie dza o da nym mie j s cu sku t kują
czę sto kroć rozbudze niem cie ka wo ści; bywa jed nak i tak, że po stać ig no ru je
ostrze że nia. Wszy stko to wszakże pro wa dzi do jed ne go sku t ku – bo ha ter wni ka
co raz głębiej w ten dru gi, „inny” świat, niejako do ko nu je trans gre sji. W tym
kon te k ście, je śli „złe mie j s ce” jest bramą lub pro giem do „tamtej” rze czy wi sto -
ści, to zwie lokro t nie niu ule ga efekt nie samo wi to ści. Coś, co nie uchronne,
a wzbu dzające nie po kój, za czy na na ra stać wraz z roz wo jem akcji. Prze strzeń
przedstawio na za wę ża się do kon kre t ne go, w tym przy pa d ku złow ro gie go, wy -
cin ka świa ta, w któ rym zamknię ty zo sta je ta k że od bio r ca. Pro ces iden ty fi ka cji
z bo ha te rem po wo du je bo wiem, że czyte l nik zo sta je wraz z nim za mknię ty
w „złym mie j scu” i tak samo in ten sy w nie od bie ra bodźce. W re zu l ta cie
osiągnię ty zo sta je cel li te ra tu ry gro zy – po bu dze nie re a kcji lę ko wych u odbio r -
cy. „Złe mie j s ce” jest o tyle re le wan t nym skład ni kiem te kstów go ty c kich i post -
go tyckich, że może być rów no cze ś nie no ś ni kiem wie lu zna czeń, na wie lu po -
zio mach. Mo de lo wa sytuacja uwię zie nia może zo stać zwie lo krot nio na po przez
do sto so wa nie czy do bra nie od po wiednich ko m po nen tów, a ta k że sym bo li kę.
Isto t nym ele men tem fan ta sty ki gro zy jest przecież kre o wa nie na stro ju, to też
posługi wa nie się okre ślo ny mi sche ma ta mi lęko twó r czy mi jest często kroć gwa -
ran tem zbu do wa nia od po wied niej at mo s fe ry. 
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Kse nia OLKUSZ 

Sza le niec czy mor de r ca?
Stra te gia na rra cy j na i psy cho logi cz ny po rtret

boha te ra w Pię k nej i Be stii Ja cka Piekary
Nie za cho wałem dość trwałego i dość okre ślo ne go wspo mnie -

nia tych zda rzeń […]. A mimo to wspo mnie nia owe pełne były
zgro zy, […] tym stra sz li wszej, że nie okre ślo nej […]. Była to ja k -
by krwa wa ka r ta w kro ni ce mego ist nie nia, za pi sa na od ko ń ca do
ko ń ca wspo mnie nia mi cie mny mi, po two r ny mi i nie po ję ty mi. Sta -
rałem się ją od cy fro wać, lecz na pró ż no. […] Popełniłem coś, co
się już nie od sta nie – lecz cóż by to było?
                                     (E.A. Poe, Be re ni ce)

Kon we n cja gro zy po le ga na prze warto ścio wa niu skład ni ków rze czy wi sto ści, 
któ re wy dają się na po zór nie gro ź ne. Im bli ż sza jest prze strzeń ini cjująca strach, 
tym wy ra zi st sze i tym si l nie j sze sta je się od działywa nie dzieła lite ra c kie go na
sfe rę emo cjo nalną. Jak stwierdza Sta nisław Lem: 
[…] wyda je się zupełnie mo ż li we, jak ko l wiek nie do udo wod nie nia, że nie ma takiego ze stro ju
zor gani zo wa nych zna ków – sym bo li, sta no wiących pewną wi zję rze czy wi sto ści fikcy j nej, w któ -
rej, po od po wied nim tre nin gu, nie mógłby człowiek rzu to wać włas nych emocji, i zna j do wać
przez to za spo ko je nie na tu ry wy rów na w czej (kom pen sacy j nej), na miastkowej, lub gno sty cz nej
(po zna w czej), a ze sta no wi ska em pi rii – pseu dopoz na w czej. Każ do ra zo wo chodzi bo wiem o
pewną kon we ncję w za kre sie eks pre sji sta nów psy chi cz nych, któ re mogą znajdo wać uj ście w do -
wo l nych, byle ja koś uporządko wa nych, rozkładach zna ków, zna cze nia mi opa trzo nych. Z chwilą
jed nak, gdy oso b nik uległ już okre ślo ne mu prze pro gramo wa niu w obrę bie da nej ku l tu ry, prze j ście 
od zbio ru swo j skich dlań ste reo ty pów tego, co fantasty cz ne (tj. co w ku l tu rze owej po czy tu je się
za fan ta sty cz ne) do ste reo ty pu ra dy ka l nie od mien ne go, wymagałoby nie raz dość żmud ne go pro -
ce su re e du ka cji (Lem 1968: 37).

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
Racibórz 2007



Li te ra tu ra gro zy przy bli ża za tem i zmie nia isto tę przed mio tów człowie ko wi
bli skich, tym sa mym wy zwa lając re a kcje lę ko we. Jed nak naj bliższą człowie ko -
wi prze strze nią jest obszar jego włas ne go umysłu, jego świat we wnę trz ny, któ ry 
przekłada się na spo sób post rzegania rze czy wi sto ści. Za bu rze nie czy nie mo ż -
ność jed noz na cz nej iden ty fi ka cji te ry to rium rozumu, zasu ge ro wa nie ist nie nia
„ob ce go” wewnątrz człowie ka, uja w nie nie za gro że nia prze zeń inicjo wa ne go
sta no wi je den z bar dziej in te re sujących mo ty wów fun kcjo nujących w li te ra tu rze 
gro zy. 

Zna mien ny jest rów nież fakt, iż założe niu po do bne mu nie zwy kle czę sto
pod porządko wa na zo sta je na rra cja, nie zaś ty l ko sama kon stru k cja bo ha te ra.
Przykładem ta kie go nie jed no z nacznego usy tu o wa nia jest sy tu a cja przed sta wio -
na w opo wia da niu Ja cka Pie ka ry Pię k na i Be stia (Pie ka ra 2006: 109–125).
W przy pa d ku tego te kstu bo wiem mo ż na mó wić o swo i stej syn te zie rów no wa ż -
nych to po sów lę ko twó r czych, a więc ar che ty pu „ob ce go”, rea lizo wa ne go w ki l -
ku wa rian tach (ta k że jako „obcy we wnę trz ny”), czy mo ty wu prze kro cze nia,
fun kcjonującego rów nież w ki l ku wymia rach. 

Szcze gó l na sy tu a cja bo ha te ra opo wia da nia po le ga na prze cho dze niu przez
Bra mę (jak jest uję te to zja wi sko w od nie sie niu do prze strze ni i cza su) otwie -
rającą się w mo men cie, w któ rym popełnio ne zo sta je mor de r stwo, po prze dzo ne
od czu wa nym przez bo ha te ra za pa chem melonów. Jest to układ, w któ rym na rra -
tor/bo ha ter po zo r nie nie może podjąć żad nej in nej akcji. Na kaz zabija nia bo -
wiem wa run ko wa ny jest pra gnie niem po wro tu do Domu, do któ re go bo ha ter
zgubił dro gę. Śmierć ko biet (zwłasz cza uko cha nej Ali cji) jest prze zeń uspra -
wied li wia na oko licznościa mi nie zale ż ny mi od jego woli lub pra gnień, sta no wi
wa ru nek czy wy móg odnoszący się do mo ż li wo ści pod ró żo wa nia po mię dzy wy -
mia ra mi (w cza sie i przestrze ni, jak się zda je). Gra ni ca po mię dzy sferą sa c rum
a pro fa num jest jed no cze ś nie granicą po mię dzy do brem i złem, a ta k że – naj do -
bi t niej – po mię dzy „nor ma l no ścią” a trans gresy j no ścią. Akt po święcenia (za bó j -
stwa) umo ż li wia bo ha te ro wi pod ró żo wa nie po mię dzy świa ta mi, a otwie rająca
się wówczas Bra ma sta no wi nie ty l ko prze j ście do in ne go wy mia ru, lecz rów -
nież symboli cz ny próg po mię dzy „nor ma l no ścią” i nu mi no sum. Ów szcze gó l ny
spo sób prze no sze nia się z jednego mie j s ca w dru gie za po mocą ge stu po zba wie -
nia ko goś ży cia po kre w ne jest ry tuałowi składania ofia ry, zapłaty za przy chy l -
ność bó stwa czy de mo na. Bo ha ter/na rra tor sta no wi swo istą pre fi gu ra cję lęku
przed ob co ścią we wnętrzną, uja w niającą się jako po zo r nie uza sa d nio ny, zewnę -
trz ny im pe ra tyw za bi ja nia. W swo im mnie ma niu do ko nu je on ry tuału złoże nia
ofia ry, po le gającego na po świę ce niu dzie w czy ny, którą wcześniej uwiódł.

Rze czy wi stość przed sta wio na post rze ga na jest i uka zy wa na z per spe kty wy
głów nej po sta ci, co oz na cza, iż jej jed noz na cz na in ter pre ta cja nie jest mo ż li wa.
Opi sy wa ne przez narra to ra wy da rze nia jawią się w spo sób ambi wa len t ny, w za -
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le ż no ści od tego, jaki ro dzaj wykładni zy skają. Przyjąć bo wiem mo ż na, iż bo ha -
ter opo wia da nia jest jed nostką obłąkaną, a nadprzyro dzo na ge ne za jego działań
sta no wi wy twór cho rej wy ob ra ź ni. Sza le niec po szu ku je uza sadnie nia dla swo -
ich zbrod ni, w związku z czym two rzy fi kcy j ne po wo dy, mo ty wujące po trze bę
za bi ja nia. Z dru giej wsza k że stro ny mo ż na przyjąć, iż bo ha ter fa kty cz nie od by -
wa pod róż pomię dzy świa ta mi, co jed nak nie sta no wi do sta tecz ne go wytłuma -
cze nia za bójstw. 

Obłęd na rra to ra – uja w niający się po przez spo sób mó wie nia o wy da rze -
niach, w opi sie związków z ko bie ta mi, sub te l nym ob ra zie jego ży cia we wnę trz -
ne go – byłby re le wan t nym wykładni kiem wsze l kich jego mo ty wa cji. Re la cje
bo ha te ra składają się na ob raz bez względnej (choć z po zo ru wrażli wej)
tytułowej Be stii, któ rej ce lem jest od na le zie nie i po wrót do mi ty cz ne go Domu.
Wsze l kie zbrod nie uza sad nia on wyższą ko nie cz no ścią, lo sem, wska zującym
kon kretną ko bie tę, któ rej śmierć otwie ra bra mę mię dzy wy mia ra mi. Od rzu ce nie 
czy też zaprze cze nie winy sta je się tu taj cha ra kte ry styczną me todą wy pa r cia,
uni k nię cia auto o skar że nia. Po szukiwa nie uspra wied li wie nia dla włas nych czy -
nów pro wa dzi bo ha te ra na wet do ga bi ne tu terape u t ki (a więc ta k że ko bie ty),
według któ rej żad ne z wy mie nio nych morderstw nie miało mie j s ca. Trud no do -
ciec, czy fra g ment od noszący się do spo t kań z psy chotera pe utką jest ty l ko za -
bie giem od wra cającym uwa gę od sza le ń stwa bo ha te ra lub na wet ne gującym je,
nie mniej jed nak jest to wa ż ny punkt w roz wa ża niach od noszących się do kon -
dy cji psy chi cz nej głów nej po sta ci. Wpro wa dze nie dys ku r su z rze ko mo ig no -
rującym oczy wi ste sygnały te ra pe utą jest wsza k że nie zwy kle wy ra zi stym ele -
men tem, su ge rującym nie przy stosowa nie społecz ne lub emo cjo na l ne na rra to ra.
Stwier dza bo wiem on, że „opo wie działem jej [terape u t ce – przyp. K.O.] wszy -
stko o so bie” (Pie ka ra 2006: 118). Je śli taka roz mo wa miałaby mie j s ce, to
pamiętać należy, iż spo sób zre la cjo nowa nia prze bie gu i uza sad nie nia mor derstw 
z sa mej za sa dy mu siałby wzbu dzić po dej rze nia. Trud no przy pu sz czać, aby –
na wet mimo bra ku po twierdzenia, iż za bó j stwa miały mie j s ce – te ra peu t ka nie
za częła się bli żej przyglądać psy chi ce bohatera. Pre dy spo zy cja do zbro d ni
(zwłasz cza u psy cho pa ty) uja w nia się początko wo jako szczegółowa fan ta zja,
która po ja kimś cza sie zo sta je wpro wa dzo na w czyn. Od no sze nie się do amne zji 
jako kla sycznego wy pa r cia ro dzi po dej rze nie, iż albo roz mo wa z psy cho lo giem
w ogó le nie miała mie j s ca (i po wstała wyłącz nie w umy śle bo ha te ra jako prze -
jaw jego szcze gólnej aber ra cji umysłowej), albo też nie była tak szcze ra
i dokładna, jak chce na rra tor. W tym kon te k ście na le ży zwró cić uwa gę na ironi -
czno- le kce ważący spo sób, w jaki mówi on o teorii te ra peu t ki na jego te mat –
„w ko ń cu była psy cho lo giem i nie mogła nie mieć żad nej te o rii” (Pie ka ra 2006:
118). Spe cy fi cz ny spo sób wy ra ża nia się o umie ję t no ściach lub kwa li fikacjach
psy cho lo ga świa d czy nie ty l ko o po gar d li wym sto sun ku do tego za wo du, lecz
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rów nież o narcy sty cz nych skłon no ściach opo wia dającego. Prze ko na nie bo wiem 
o słusz no ści włas nych ra cji jest w bohate rze tak si l ne, iż nie przy j mu je on do
wia do mo ści kwe stii tak oczy wi s tych, jak fakt, że nie pa mię ta on przeszłości.
Prze ko na nie o włas nej wy ższo ści, wie dzy, mądrości oraz wy ra ź ne skłon no ści
do idea li zo wa nia sie bie – i to w roz ma i tych wy mia rach – stanowią prze ko ny -
wujący do wód, iż bo ha ter ma nie tylko pro blem z to ż sa mo ścią, lecz prze de
wszy stkim do strze ga w so bie wyłącz nie ce chy wyjątkowe, sy tu ujące go na
szczy cie lu dz kiej hie ra r chii. Prze świa d cze nie o ekstra ordyna ryj no ści, niepo wta -
rzal no ści ko re lu je tu taj z poczuciem mi sji, jawiącej się jako nad rzęd ny im pe ra -
tyw po wro tu do Domu. Cel ów de ter mi nu je za kres działania bo ha te ra, jed no -
cze ś nie na rzu cając mu pe w ne okre ślo ne me to dy po stę powania, włącz nie z przy -
ję tym prze zeń mo dus ope ran di zabija nia.

Zresztą na rra tor pod kre śla, że jego wie dza w kon fron ta cji z hi po tezą
psycholo ż ki jest o wie le wię ksza, w czym zresztą uja w nia się prze ko na nie
o własnej wy ższo ści, za ro zu miałość i swoiste pra gnie nie zde ma sko wa nia,
chara ktery sty cz ne dla jed no stek o skłon no ściach psy chopaty cz nych.

A więc chcesz, abym uwie rzyła, że pod ró żu jesz mię dzy świa ta mi i za bi jasz w nich nie win ne
dzie w czy ny? Wybacz, ale wytłuma cze nie jest o wie le pro stsze. 
   Tak, rzecz ja s na, miała te o rię na mój te mat i chciała, aby śmy obo je w nią uwie rzy li. W ko ń cu
była psycho lo giem i nie mogła nie mieć żad nej te o rii. Wie działem jed nak do sko na le, że w jej
kon ce pcji nie ma zia r na pra wdy. Nie pa mię tałem swe go dzie ci ń stwa i cóż z tego? Ta amne zja nie
była po sta wie niem psy cho logi cz nej blo ka dy. Nie była ob roną przed wspo mnie nia mi o wy da rze -
niach, o któ rych nie chciałem pa mię tać. Któ re – jak po wie działa – były może zbyt stra sz ne, aby o
nich pa mię tać. To nie po wrót do przeszłości był stra sz ny. Stra sz ne było to, co się działo ze mną
te raz i tu taj. […] Za bó j stwo sta no wiło je dy nie śro dek umo ż li wiający poszuki wa nie Domu, za któ -
rym tę sk niłem (Pie ka ra 2006: 118–119).

Nie zga dzając się z hi po tezą psy cho lo ga, bo ha ter jed no cze ś nie odrzu ca sa -
me go sie bie z przeszłości, uza sad niając nie pa mięć o dzie ci ń stwie utratą kon ta -
ktu z włas nym świa tem. Zresztą amne zja od nosząca się do wy mia ru naj wcześ -
nie j szych lat ży cia może być po j mo wa na jako utra ta łączno ści z sa mym sobą,
z tym, co okre śla człowie ka jako przy nale ż ne go do konkre t ne go ob sza ru. Utra ta 
wspo mnień jest tu – być może – iden tyfi ko wa na z nie mo ż no ścią powrotu do
okre ślo nej prze strze ni.

Aro gan cja bo ha te ra oraz prze ko na nie o włas nej nie omy l no ści cha ra kte ry zują 
go jako oso b ni ka o za wy żo nym ego. Spo sób post rze ga nia świa ta i włas nych
mo ty wa cji skłania do in ter pre towa nia działań po sta ci jako re zu l ta tu sza le ń stwa,
dys fun kcjo nalno ści psy chi cz nej, a już na pe w no mo ra l nej. De te r mi nantą działań 
na rra to ra jest ego i sty cz ne pra gnie nie od na le zienia domu; brak tu taj na to miast
głęb szej re fle ksji nad związkiem z rze ko mo uko chaną ko bietą, któ ra w do da t ku
nosi w so bie ich wspó l ne go po to m ka. Ani miłość, ani per spe kty wa po siadania
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dzie cka nie po wstrzy mują bo ha te ra przed popełnie niem ko le j nej zbrod ni. Sen ty -
men tal nie stwier dza on je dy nie, że 
[…] szczę śli we mo men ty mi jają bez po wro t nie […]. Co bę dzie, kie dy skończą się miłość i fa s cy -
na cja […]? Co będzie, gdy sta nie my się so bie obcy, ba, nie na wi st ni. Wszy stko prze mi ja, ni sz cze -
je, obu mie ra, ko ń czy się. Po le cie na stę pu je je sień, po je sie ni zima. Ty l ko Dom kąpie się w wie -
cz nym słońcu wie cz ne go lata. […] Będę cię pamiętał właś nie taką – szepnąłem – Tak bar dzo,
bar dzo ko cham cię, Ali cjo (Pie ka ra 2006: 124–125).

 Czy nio ne bez uza sad nie nia założe nie o ewen tu a l nej ob co ści lub wza je mnej
nie na wi ści pozwa la bo ha te ro wi podjąć de cy zję, sta no wiąc ro dzaj uza sad nie nia
czy uspra wied li wie nia. Uwie dze nie ko bie ty jest dla bo ha te ra w za sa dzie tak
samo łatwe, jak za bi cie jej, nie za le ż nie od tego, jak mo c ne jest jego zaan ga żo -
wa nie w związek. Uf ność i od da nie pa r t ne rek (se ksualnych i tej jed nej, ży cio -
wej) spra wiają, iż bo ha ter czu je się bez ka r ny. Je dyną wa r to ścią sta je się dla na -
rra to ra ów mi ty cz ny, bez ustan nie po szu ki wa ny Dom, dla któ re go wa r to, a na -
wet na le ży po świę cić wszy stko to, co naj pięk nie j sze i naj lepsze.

Gro za sy tu a cji po le ga w opo wia da niu na tym, że ko bie ta nie zda je so bie
spra wy z zagro że nia, któ re sta je się tym po twor nie j sze, im wię kszym za ufa -
niem, miłością i przy wiązaniem przyszła ofia ra da rzy swe go opra w cę. W tym
kon te k ście na le ży przy wołać to pos dra pie ż ni ka, uobecniający się w ku l tu rze i li -
te ra tu rze jako ka te go ria, któ rej źródłem sta je się psychi ka człowie ka oraz spo -
sób per ce pcji rze czy wi sto ści przez oso by młode i/lub nie do świa dczo ne. Ar che -
typ drapie ż ni ka re a li zu je się przy założe niu, że „młode dzie w czę ta i młodzi
chłopcy po zo stają ja k by uś pie ni wo bec fa ktu, że stają się łupem, ofiarą”, po nie -
waż „ro dzi my się jako […] poten cjał tkwiący w jądrze ko mór ki” (Estés 2001:
55). W opo wia da niu Pie ka ry dra pie ż ni kiem – a więc tytułową Be stią – jest mę ż -
czy z na, któ ry pod po zo rem uczu cia czy ero ty cz ne go za intere so wa nia ko bietą,
ukry wa swoją pra wdziwą to ż sa mość i zbrod ni cze za mia ry. Po do b ny sposób ist -
nie nia czy działania bo ha te ra przekłada się na ar che ty piczną sy tu a cję, w któ rej
symboli cz ne Pię k no prze ciw sta wio ne jest Be stii (w do mnie ma niu – szpe to cie
fi zy cz nej i psy chicznej). „W ba ś niach czę sto po ja wia się mo tyw oblu bień ca- be -
stii (lub zbójcy), któ ry ro zu mia ny jest jako sym bol wro ga ukry wającego się
w prze bra niu isto ty dobrodu sz nej i przy ja z nej. Ta za ma sko wa na po stać po ja wia
się za wsze, kie dy ko bie ta żywi naiwne prze ko na nie na te mat ko goś lub cze goś”
(Estés 2001: 62). Sy g nałem ostrze ga w czym jest dla za gro żo nej ko bie ty sen,
w któ rym wi dzi ona własną śmierć z ręki uko cha nej oso by. Kluczem do wie dzy 
na te mat na tu ry Be stii sta je się mo ment, w któ rym Ali cja re la cjo nu je bo ha te ro -
wi swoją wi zję. Podobnie jak w ba ś ni o Si no bro dym1, ko bie ta – przyszła ofia ra
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– go dzi się dzielić ży cie z mor dercą, ig no rując ostrze że nie. W re zu l ta cie pro wa -
dzi to do sy tu a cji, którą schara kte ry zo wać mo ż na jako sy tu a cję uległości wo bec 
dra pie ż cy. Pra wo, ja kie mu pod le gają wszy stkie zdo by cze Bestii, jawi się jako
„ta je mni czy taniec psy chi cz ny dra pie ż ni ka z ofiarą. Mówi się, że je śli ofia ra
wysyła szcze gó l ny, pełen uległości sy g nał wzro ko wy i wpa da w szcze gó l ny ro -
dzaj drże nia, któ re po wo du je słabe fa lo wa nie skó ry na mię ś niach, to w ten
sposób ko mu ni ku je dra pie ż cy swo ja słabość i go dzi się zo stać łupem” (Estés
2001: 70). Ta zna mien na pra widłowość przekłada się w opo wia da niu na
uległość ero tyczną wo bec bo ha te ra. Jed na z ko biet, tuż przed tym, jak zo sta je
zmor do wa na, nie ty l ko od da je się przyszłemu zabó j cy, lecz za raz po akcie se -
ksu a l nym wtu la się w jego ciało, ja k by w po szu ki wa niu schro nie nia. W ku l tu rze 
współczesnej uf ność (iden tyfi ko wa na w pe w nym sen sie z pod da niem się,
uległością właś nie) sym bolizo wa na jest m. in. po przez utra tę czu j no ści, brak
po dej rzli wo ści, a ta k że gest od da nia się pod opie kę.

Do dać trze ba, iż tytuł opo wia da nia in ter pre to wać mo ż na na ki l ku po zio -
mach. Pierwszym jest oczy wi ście po kre wie ń stwo z tra dy cyjną iden ty fi kacją do -
bra jako Pię k na (w tym przy pa d ku może to być po pro stu nie świa do ma za gro że -
nia ko bie ta) oraz Be stii de ko do wa nej jako zło, prze moc lub okru cie ń stwo.
Okre śle nie „Be stia” ko no tu je nie ty l ko ele ment pe joraty w ny w ro zu mie niu ma -
te ria l nym, lecz przekłada się na zna cze nie ist niejące w ob sza rze psychi cz nym.
Te r min ten pro wo ku je bo wiem aso cja cje od noszące się do sfe ry emo cjo na l nej,
przywołując sko ja rze nia z od czu ciem stra chu, oba wy przed za gro że niem. 

W de mo no lo gii i sym bo li ce lęku wi do cz ny jest du a lizm poglądów ety cz nych, a ta k że estety cz -
nych. Lęk umie sz cza no po stronie Zła jako ob raz wro gich sił za gra żających człowie ko wi, a od ra -
żające kształty […] una o cz niały jego ne ga tywną oce nę. Sym bo le lęku bywały też znakami ostrze -
ga w czy mi […]. Tak więc pię k no iden tyfi ko wa no z Do brem, po czu ciem bez piecze ń stwa,
harmonią, a Zło budzące lęk z brzy dotą i cha o sem (Kę pi ń ski 1977: 332–333). 

Ów du a lizm este tycz no-e tycz ny przekładać się może rów nież na psy chi kę
bo ha te ra, w któ rej pie r wia stki do bra ście rają się z pie r wia stka mi zła, ma ni fe -
stując się po przez początkową niezgo dę na im pe ra tyw unice stwie nia uko cha nej
ko bie ty. Pię k no po j mo wać mo ż na rów nież jako ma skę, którą nosi bo ha ter, ilu -
zję człowie cze ń stwa, ma ni fe stującą się w po sta ci po zo r nej umie ję t no ści ko cha -
nia, współczu cia oraz deli ka t no ści. „Be stią” byłaby na to miast nie pohamo wa na
po trze ba zmiany, dąże nie do osiągnię cia wy ima gino wane go lub nie moż li we go
do spełnie nia celu. Po trze ba re a li za cji zamie rzeń jest jed nak w bo ha te rze tak
ogro m na, że żad ne reguły mo ra l ne, ety cz ne, albo względy emo cjo na l ne nie są
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 lor bro dy. „Zwie rzę ca pie r wo t na na tu ra [ko bie ty, ofia ry – przyp. K.O.] już zwę szyła sy tu a cję
i wie, że człowiek o nie bie skiej bro dzie jest śmie r te l nie nie bez pie cz ny, ty l ko na iw na psy chi ka nie
do pu sz cza do sie bie tej we wnę trz nej wie dzy” (Estés 2001: 56).



w sta nie po wstrzy mać go przed ko le j nym mor de r stwem. Dua li sty cz ne wi dze nie 
mo ty wa cji bo ha te ra ko re spon du je z kon cepcją za cze r p niętą z psy cho lo gii ana li -
tycznej Ca r la Gu sta va Jun ga, dzielącego jaźń ludzką na ego i „cień”. Ten osta t -
ni „sta no wi nie świadomą część oso bo wo ści człowie ka, któ ra uzu pełnia jej część 
świa domą, tzn. czy ni ją czymś względ nie pełnie jszym. Obie te czę ści po zo stają
do sie bie w sto sun ku komp le men tar nym: po stać cie nia za le ży od ro dza ju świa -
do mo ści człowieka” (Pro ko piuk 2001: 205). W psy chi ce bo ha te ra ście rają się
tedy dwie opcje ety cz ne – pierwszą ro zu mieć mo ż na jako impera tyw działania
(wy ra ża ny po przez ry tu a l ny akt mor du i szan sę prze nie sie nia się do in ne go wy -
mia ru), dru ga na to miast to po sta wa bie r na, sta g na cja, będąca wy ni kiem kró t -
kotrwałego pra gnie nia sta bi li za cji, za nie cha nia działań zbrod ni czych (wy ra ża na 
chwi lo wym wa ha niem przed de cyzją o po świę ce niu Alicji). 

Nie jed noz nacz na iden ty fi ka cja sy tu a cji psy cho logi cz nej głów nej po sta ci
pogłębio na zo sta je stra te gią na rra cyjną, bu dującą więź po mię dzy czy tającym
a o po wia dającym poprzez re la cję pier wszo o so bową, od działując tym sa mym na 
spo sób post rze ga nia bo ha te ra. Ogląd rze czywisto ści z per spe kty wy obłąka nej
po sta ci pełni rolę una o cz niającą, do ku men tującą rozgry wające się zda rze nia, ale 
– para do ksa l nie – nie su bie kty wizu je ich. 

Cho ro ba umysłowa, obłęd […] za ostrza zmysły. Rów no cze ś nie boha ter - wa riat wzbu dza
wątpli wo ści co do prawdzi wo ści swo ich do świa d czeń i prze żyć (Lyra 1973: 164). 

W tym tedy kon te k ście bo ha ter nie do ko ń ca jest świa dom swo ich pre dy spo -
zy cji psy chologi cz nych, nie po tra fi od ró ż nić do bra od zła. W jego uję ciu świat
jest jed nowy mia ro wy, ponie waż ist nie je w nim je den ty l ko im pe ra tyw – po trze -
ba czy też ko nie cz ność za bi ja nia, składa nia w ofie rze. Nie moc uczu cio wa
przekłada się w za sa dzie na łatwość nawiązy wa nia re la cji (głów nie eroty cz -
nych), któ re stają się nie zbęd ne do re a li za cji za mie rzeń bo ha te ra. Po zo r na tra ge -
dia – poświę ce nie uko cha nej ko bie ty i nie naro dzo ne go dzie cka – tra ci jed nak
ów szta faż w kon frontacji z fa kta mi oraz wyłożo nym przez na rra to ra uza sad nie -
niem. Bo ha ter w isto cie sta je się Be stią już cho ć by po przez spo sób, w jaki sta ra
się wy sub te l nić akt za bó j stwa: podczas pocałunku lub gdy dzie w czy na śpi.
W in ter pre ta cji na rra to ra jest to czyn de li ka t ny, swoiste prze nie sie nie ofia ry
z te ry to rium roz ko szy lub snu do ob sza ru śmie r ci. W uję ciu obiekty w nym – za -
bó j stwo, któ re go nie uspra wie d li wia ani rze ko ma de li ka t ność aktu, ani tym
bardziej mo ty wa cja sa kra li zująca ode bra nie życia. 

Spe cy fi cz na stra te gia na rra cy j na sy tu u je tekst Pie ka ry w ob sza rze bli skim
psy cho anali zie, po j mo wa nej jako „orien ta cja my ślo wa, któ rej rola po le gałaby
na demi sty fi ka cji ilu zji i kłamstw świa do mo ści, na ba da niu »świa do mo ści
fałszy wej«, na od kry wa niu w pokładach psy chi ki tego, co ukry te” (Mi to sek
1983: 157). W tym chara ktery sty cz nym układ zie anality cz nym, po le gającym na 
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in tro spe kcji lu dz kiej psy chi ki, szcze gó l ne mie j s ce za j mu je Freudo wska kon ce p -
cja „in dy wi du um roz da r te go przez sprze cz no ści mię dzy ego i sty cz nym, pobu-
dza nym przez na tu rę po pę dem a sferą or ga ni za cji społecz nej, chro niącej zbio ro -
wość przez de stru kcyj ny mi in styn kta mi jed no stek” (Mi to sek 1983: 159). Wa r to
w po do bnym kon tekście przy j rzeć się oso bo wo ści i działaniom głów nej po sta ci
opo wia da nia Pie ka ry. In dy widualne dąże nia na rra to ra stają się do mi nantą jego
działań i w związku z tym sta no wią od stępstwo od reguł, we dle któ rych fun -
kcjo nu je społecze ń stwo. Jed no cze ś nie za mie rze nia te de te r mi nują we wnę trz ne
kon fli kty bo ha te ra, uja w niające się jako swo i ste wy rzu ty su mie nia czy nie -
możność naty chmia sto we go pod ję cia de cy zji o mor de r stwie Ali cji. Za uwa żyć
rów nież na le ży, iż spo sób per cy po wa nia świa ta przez bo ha te ra ko re lu je z Fre u -
do wskim prze ko na niem o łączności Ero sa i Tha na to sa, przekładającym się na
za sa dę:

Eros ma za za da nie auto kon ser wa cję ży cia; prze ciw sta wiając mu Tha na tos – in stynkt śmie r ci – 
Fre ud oz na czył nim skłon no ści maso chi sty cz ne, okru cie ń stwo, a ta k że wsze l kie konsekwen cje
działania Su per ego, któ re pro wadzą do wy rze czeń (Mi to sek 1983, s. 159). 

W od nie sie niu do na rra to ra te kstu trud no wpra w dzie mó wić o wy ra zi stym
kon fli kcie pomiędzy tymi dwie ma sfe ra mi, nie mniej jed nak re fleksy po do bnej
za le ż no ści uwi da cz niają się cho ć by w zna mien nym spo so bie do ko ny wa nia za -
bójstw – po uwie dze niu ko bie ty i za wsze tak, aby sy mu lo wać pie sz czo tę, ma -
skującą atak. Wy rze cze nie na to miast, będące re zu l ta tem Su per ego, jawi się
w opo wia da niu jako na kaz uni ce stwie nia uko cha nej, dete rmi no wa ny potrzebą
od na le zienia Domu.

Kon stru k cja na rra to ra/bo ha te ra/sza le ń ca w opo wia da niu Pie ka ry nie sta no wi
oczywiście no vum, po nie waż przy po mi na po sta cie z utwo rów Ed ga ra Al la na
Poe’go, He r ma na Melville’a czy Na tha nie la Hawthorne’a będące re fle ksem
daw ne go dys ku r su psy chia trycz ne go (por. Pa ryż 2002: 221–231). Po do bie ń stwo 
to wy ra ża się zresztą nie ty l ko po przez na rzu ce nie boha te ro wi roli na rra to ra (lub 
od wro t nie), lecz uja w nia się jako zna mien na alu zja do wi zy ty opo wia dającego
u te ra peu t ki oraz wsze l kich tego im p li ka cji. Te o ria do tycząca psy chi cz nej kon -
dy cji bo ha te ra zo sta je stwo rzo na nie ty l ko po to, aby wska zać na jego „ob cość”, 
lecz również dla te go, aby zde ma sko wać sa me go bo ha te ra. Ten zresztą sam sie -
bie ana li zu je, po ka zu je w pe w nej per spe kty wie, nie starając się ukry wać swo jej
aber ra cji umysłowej, co de ma sku je przy jętą przez nie go stra te gię post rze ga nia
rze czy wi sto ści, a jed no cze ś nie sta no wi nawiąza nie do dysku sji z „psy cho logi cz -
nym” post rze ga niem świa ta. Bo ha ter – uwa żając się za jed no stkę wyjątkową
z ra cji nie usta lo nej to ż sa mo ści oraz mo ż li wo ści pod ró ży mię dzy wy mia ra mi –
dys ku tu je z uni fi kującą go hi po tezą psy cho lo ga. Jako stru ktu ra nie po wta rzal na
nie go dzi się bo wiem na sche ma ty cz ny spo sób iden tyfi ko wa nia lu dz kiej psy chi -
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ki, nie po zwa la na na rzucenie so bie wzo ru właści we go wszy stkim. Wyjątko -
wość bo ha te ra nie ko re spon du je wszak w jego mniema niu ze spe cy fiką psy chi ki 
lu dz kiej (je śli po j mo wać lu dzi jako zbio ro wość, ale zbio ro wość iden tyczną pod
wieloma wzglę da mi), którą mo ż na zde fi nio wać, prze wi dzieć, pre cy zy j nie okre -
ślić.  

In te re sujące jest jed nak to, iż kon te r fekt boha tera- zabó j cy do sko na le pa su je
do tworzo nych przez śle d czych ró ż nych kra jów (wy śmie wa nych w li te ra tu rze
dete ktywi sty cz nej czy sensacy j nej oraz kine ma to gra fii) po rtre tów psy cholo gi cz -
nych se ry j nych mor de r ców. Bo ha ter to biały mę ż czy z na, po mię dzy 25 a 45 ro -
kiem ży cia, sa mo t ny, wy alie no wa ny, a jed no cze ś nie bar dzo pe w ny sie bie, typ
na rcy sty cz ny – do strze ga ty l ko swo je po trze by, sta wia je ponad potrzebami
i pra wa mi in nych (cho ć by ofiar), czu je się le p szy od lu dzi, po nie waż uwa ża się
za oso bę wyjątkową. Po czu cie wy ob co wa nia związane jest z prze ko na niem
o utra cie dro gi do Domu, prze strze ni, z któ rej rze ko mo wy wo dzi się bo ha ter.
Ów Dom może być od po wiednikiem pa mię ci o przeszłości, którą bo ha ter utra -
cił. Według psy cho lo ga jest to związane z trauma ty cz nym(i) prze ży ciem (prze -
ży cia mi), któ re za blo ko wały pa mięć pa cjen ta. Na rra tor jed nak za prze cza wy pa r -
ciu, rze ko mo zdając so bie spra wę, iż pa mięć była w ja kiś spo sób związana
z ode jściem z Domu. W tym kon te k ście przyjąć zresztą mo ż na, iż rela cjo no wa -
ne przez bo hatera wy da rze nia roz gry wają się wyłącz nie w prze strze ni jego
umysłu, co oz na cza, iż po szukiwa nym Do mem może być po pro stu pra wda
o so bie sa mym, wy zwo le nie z obłędu lub okowów ja ź ni. Bo ha ter szu kałby za -
tem ucie cz ki od sie bie, nie zaś od świa ta, w któ rym aktu a l nie prze by wa. Me ta -
fo ra Bra my byłaby tu za tem formą ry tuału oczy sz cza nia pa mię ci, a zdia g no-
zowana amne zja pre fi gu racją tej prze strze ni świa do mo ści, od któ rej udało się
na rra to ro wi uwo l nić osta te cz nie. 

Dys ko m fort bo ha te ra po le ga zresztą na do bi t nie pod kre ślo nej sy tu a cji za gu -
bie nia, znie wolenia po przez czas i prze strzeń. Nie natu ra l ność tego sta nu musi
za tem zo stać odwrócona za po mocą czy nu wy kra czającego poza ramy „nor ma l -
no ści” lub ogó l nie po ję tej ety ki. Be stialstwo za bójstw do ko ny wa nych przez na -
rra to ra ko re spon du je z in ten syw no ścią, z jaką prze ciwsta wia się on ste reo typo -
wo ści. „Łagod ny za bó j ca”, któ rym się sta je, jest prze cież zupełnie po zba wio ny
atry bu tów z reguły chę t nie przy pi sy wa nych mor de r com, a więc gwałtowno ści,
krwio że r czo ści, upo je nia śmie r cią, itp. Z dru giej wsza k że stro ny owo zna mien -
ne wykra cza nie poza mo del ty po wy jest zna kiem roz po zna w czym bo ha te ra,
a de li ka t ność, z jaką po zba wia ży cia, nie ne gu je fa ktu, iż to właś nie robi. 

Au to ana li za psy cho logi cz na bo ha te ra, a ta k że wi zy ta u te ra pe u ty po ka zują
jed nocześnie, do ja kie go sto p nia pra g nie on utwier dzić się w prze ko na niu
o włas nej nie uchwytności, a tym sa mym bez ka r no ści. To ta k że jest  mo dus ope -
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ran di pre fe ro wa ny przez se ry j nych mor derców, uwa żających się za jed no stki
wy bi t nie, a w związku z tym od rzu cających mo ż li wość schwyta nia. 

Z dru giej wszak stro ny, sy tu a cję bo ha te ra roz pa try wać mo ż na w od nie sie niu
do proble ma ty ki „ob co ści” post rze ga nej w bar dzo szcze gó l nej ka te go rii, tj. emi -
gran ta. Na rra tor bo wiem znajduje się w prze strze ni dla sie bie ob cej: za rów no,
gdy założy my, iż po ru sza się on po mię dzy świa ta mi, jak i wów czas, kie dy rze -
czy wi sto ścią, w któ rej się za gu bił jest jego własny umysł, pa mięć, a więc to ż sa -
mość. To pos emi gran ta jest w za sa dzie pre fi gu racją „in no ści”, wy ra żającą się
po przez sy tu a cję stra ty to ż sa mo ści w cza sie i prze strze ni. Z pra widłowością po -
dobną ko re lu je zresztą sy tu a cja bo ha te ra Pię k nej i Be stii, w któ rej nie po tra fi on 
wyzwo lić się od jed no czes ne go pra gnie nia indy widua li za cji (prze ko na nie o od -
mien no ści) i potrze by uni fi ka cji (sta ra się żyć, jak ota czający go au to chto ni, nie
ro bić ni cze go, co mogłoby go wy ró ż nić), wyni kających z dążno ści do pra -
widłowe go fun kcjo no wa nia w da nym ob sza rze. 

Ku l tu ra współcze s na na zna czo na jest głębo kim schi zofre ni cz nym roz da r ciem mię dzy dwoma
pra gnie nia mi: indy widu ali z mu i akce p ta cji w przy pa d ku jed no stek oraz et ni cz no ści i glo baliza cji
w przypa d ku społecz no ści. Żadna z tych skra j no ści nie po zwa la po czuć się w pełni szczę śli wie,
nie za pe w nia ko m fo r tu psy chi cz ne go, stąd ka te go ria ist nie nia Po mię dzy. Owo Po mię dzy […] roz -
ciąga się ta k że bar dzo czę sto na ist nie nie jed no stki w społecze ń stwach wieloku l tu ro wych, któ ra
ska za na jest właś nie na ist nie nie wśród ró ż nych ku l tur (Dąbro wski 2001: 22–23). 

Sytuacja bo ha te ra jest tym trud nie j sza, iż musi się on od na leźć w roz ma i tych 
cy wi li za cjach, przyjąć za sa dy fun kcjo no wa nia chara ktery sty cz ne dla okre ślo -
nych grup społecz nych, et nicznych, na ro do wych czy hi sto ry cz nych (w od nie -
sie niu do cza su). W kla sy cz nym układ zie emigran to wi brak jed nak tego, co
Mie czysław Dąbro wski na zy wa za ko rze nieniem. Kon sta tu je on: 
[...] pró by za pu sz cze nia ko rze ni w no wych mie j s cach są dla ob cych […] dra ma ty cz nym wyrazem 
chę ci od na le zie nia tego, co ze swo je go ży cia usu nę li, albo cze go ich pozba wio no […]. Lu dzie ci
od czu wają […] ro dzaj psy chi cz ne go dys kom fo r tu. W no wym świe cie obcy nieustan nie do ko nu je
kon fron ta cji z mię dzy swo im wczo raj a dzi siaj, w grun cie rzeczy nie żyje w tym Dzi siaj, któ re zo -
stało mu za ofe ro wa ne […], lecz w ja kimś Po mię dzy (Dąbro wski 2001: 48). 

Stan wie cz ne go za wie sze nia, właści wy ta k że bo ha terowi opo wia da nia Pie -
ka ry, uja w nia się jako usta wi cz ne pra gnie nie po wro tu do prze strze ni, którą na -
zy wa on Do mem. Utra ta tożsamo ści wiąże się więc nie ty l ko z amnezją, lecz
przekłada się na brak „za ko rze nie nia” w obcych mu świa tach. Owa zna mien na
alie na cja po wo du je, że bo ha ter odrzu ca to, co ofe ru je mu tera ź nie j szość: miłość
Ali cji i ich wspó l ne dzie c ko, któ re sta no wić mogą za po wiedź sta bi lizacji, przy -
wiąza nia do kon kre t ne go te ry to rium, a za tem ta k że iden ty fi ka cji sie bie. I tę
możliwość na rra tor od rzu ca jako ulotną, nie mającą szans po wo dze nia. Sta tus
emigran ta po zwa la bo ha te ro wi na do ko na nie wy bo ru po mię dzy zy ska niem no -
wej a od zy ska niem da w nej tożsamo ści. Pa mię tać jed nak na le ży, że:
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[…] obcy prze ob ra ża się sto p nio wo w wie cz ne go ko me dian ta, któ ry wciąż zakłada jakąś nową
ma skę i wciąż gra z oto cze niem. Za tra ca po czu cie swojego pra wdzi we go Ja, gra przed tymi, dzię -
ki któ rym za ra bia pieniądze i z któ ry mi je wy da je, gra ta k że z tymi, co cze kają gdzieś tam w sta -
rym świe cie na jego słowo, na zdję cie czy przy jazd. Pro wa dzi to nie rza d ko do kom p le t nej de gra -
da cji psy chi cz nej, ale cza sa mi po zwa la wznieść się na po ziom me tarefle ksji i opo wie dzieć te
do świa d cze nia ko me dian ta jako do świa d cze nia ko goś ob ce go (Dąbro wski 2001: 49). 

Me cha nizm taki ko re spon du je z psy chiczną kon dycją bo ha te ra ana li zowa-
nego te kstu, któ ry nie po tra fi fun kcjo no wać w rze czy wi sto ści, od czu wa po trze -
bę zmia ny, nie pra g nie na to miast do ko nać samo iden tyfi ka cji. Stąd właśnie de -
cy zja o prze j ściu do ko le j ne go świa ta, od rzu ce nie tego, co ofe ru je te ra ź -
niejszość, w któ rej przyszło mu aktu a l nie ist nieć. Sy tu a cja emi gran ta wy mu sza
na na rra to rze okre ślo ne za cho wa nia, de te r mi nując jed no cze ś nie re la cje z oto-
czeniem i spo sób jego post rze ga nia. W związku z tym po ja wia się rów nież
specyfi cz ny ogląd rze czy wi sto ści, uza le ż nio ny od oso bi s tych do świa d czeń, re -
fle ksji oraz aspi ra cji opo wia dającego. Po zo r na no r ma l ność bo ha te ra spra wia, iż
jest on post rze ga ny jako jed no stka wa r to ściowa, „pa sująca”, o iden ty cz nych
uwa run ko wa niach, jak inni człon ko wie społeczności. Jed nak sy tu a cja emi gran -
ta, „ob ce go” wy zwa la w bo ha te rze po czu cie alie na cji, unie możli wiając mu akli -
ma ty za cję w no wym śro do wi sku. Nie zmie nia tego na wet miłość, któ ra
początko wo wydaje się obu stron na. W chwi li pró by jed nak uja w nio na zo sta je
dys fun kcjo nalność psy chi ki na rra to ra, wy ra żająca się jako prze ko na nie o prze -
mija l no ści uczu cia, jego po wo l nej i nieuchron nej dez awu a cji. Wzmian ko wa na
przez Dąbro wskie go „kom p le t na de gra da cja psychi cz na” jawi się w opo wia da -
niu Pie ka ry jako bez ustan na ucie czka od dru gie go człowie ka, od odpo wie dzial -
no ści, wspó l ne go cza su, hi sto rii, a za tem po pro stu ży cio wej dro gi. Po szu -
kiwanie pro wa dzi bo ha te ra na ma no w ce mo ra l no ści, po nie waż owym ni g dy nie
od zy ska nym Domem może być miłość lub ro dzi na. Warto ści po do b ne ta k że
okre ślają człowie ka, wska zują mu kie ru nek i wy zna czają cele egzy sten cja l ne.
Bez miłości ist nie nie bo ha te ra zatraca swój sens i na po wrót sta je się ty l ko usta -
wi cz nym po szu ki wa niem nie okre ślo ne go, mgli ste go, mity cz ne go te ry to rium,
któ re na zwać on może Do mem.

W te kstach gro zy to pos Ob ce go za j mu je jed no z naj waż nie j szych miejsc. Dzie je się tak być
może dla te go, iż związane z nim wątki i mo ty wy opo wia dają nie tyle o ja kichś abstra kcy j nych
«nich», ile – o nas sa mych. […] Utwór wpro wa dzający po stać Ob ce go sta je się swo i stym lu strem, 
zwie r ciadłem, któ re jed nak nie „prze cha dza się po go ści ń cu”, lecz wę dru je po ludzkich du szach,
lu dz kiej świa do mo ści (Ge m ra 2006: 501). 

Li te ra tu ra gro zy chę t nie posługu je się fi gurą „ob ce go”, po nie waż wy zwa la
ona okre ślo ne i psy cho logi cz nie uza sa d nio ne reakcje lę ko we. Jest to spo wo do -
wa ne szcze gólną nie chę cią, jaką ob da rza się wszy stko to, co nieznane, nie zro -
zu miałe, niezi denty fiko wa ne. Psy chi ka człowie ka na to miast jest tym ob sza rem,
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w ob rę bie któ re go po ja wić się mogą me cha ni z my ty l ko na pozór roz po zna wal -
ne czy uza sad nione lo gi cz nie, co sta no wić może pre fi gu ra cję lub sym bol pie r -
wo t nych, „ciemnych” in styn któw lu dz kich, nawiąza nie do opę tującej człowie ka 
żądzy za bi ja nia, wy ni kającej z za ta r cia się granicy po mię dzy do brem i złem,
nie mo ż no ści odwołania się do za sad mo ra l nych, utra tę włas nej to ż sa mo ści.
Prze świa d cze nie ta kie wiąże się z przekona niem o ist nie niu zła zew nę trz ne go,
któ re w ze spo le niu z we wnętrzną dys ha r mo nią, szczegó l nym na ru sze niem psy -
chi cz nej równo wa gi, do pro wa dza w re zu l ta cie do po ja wie nia się swo i stej „bra -
my”, przez którą wni kają moce cie mno ści. Li te ra c kie na wie dze nie przez
wewnę trz ne go „in tru za” bę dzie tedy echem kon ce pcji do tyczących sił ne ga ty w -
nych w ogó le czy fa s cy na cji nimi na przestrzeni wie ków. Kwe stia ta uja w nia się 
we współcze s nej sztu ce słowa być może jako re fleks psy cho lo gii zła, pro blem
jun go wskie go „cie nia”, wre sz cie za in te resowa nia złem ar che typi cz nym. W związ-
ku z tym osta t nim do strzec mo ż na pe w ne aspe kty pokre w ne este ty ce go ty c kiej
i post go ty c kiej, po nie waż „w fa s cy na cji złem ar che ty po wym manife stu je się
jego cha ra kter nu mi na l ny, kompulsyw no-fa tali stycz ny, właści wy ar che ty pom”
(Pro ko piuk 2001: 214). Idea zła zew nę trz ne go ze spo lo ne go lub wy ni kającego z
we wnętrznego, czy sto lu dz kie go pie r wia stka ne ga tyw ne go ko re spon du je tedy
z ob ra zem zła w psy chologii.

An to ni Kę pi ń ski pi sze:
[…] w lęku wypełnia się pu stkę nie zna ne go nie bez pie czeń stwa ob ra za mi włas nej ima gi na cji. Wy -
da je się, że w mi nio nych wie kach wy ob ra ź nia lu dz ka zagrożona przez ta je mni cze dla niej siły na -
tu ry wolała ja k by zma te ria lizo wać tę pu stkę, za lud niając ją prze ra żającymi na wet stworami, niż
po zo sta wić nie znaną, a tym sa mym bar dziej groźną i nie pokojącą (Kę pi ń ski 1973: 312). 

Nie ty l ko jed nak mi nio ne wie ki os wa jały lęk przy dając mu re a l ne lub na po -
zór re a l ne kształty. Współcze s na li te ra tu ra gro zy do wo dzi, że we wnę trz ne oba -
wy człowie ka, ucie le ś niane w po sta ciach „ob cych” czy „in tru zów”, stają się
wykładnią lęku przed nie zna nym, przed tajemni ca mi, któ re wciąż ota czają
ludzką rasę. Pro blem „in no ści” (ze w nę trz nej i we wnętrznej), któ ry bez ustan nie
to wa rzy szy cy wi li za cji, ku l tu rze i re li gii, uza sad nia się w spo sób psy chologi cz -
ny. Li te ra tu ra jako re zo na tor tych lę ków przy wołuje, nadaje im kształt i po zo r -
nie re alną po stać. Wa r to jed nak pa mię tać rów nież o tym, że: 
[...] chy ba też lubimy się spo ty kać z czymś nie zna nym […] – cho ć by za cenę prze stra chu, jaki
może bu dzić nie sa mo wi tość. Ale tak na pra wdę lu bi my chy ba ty l ko wte dy, gdy po two ry będące
alego ria mi Zła są już w du żej mie rze os wo jo ne i nam bez po śred nio nie za gra żają, gdyż zza kart
książki czy wi dzia ne ty l ko na ekra nie nie są fa kty cz nie dla nas nie bez pie cz ne (Martusze wska
1998: 314).
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We ro ni ka STA R NES

Edi’s Ca stra tion: A Vagabond’s Te sti mo ny.
Thro ugh the prism of Piotr Trzaskalski’s film Edi

I ne ver lin ger over such me mo ries, for they have
long sin ce lost any emo tio nal sig ni fi can ce for me…
so le ly be ca u se du ring that de fo r ma tion they acquired
the le w dest of me a nings (Ba ta il le 1987, p. 96).

When one thinks of a ho me less per son, al be it a va ga bond, one ty pi cal ly
envi sions an in di vi du al who wa sted a chan ce and en ded up on the stre ets of fate
as pu ni s h ment, not so much ac cor ding to the tale of the pro di gal son but
moreo ver as a fal len an gel. In or der to ac qu i re a uni fied de fi ni tion of the sta te of 
be ing ho me less, all tho se who find the m se l ves in this pre di ca ment wo uld need
to ack now le d ge a sin gle uni fied ca u se that ul ti ma te ly left them on the do or step
of so cie ty, which is an im pos sibi li ty, as Ge rald Daly ex p la ins in Ho me less:

At tempts to de fi ne ho me les s ness and esti ma te its ma g ni tu de re pre sent more than an aca de mic
exe r ci se. De fi ni tions em bo dy po li ti cal sta te ments as well as va lue ju d g ments. When re fe ren ce is
made to the di cho to my be twe en the de se r ving and un de se r ving poor, for in stan ce, an ar gu ment
usu al ly fol lows for in cre a sed so cial con trol and strin gent li mi ta tions on go ve r n ment in ter ven tion.
For tho se who are seen as un de se r ving (or on the pe ri p he ry), the pu b lic po li cy re spon se has not
chan ged sub stan tial ly over the past cen tu ry (Daly 1996, p. 7).

In Piotr Trzaskalski’s film Edi the re is no di stin c tion be twe en the de se r ving
and the un de se r ving poor, li ke wi se the re is no po li ti cal agen da pro pa ga ted in the 
film that wo uld ei t her cri ti ci ze or pra ise any in sti tu tion, go ve r n ment or ot he r wi se,
for the ir fight aga inst the ‘homeless problem’. This is a film abo ut pe o p le who
are ho me less, they might just as well have been strug gling with ot her ‘social
plagues’ like AIDS, drug ad di c tion, do me stic vio len ce, etc; but here they are
pla ced in a si tu a tion that le a ves them ma te rial ly di sa b led, ho we ver, this does not 
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pre c lu de them from be ing wor t hw hi le ci ti zens. For some this may pro ve to be
a dif fi cult sce na rio to en vi sion; can we tru ly re gard in di vi du als that live and
often act like ani mals, as wor t hw hi le? Do they in cor po ra te all the qu a li ties that
a ci vi li zed in di vi du al po sses ses, that of be ing ‘moral’ and ‘law abiding’
citizens? This sta te of be ing in a re la tion s hip with ot hers, na me ly, up ho l ding the 
be liefs and tra its of the ma jo ri ty is re vie wed by Yi - Fu Tuan who sta tes:

Sig nifi can t ly, only hu mans have cu l tu re. By cu l tu re I mean not just ce r ta in ac qu i red ha bits, the 
ma nu fac tu re and use of ce r ta in to ols, but a who le world of tho ught and be lief, ha bits and cu stoms, 
skills and ar ti facts. Cu l tu re is more clo se ly lin ked to the hu man ten den cy not to face facts, our
abi li ty to es ca pe by one me ans or ano t her, than we are ac cu sto med to be lie ve. In de ed, I sho uld
like to add ano t her de fi ni tion of what it is to be hu man to the many that al re a dy exist: A hu man
be ing is an ani mal who is con ge ni tal ly in di spo sed to ac cept re a li ty as it is. Hu mans not only
submit and ad apt, as all ani mals do; they trans form in ac cor dan ce with a pre con ce i ved plan. That
is, be fo re trans fo r ming, they do so me t hing ex tra ordi na ry, na me ly, “see” what is not the re. Se e ing
what is not the re lies at the fo un da tion of all hu man cu l tu re (Tuan 1998, p. 5–6). 

Piotr Trza ska l ski of fers the vie wer a chan ce to see exa c t ly what is the re, and
what is the re is a to u ching po rtra y al of the es sen ce of love, ho no ur and
friendship that trans cend so cial pre di ca ments and are em bo died by the main
cha ra c ter, the ti t le of the mo vie it self, Edi.

Edi is an in di vi du al that, on the su r fa ce, se ems to re pre sent the ste reo ty pi cal
po rtra it of a va ga bond; a man not po sses sing any fo r mal edu ca tion, abu sing
alco hol, with no in sights into per so nal hy gie ne and sur ro un ded by pe o p le who
have also been re je c ted by so cie ty. But that is not all the re is to the tale of
a se e min gly John Doe cha ra c ter. In the film, Edi se r ves as a te sti mo ny that
de fi ni tions, like ho me less, phy si cal ly chal len ged, etc, do not de ter cha ra c ter.
The se de fi ni tions, who se sole pu r po se is to esta b lish a cle ar di stin c tion be twe en
one pre di ca ment and ano t her; ren der the m se l ves use less and com mon sen si cal,
for just like each in di vi du al is dif fe rent from the next, so too it is not su r pri sing
that in Edi not all va ga bonds are equ al. As Daly re marks in Ho me less, “race,
class, gen der, di sa bi li ty, and pla ce de fi ne one’s qu a li ty of life […] mi no ri ties
and mi grants di s co ver that the ir fo r tu nes are tied to the fu tu re of the city. But
they also find that the ir la bor may no lon ger be va lu ed […] The se pro ces ses
en gen der wi de ning gaps be twe en ha ves and ha ve - nots” (Daly 1996, p. 6). Yet,
ta king this into ac co unt and re gar d less of per so nal flaws, the se pe o p le of the
stre ets do sha re so me t hing, na me ly the stre ets. Some use the stre ets as a pas sa ge 
from po int A to B, whi le ot hers, like Edi, pre si de in -be twe en the se po ints,
ma king this trans itio nal ga te way the ir pla ce of re si den ce. 

Still, the ir se e ming in -be twe e ness does not make them semi -cu l tu red. Edi is
a man of gre at in ner wi s dom and sta mi na. He has a Chri st - li ke per so na that
ga ins him one di s ci p le, na me ly, Ju rek. Al t ho ugh, the qu e stion of spi ritu a li ty is
ne ver bro ught to the fo re front, one wo uld [if one were Po lish] auto ma ti cal ly
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as su me, that Edi was ra i sed Ro man Ca t ho lic and so too wo uld be fa mi liar with
the te a chings of Christ. 

In Edi’s con vi c tions ne i t her Ca t ho li cism nor spi ritu a li ty pre va il in the ir
vi r gin sta tes, for in one sce ne Edi and Ju rek are ha ving dif fi cu l ties fa cing a new
day of col le c ting scrap me tal, and as Ju rek am bi guo us ly re marks “Je sus!”
(Trza ska l ski 2002), Edi re torts “He won’t help you ei t her” (Trza ska l ski 2002).
Al t ho ugh, this re spon se may be vie wed by some as bla sp he mo us, Edi is
a won de r ful exa m p le of the pra cti cal side of fa ith. He not only helps tho se less
fo r tu na te than hi m self; he sells his most pri zed po sses sion – a fri d ge full of
bo oks to fu l fill a lit t le boy’s dre am of ow ning a toy sports car, a deed which
Ju rek com ments “It’s too bad to day isn’t Chri st mas” (Trza ska l ski 2002), Edi
once aga in ma ni fests his hu mi li ty by sa y ing “It’s Chri st mas when you want it to 
be” (Trza ska l ski 2002); but his mot to re ma ins con stant “So me ti mes you got ta
do what you got ta do” (Trza ska l ski 2002).

Thro u g ho ut the film, Edi’s ba ni s h ment into the ma r gins of so cial stan dards
ne ver ex c lu des him from triu mp han t ly ex pres sing his in ner strength, ver sa ti li ty
and übermensch qu a li ties, that le a ve the com mon ci ti zen lo o king any t hing but
ci vi li zed. Edi is a fi c tio nal po rtra it of an in di vi du al that can be seen in eve ry
city, on eve ry stre et and yet ra re ly is a ho me less per son en do wed with such
re mar ka b le qu a li ties and thus su per ce des the com mon ci ti zen. This might be
due to the fact that in eve ryday life, very few pe o p le care eno ugh to stop and get 
to know the per son be hind the sta tus; the opi nion be ing that once a per son is
‘less’ in one area of life, they are ‘less’ in ge ne ral. 

Piotr Trzaskalski’s ‘saviour’, Edi, pro ves that so cial de mi se does not
pre c lu de an in di vi du al from se r ving a hi g her pu r po se. Edi, un li ke most vie wers
that wi t ness his or de als, is not pre ju di ced, opi nio na ted or ma li cio us. He does not 
seek re ven ge, he se eks pe a ce. That is why he in du l ges in re a ding, for as he
ex p la ins to his fa i t h ful co m pa nion Ju rek:
Li sten, Ju rek. You don’t even re me m ber what you did ye ster day. Life is on the run. And this?
Look [shows him a book] I open it, I read it. If I don’t un de r stand so me t hing I read it aga in. The
words don’t chan ge. They’re al wa ys the same (Trza ska l ski 2002).

Ju rek is more like a si de kick than a de vo ut fol lo wer of Edi’s con vi c tions.
A si de kick that aids a true hero of hu ma ni ty, if not an exa m p le of lo y a l ty and
per se ve ran ce. Thro u g ho ut the film, Edi and Ju rek, ex pe rien ce the joys and
sor rows of life on the stre ets, yet, du ring the ir en de a vors they de spe ra te ly cling
onto the last fra g ments of ci vi li za tion, i.e. frien d s hip and self -im pro ve ment. Edi
at tempts to edu ca te hi m self by re a ding eve ry book that he co mes ac ross,
whe re as Ju rek shows a deep fa s ci na tion for TVs and te le vi sion pro gram mes.
This is re ve a led when the two ven tu re into a rich neig hbou r ho od in or der to
col lect scra p - me tal, which is the ir only so u r ce of in co me, and Ju rek be co mes
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fa s ci na ted and yet per ple xed at the amo unt of ‘treasures’ that rich pe o p le
di spo se of. He ex c la ims “Wa s hing ma chi ne, TV, isn’t it pa ra di se” (Trza ska l ski
2002) to which Edi, be ing the more le vel - he aded of the two di s mis ses that naive 
no tion by asking, “What kind of pa ra di se is this if it’s here to day and gone
to mor row?” (Trza ska l ski 2002). Ju rek does not co m pre hend such phi loso p hi cal
qu e ries, he li ves on what he can see, to uch, smell and hear; he uses his sen ses to 
seek out the ma te rial, whe re as Edi views the ma te rial as te m po ral and in
ac tu a li ty not pro vi ding the in di vi du al with any t hing more than a po sses sion.

Ju rek has dif fi cu l ty ac ce p ting Edi’s ap pro ach to life as he asks “Why all the
re a ding? You wan na be sma r ter or what?” (Trza ska l ski 2002) Edi’s an swer is as 
al wa ys si m p le and ho nest “I like it” (Trza ska l ski 2002). This fru stra tes Ju rek
even fu r t her when in a chi ld - li ke fa s hion he de mands “If you’re so smart, tell
me why do they get rid of the se things? This wa s hing ma chi ne…this TV. It’s
fine. Why did they dump it?” (Trza ska l ski 2002). Calm and re as su ring Edi
as serts “They want new ones” (Trza ska l ski 2002). Ju rek se e min gly sho c ked at
such an ob se r va tion co ughs up “but it’s new” (Trza ska l ski 2002). Here Edi is
fo r ced to re in sta te the fact that Jurek’s con cept of new or used is far re mo ved
from that of pe o p le who are bet ter off – the ‘contemporary consumers’, and
with the vo i ce of he art wren ching ho ne sty he an no un ces “Ma y be for you. For
them it’s old” (Trza ska l ski 2002). This sce ne ad dres ses a gro wing pro blem in
Wes tern so cie ty, na me ly, the cult of con su me rism and the qu est for per fe c tion.
Al t ho ugh ta ken to ex tre mes in this film, it does make the vie wer awa re that
the re is life be y ond the se cu ri ty of one’s pro per ty, of one’s ve hi c le, of one’s
po si tion, em p lo y ment, sta tus, po sses sions, etc. The re is a world fil led with ot her 
strug gling in di vi du als, yet whi le most Wes te r ners are strug gling to ‘get ahead’
in life, ot hers are si m p ly try ing to su r vi ve ano t her day. 

The re are many aspects of this film that de se r ve clo ser in spe c tion, for each
event pre sen ted here by Piotr Trza ska l ski is sym bo lic and con ta ins a so cial
mo ral, such as Edi’s re la tion s hip with ‘The Brothers’ (ma fia); Ju rek wi t nes sing
the mur der of a fel low friend ‘Tiny’ by ‘The Brothers’, and his fa i lu re to re port
it; Tiny’s son, Krzy siu, as an ar che ty pe of the chi l d ho od of fu tu re Edi
cha ra c ters; ‘The Brothers’ si ster, ni c k na med ‘Princess’ and her re la tion s hip
with ano t her dark cha ra c ter na med ‘Gypsy’ (who sells il le gal al co hol).
Ho we ver, the area that stri kes one the har dest is the role of love, or lack of it, in
today’s so cie ty. In Edi, love, al t ho ugh se e min gly at tai na b le by any in di vi du al,
pro ves to be an ac ces so ry, that few can af ford. 

So too, we see Edi co ming ac ross a play that in today’s world is the epi to me
of the po wer and yet, tra ge dy be hind this emo tion cal led love, na me ly, Wil liam
Shakespeare’s Ro meo and Ju liet. He is re qu e sted by ‘The Brothers’ to tu tor
the ir si ster be ca u se fi r st ly, she is do ing po or ly at scho ol and se con d ly, they have 
no ti ced that she is co ming of age and as they put it “She’s dy ing for a fuck…”

248 We ro ni ka STA R NES



(Trza ska l ski 2002). Na tu ral ly, Edi en qu i res as to why they have cho sen him as
the tu tor, to which he re ce i ves the fol lo wing an swer “Cos you are hi de o us.
She’d ne ver fuck you” (Trza ska l ski 2002). Ano t her myth that this film
exa mi nes is The Be a u ty and the Be ast di lem ma. In Edi the re is no room for
sen ti ment; one’s emo tio nal life is as harsh as the ru les go ve r ning the stre ets and
no one ca res abo ut the tu r mo il that your he art en du res. Edi is qu ick to di s co ver
this fact, for af ter al lo wing hi m self to pon der abo ut the po ssi bi li ty of re a li zing
a for bid den love; be twe en hi m self, a beg gar, and the ob ject of his de si re,
a ‘Princess’, his dre ams are shat te red when he di s co vers that in ste ad of a beg gar,
his ‘Princess’ pre fers ‘Gypsy’. 

He once aga in re turns to the only me di ci ne that he can af ford, the one that
dulls emo tions and he i g h tens the sen ses, al co hol. Daly at tempts to shed some
light on the dia le c tics be twe en ho me les s ness and al co ho lism:

Isn’t it true, some cri tics ask, that al co hol abu se may lead to the loss of em p lo y ment, fa mi ly,
and ho u sing? I agree that it may. It is also true that pe o p le who are poor and drink are far more li -
ke ly to lose the ir jobs and ho u ses than pe o p le who are we ll-off and drink, but who ap pa ren t ly are
abo ve re pro ach and im mu ne from pri va tion. An in di vi du al who is poor and re sorts to al co hol to
dull the pain un dou bte d ly ma kes things wo r se (Daly 1996, p. 13). 

Edi en ters his ty pi cal ha ven, a run down bar, a bar whe re ot hers like him
at tend, al most as sa c red as a church, a pla ce that sees both life and de ath pass
thro ugh its do ors [this is the same bar where ‘Tiny’ was mur de red in]. He
ad dres ses his re de e mer, the bar maid, who by now of fers the se sin ners pe nan ce
in a shot glass, only to be bles sed with a re ve la tion “You know, pe o p le
un de r stand things only af ter they’ve hap pe ned. For exa m p le, you drink too
much you’ll only re a li ze it the next mo r ning, when you’re hun g -o ver. But to day 
I re a li zed so me t hing in time. As if wo ken from a sle ep” (Trza ska l ski 2002).
Af ter this re mark, the vie wer sees Edi at a ta b le, deep in tho ught (ma y be pra yer) 
and sud den ly his ‘penance’ spills all over the ta b le. The red wine spil ling and
sta i ning any t hing that it en co un ters sym bo li zes Edi’s in ter nal emo tio nal
ble e ding that sho r t ly af ter will be put to the most unt hin ka b le of tests. Edi will
have to pro ve that his love; that this fe e ling that most in di vi du als take for
gran ted, that they use as a fo r ge ry in or der to at ta in ot her be ne fits; that sing,
pa int and wri te abo ut it; is un con di tio nal and pure. His in ner to r ment, at be ing
re je c ted by ‘Princess’ is vo i ced thro ugh a pas sa ge that he re ads to her du ring
one of the ir tu to rial me e tings:

Tis to r tu re, and not me r cy; he a ven is here, whe re Ju liet li ves; and eve ry cat, and dog, and lit t le
mo u se, eve ry un wo r t hy thing, live here in he a ven, and may look on her; but Ro meo may not. –
More va li di ty, more ho nou ra b le sta te, more cou r t s hip li ves in car rion flies, than Ro meo: they may 
se i ze on the whi te won der of dear Juliet’s hand, and ste al im mo r tal bles sing from her lips; who,
even in pure and ve stal mo de sty, still blush, as thin king the ir own kis ses sin; but Ro meo may not;
he is ba ni s hed. Flies may do this, but I from this must fly: they are free men, but I am ba ni s hed.
And say’st thou yet, that exi le is not de ath? (Sha ke spe a re 1982, p. 716). 
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This fra g ment sum ma ries Edi’s con stant bat t les that lead him to the do ma in
of exi le. His love is un re qu i ted, his sta tus is re vo ked and his man ho od is
di s re gar ded as Daly re marks, “Ma les are of ten told, in a nu m ber of ways, that
the ir task in life is to ‘make it on your own,’ whe re as wo men are so cia li zed to
ask for help and to of fer as si stan ce” (Daly 1996, p. 13). This is qu i te true of the
ob ject of Edi’s de si re, ‘Princess’, who uses Edi as a sca pe go at to pro tect her
lo ver ‘Gypsy’ from be ing ca stra ted and kil led, af ter get ting her pre g nant, by her
ru t hless bro t hers. She fa bri ca tes the cir cu m stan ces of her con ce p tion by tel ling
her bro t hers that Edi is not only the fa t her, but he is mo re o ver the cu l prit that
ra ped her. The brothers’ re spon se is im me dia te, they seek out Edi, sen ten cing
him be fo re they al low him to pre sent his ve r sion of events, they beat him and
ul ti ma te ly ca stra te him. He does not strug gle, he does not pro test, he al lows
them to live out the ir an ger and fru stra tion and does not in ter ve ne in the co u r se
of events.

Edi is strip ped of eve ry t hing that con su mers to day va lue – iden ti ty, sta tus
and we alth. Yet, thro u g ho ut this film one does not ne ces sa ri ly crown Edi the
king of fo ols, mo re o ver, it is the vie wer that is left fe e ling he l p less, non sen si cal
and wo r t hless. It is as tho ugh Piotr Trzaskalski’s con stant fo cus on ‘lessness’
brings to the fo re front the es sen tials of hu ma ni ty – per se ve ran ce and fa ith. An
in di vi du al, here the vie wer, is ex pe c ted to glan ce at the blu e print of what
Wes tern ci vi li za tion de ems as the ‘jewels’ of suc cess – the tre a su re be sto wed
onto the bra ve, be co me sen se less and em p ty. 

Edi’s fall is society’s wake up call – a tre mor be fo re a per so nal and so cial
ear th qu a ke. The mes sa ge of Piotr Trzaskalski’s film is cle ar, one car ries a home 
wi t hin one self and the re are as many pe o p le ho me less wi t hin the stru c tu res that
they per ce i ve as be ing a home, as the re are pe o p le who are li te ral ly left
stru c tu re less. Yi - Fu Tuan ex p la ins:

The ho u se is an ar chi tec tu ral who le, evi dent espe cial ly when vie wed from ou t si de; its per ce p -
tu al in te gri ty is a sub tle yet po wer ful re min der to in ma tes that they are not iso la ted be ings but me -
m bers of a gro up. The en ti re ho u se, both as ha ven and as sym bol, sets up a po la ri ty of in si de and
ou t si de, “us” and “them”; and this has the ef fect of re du cing the dif fe ren ces – the cla s hing hete -
roge ne i ty – wi t hin each pole (Tuan 1998, p. 95–96).

Piotr Trzaskalski’s Edi exe m p li fies the fact that even tho se that are vie wed
as ‘them’ have more of the ‘us’ than we wo uld like to ack now le d ge, and more
than most of ‘us’ co uld ever dre am to po ssess.
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The Fuddy-Duddy and the Mama’s Boy: 
the Australian TV series Mother and Son 

as an example of Hegel’s Master-Slave dialectic
And I co uld see no way by which I co uld po ssi b -

ly es ca pe the jaws of that hell upon earth. All my
flat te ring pro spects of en jo y ing my own fi re - si de
[…] were then bla sted and gone; and I must bid
fare well to friends and fre e dom fo re ver (Bibb 1999,
p. 326).

When wri ting Mo t her and Son, Ge of frey At her den wan ted to wri te „abo ut
the pro blem of what do you do with your pa rents when they’re get ting old”
(At her den 1992, p. 2). As he says „a lot of te le vi sion co me dy se e med to be
abo ut sil ly pe o p le do ing sil ly things. I wan ted to wri te abo ut real pe o p le do ing
be lie va b le things” (At her den 1992, p. 2). Fur the r mo re he as serts „And I also
li ked hu mo ur that wa l ked the plank be twe en co me dy and tra ge dy, whe re at le ast 
some of the hu mo ur came from real and dif fi cult si tu a tions, tho se of ten pa in ful
parts of our li ves whe re if you didn’t la ugh, you’d cry” (At her den 1992, p. 2).
The idea be hind Mo t her and Son came from his view that a shift in the
pa ren t - child re la tion s hip wo uld be hi g hly in te re sting „whe re the pa rent wo uld
be co me the child and the child be co me[sic] the pa rent. It lo o ked like fe r ti le
gro und for a lot of sto ries and a lot of sa d - fun ny mo ments of co me dy”
(At her den 1992, p. 3). Still, At her den up holds that he wan ted to say so me t hing
po si ti ve abo ut old pe o p le ma in ta i ning the ir di g ni ty, even when they are sta r ting
to fail. The re fo re, the idea be hind Mag gie – the mo t her cha ra c ter – was to make
sure that she didn’t lose most of the time be ca u se that wo uld have ve e red the
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co me dy ‘too much to wards tragedy’ (At her den 1992, p. 3). In the case of Ar t hur 
– the son, At her den ex p la ins: 

I wan ted Ar t hur to be fa i r ly or di na ry so that many pe o p le wo uld iden ti fy with him and see the
dif fi cu l ty of his si tu a tion. The fact that Mag gie ne e ded to win most of the time gave me a pro blem 
with his cha ra c ter. It tu r ned him into a lo ser and I didn’t want him to be a lo ser, I didn’t want him
to be weak. I wan ted to show him trap ped be twe en his love for his mo t her and the need to live his 
own life (At her den 1992, p. 4).  

From the on set of the se ries, this tug -o f - war con cen tra ted on a win - lo se
si tu a tion, in which Ar t hur did, in fact, ma na ge to ou twit Mag gie more than once 
and in turn, Mag gie con ti nu ed to ou t fox him the rest of the time. 

This type of strug gle/si tu a tion can be co m pa red to the most fa mo us in stan ce
of dia le c ti cal con fron ta tion, na me ly, Ge org Wi l helm Frie drich Hegel’s
‘Master-Slave Dialectic’ which he di s cus ses in Phe nome no lo gy of Spi rit. The
qu e stion He gel asks is this: how does a hu man be ing come to cons cio u s ness of
it self as a self? He gel as su mes that hu mans are not born with the sen se ‘I am
John Smith, and this is what I be lie ve and am like’. How then do we ac qu i re
self- cons ciou s ness? Only in me e ting with so me t hing that is not the self,
ac cor ding to He gel (The No r ton An tho lo gy… 2001, p. 626). The re fo re, Ar t hur
di s co vers his ‘self’ by be ing ot her than Mag gie whilst be ing ack now le d ged by
her. Whe re as Maggie’s ‘self’ se ems to be in con flict with tho se she en co un ters,
for what she per ce i ves to be her ‘self’ ot hers are left won de ring as to how sta b le 
her ‘self’ ac tu al ly is. And in re gards to any o ne ack now le d ging that ‘self’, this
too re ma ins qu i te a co m p lex pro ce du re, for the ack now led ge ment she re ce i ves
se ems to be dres sed as ri di cu le ra t her than any form of po si ti ve ac ce p tan ce. 

At her den ex p la ins that Mo t her and Son po ses qu e stions of its own re gar ding
mat ters of mu tu al de pen den cy, na me ly „Why does Ar t hur stay lo o king af ter his
mo t her? Why doesn’t he just put her in a home? Why doesn’t he just le a ve?
And an an swer that says, ‘Well, if he did, the re wouldn’t be a series’, isn’t good 
eno ugh” (At her den 1992, p. 10). For a se ries to ap pe al to a gi ven au dien ce,
whilst re fra i ning from be co ming uni ve r sal, and by do ing so, up ho l ding the
views held by John McGrath in Be hind the Clichés of Con tem po ra ry The a tre:
the re is no such thing as uni ve r sal, be ing uni ve r sal does not make it good, etc. It 
ne eds to pro ject a ce r ta in de pen den cy „that holds the cha ra c ters to ge t her […] In
Mo t her and Son, Ar t hur and Mag gie are bo und to ge t her by fa mi ly ties, af fe c tion 
and de pen den cy. In many ways, Ar t hur ne eds Mag gie just as much as she ne eds 
him” (At her den 1992, p. 10).

As He gel po stu la tes, in  the Ma ster -S la ve dia le c tic, the coun te r po sed se l ves
who are co ming to cons cio u s ness have so much at sta ke that the ir re la tion s hips
are a con stant so u r ce of stri fe (The No r ton An tho lo gy… 2001, p. 627). This is
very true for Ar t hur and Mag gie, who in a bid to iden ti fy the ir own ‘self’, must

254 We ro ni ka STA R NES



con ti nu al ly re in sta te the bo un da ries of whe re one ends and the ‘other’ be gins,
which me ans that they are con stan t ly on the bat t le field of su pre ma cy. Yet, it
must be no ted that „Se l ves do not take the ir fun da men tal de pen den ce on ot hers
kin d ly. Here po wer en ters the di s cus sion, as He gel ima gi nes that each
in di vi du al wo uld pre fer to gu a ran tee con ti nu ed re co g ni tion from the ot her,
whi le not ex ten ding that re co g ni tion in turn” (The No r ton An tho lo gy… 2001, p.
627).  In an epi so de en ti t led The Home, it is po ssi b le to ob se r ve Hegel’s
ar gu ment in pra cti ce:

Mag gie: Any way, I’ve got your bre a k fast re a dy, Ar t hur, and it’s your fa vo u ri te. (She puts in
front of Ar t hur a pla te with an egg in an egg cup. The egg has a smi ling face drawn on it. Mag gie
be ams with pri de. No re a c tion from Ar t hur.) It is your fa vo u ri te, isn’t it?
   Ar t hur: (very qu ie t ly) Yes. (and re luc tan t ly)
   Mag gie: Wo uld you like Mum my Be a re to take the top off for you?
   Ar t hur: No! (qu iet and de li be ra te) (At her den 1992, p. 14).

In this very epi so de, as well as thro u g ho ut the se ries, the re la tion s hip
be twe en Ar t hur and Mag gie, is that of a lo ve - ha te re la tion s hip, that ne ver le a ves 
ei t her pa r ty tru ly sa ti s fied. This stems from the fact that:

Such im ba lan ce, ta ken to its ex tre me, is fi gu red by He gel as the re la tion s hip be twe en a ma ster
and a sla ve, which is esta b li s hed in a bat t le that ends when the Sla ve grants re co g ni tion and
se r vi ce to the Ma ster in re turn for con ti nu ed life. (Both the Ma ster and Sla ve sta ke the ir life in the 
bat t le, but the lo ser be co mes a sla ve by cho o sing a life of se r vi tu de over de ath at the hand of the
vi c tor.) (The No r ton An tho lo gy… 2001, p. 627).

It is qu i te cle ar that in the pre sent si tu a tion, Mag gie is the Ma ster and Ar t hur
is the Sla ve; tho ugh the tra di tio nal male/fe ma le ro les are re ve r sed, it is Mag gie
who is the old- fa s hio ned, suf fe ring from se ni le de men tia, ‘weaker sex’ and
Ar t hur be ing the ra tio nal, mid d le -a ged di vo r cee, who still per mits hi m self to be
en gu l fed by the irra tio na li ty of his mother’s ways. This can be ob se r ved du ring
a con ve r sa tion be twe en the Sla ve and his Ma ster, in an epi so de en ti t led The
Oy sters, that sees Mag gie re tu r ning home in a fire en gi ne and Ar t hur try ing to
ob ta in a ra tio nal ex cu se for his mother’s ec cen tri ci ty:

Ar t hur:…I want to know why you came home in it.
   Mag gie (se a r ching): The re was a bus stri ke?
   Ar t hur: No, the re wasn’t!
   Mag gie: They gave me a lift.
   Ar t hur: Li sten! Fire en gi nes don’t go cru i sing aro und the sub urbs lo o king for lost old la dies!
   Mag gie: I wasn’t lost. I was go ing to the ho spi tal.
   Ar t hur: Oh, not the ho spi tal aga in!
   Mag gie: I’m a tra i ned nu r se, Ar t hur, and tho se ho spi tals need all the help they can get!
Any way, when I got to the ho spi tal…it was gone! They’d mo ved it. And they’d bu ilt a fire sta tion 
in ste ad. So I went in si de the re to see if they ne e ded any help.
   Ar t hur: What were you go ing to do? Iron the ho ses?…You can’t go on pre ten ding that you’re
still a nu r se! (At her den 1992, p. 44).
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The re is an ob vio us re sen t ment on Arthur’s part, not so le ly di re c ted at his
mo t her, but to wards the so cial stan dards that pre si de wi t hin hi m self, i.e. the
need to ex cel at eve ry t hing he un de r ta kes and the sen se of fa i lu re in not be ing
able to ‘handle’ the mi s chief of an ol der and we aker per son, in this case his
mo t her. Ano t her bur den that Ar t hur must en du re is his con ni ving, se l fish,
edu ca ted, upper -midd le- c lass, de ntist bro t her, Ro bert. 

Ro bert, who thro u g ho ut the se ries is more of ten than not the fa vo red child,
in tro du ces ano t her im po r tant aspect that en han ces the al re a dy stre nu o us
re la tion s hip be twe en Ar t hur and Mag gie, bro t he r ly ri va l ry and all that this
en ta ils, na me ly the on - go ing strug gle for the ir mother’s af fe c tion. In an epi so de
en ti t led The Last Will, Ar t hur se r ves the role of the con ti nu o us sla ve, whe t her
re gar ding his en co un ters with his mo t her or with his cun ning bro t her, in ei t her
case Ar t hur does not have the co u ra ge to stand up to ei t her of them and in ste ad
of se ve ring ties with his op pres sors, he re ma ins in the ir grip. This pa r ti cu lar
con ve r sa tion ta kes pla ce be twe en Mag gie, Ar t hur, Ro bert and Robert’s wife,
Liz and it pro ves the con stant vi gi lan ce that Ar t hur is sub je c ted to, thus ma king
him vul ne ra b le to both pa r ties. Mag gie has just read out her will and has left
eve ry t hing to Ro bert and Liz, who are al re a dy qu i te we al t hy, whe re as Ar t hur is
no ted as the be ne fi cia ry of her me mo ries, her pho to al bums and a mil lion
do llars. The joke is once aga in on Ar t hur, for it is ob vio us that Mag gie does not
po ssess the mo ney, and once aga in she fo r ces Ar t hur to en qu i re abo ut her
non sen si cal sta te ment. This con stant for ced- dia logue is pro of that it is al wa ys
Mag gie who has the up pe r - hand, even tho ugh Ar t hur is ca pa b le of win ning, his
triumphs ne ver al low him the sati s fa c tion of ha ving the last word. 

Apart from his ina bi li ty to sha ke hi m self from the sen se of fa i lu re when
fa ced to cope with his im me dia te fa mi ly and the ir de alings, Ar t hur is
no ne t he less en do wed with a knack for en ga ging in cle ver dia lo gue that is
ty pi cal ly em bed ded in a deep sa r casm and pi ti ful cy ni cism, and which re ma ins
his only de fen se aga inst the world aro und him. The se oral, al be it, in tel lec tu al
triumphs, can be ob se r ved in The Last Will epi so de when Ar t hur tries to
con front Mag gie abo ut the ab sur di ty of what she has pro po sed:

Mag gie: …Will you miss me? (Ar t hur doesn’t an swer.) Of Co u r se you will. (He gi ves her
a look.) You don’t say so, but I know. At le ast I’ve left you well pro vi ded for.
   Ar t hur: You re al ly be lie ve that, don’t you?
   Mag gie: Well, I don’t know any ot her mum my who’d le a ve her lit t le boy a mil lion do llars.
That’s a lot of mo ney the se days.
   Ar t hur: Yes, I don’t know what I’ll do with it all.
   Mag gie: I’ll tell you what you sho uld do with it. You sho uld but a hat.
   Ar t hur: When I col lect the mil lion do llars, first thing I’ll do is rush out and buy a hat.
   Mag gie: Good boy!…Now, what else will you buy?
   Ar t hur: Fast cars and be a u ti ful wo men.
   Mag gie: I don’t know if you can be tru sted with this mo ney (At her den 1992, p. 111–112).
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His sa r casm, which is al wa ys used as a sub sti tu te for the truth, can not bre ak
into the re alm of his Master’s con vi c tions; and thus, al te ring her tho ught
pat terns is a con stant im pos sibi li ty. Even when it se ems that Ar t hur has
ma ni pu la ted his own be liefs in or der to di rect the dia lo gue to wards a so lu tion
that, at le ast for him, wo uld be a po ssi b le co m pro mi se, Mag gie re turns with
a ven ge an ce and once aga in, the vie wer is left to wi t ness the de mi se of Ar t hur
as a po ssi b le strength. Re gar d less of his per so nal tan gi bi li ty, Arthur’s en de a vors 
re ma in to tal ly in tan gi b le. Even the most or di na ry ho u sehold cho res be co me the
pre mi se of he a ted di s cus sions and tho ugh any t hing but sil ly, the se be lie va b le
events evo ke a sen se of the un can ny, which in turn, di stan ces the vie wer from
the un de r li ning se rio u s ness of a po ssi b le mo t her and son re la tion s hip. When
Arthur’s re p ly, re gar ding how he plans to ‘dispose’ of his in he ri tan ce, trig gers
do ubt on Maggie’s part to the wo r t hi ness of Ar t hur as a be ne fi cia ry, the two
‘rivals’ com men ce ano t her lin gu i stic dual:

Ar t hur: I don’t know how you can do this to me, Mum.
   Mag gie: I like to spo il you.
   Ar t hur: I don’t want to so und se l fish, but…
   Mag gie: You are.
   Ar t hur: … af ter all I’ve done for you.
   Mag gie: what have you done?
   Ar t hur: I do eve ry t hing for you!
   Mag gie: Who made the tea?
   Ar t hur: Who lost the lid?
   Mag gie: What lid? (she picks up the sa u ce pan lid) It’s not lost. (and tries to fit it on) It ne eds
fi xing but it’s not lost (At her den 1992, p. 112).

Not wan ting to ut ter the truth abo ut the fact that in ra tio nal terms his mo t her
is ob so le te, Ar t hur per sists on re pres sing fac tu a li ty for his un do u b ting
sen si ti vi ty to wards her, and in try ing to give her me a ning, he un k no win gly
pre sents the vie wer with his fun da men tal obse quio u s ness:

Ar t hur: All right, you can make an oc ca sio nal cup of tea, but I do eve ry t hing else!
   Mag gie: You haven’t fi xed the ba t hro om door!
   Ar t hur: All right, I’ll fix the blo o dy door!
   Mag gie: And then I sup po se you want me to pay you.
   Ar t hur: No! I only want half the ho u se.
   Mag gie: For fi xing a lit t le door?
   Ar t hur: Ac tu al ly, I think I sho uld get all the ho u se
   Mag gie: Over my dead body!
   Ar t hur: That’s what we’re ta l king abo ut.
   Mag gie: No, I couldn’t do that to Rob bie, not af ter all he’s done.
   Ar t hur: What has he done?
   Mag gie: He’s been very good to me…he doesn’t sho ut at me.
   Ar t hur: No, and he doesn’t live with you ei t her!
   Mag gie: I see. So the only re a son you’re li ving with me is to get your hands on my mo ney.
Well, if that’s the case, you can le a ve now!
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   Ar t hur: I’m go ing! (Ar t hur exits from the ki t chen ac ross the li ving room.)
   Mag gie: And don’t come back! ( As Ar t hur is abo ut to exit thro ugh the front door.) I say,
Ar t hur…(co ming to the ki t chen door) What time will you be home? (Ar t hur exits wi t ho ut
an swe ring. He slams the door.) It wo uld se r ve him right if I didn’t win any t hing (At her den 1992,
p. 112–113). 

The se re cur ring si tu a tions defy one of the epi graphs for Hegel’s phi lo so p hy
as a who le „In eve ry t hing that is sup po sed to be scien ti fic, re a son must be
awa ke and re fle c tion ap p lied. To him who lo oks at the world ra tio nal ly the
world lo oks ra tio nal ly back; the two exist in a re ci pro cal re la tion s hip” (Stern
2002, p. 11). 

Arthur’s re la tion s hips are any t hing but re ci pro cal. Even the very ti t le of the
te le vi sion se ries, be ing Mo t her and Son, di s c lo ses the fact that this will not be
an even match of strengths. A mo t her in pa tria r chal so cie ty, un li ke any ot her
fe ma le per so na, em bo dies “the first ob ject of love, and the re fo re the se arch for
who le ness for both men and wo men has to have so me t hing to do, not with
uni ting with the op po si te in gen der, but with the re co ve ry of con ne c tion to the
mo t her” (El Saf far 1994, p. 32). In the case of Ar t hur and Mag gie, they are both 
past the sta ge of re co ve ry, and they of fer the vie wer an ab bre via ted ti t le that
se r ves the ir pre di ca ment just as ap t ly, i.e. S&M. The ta c tics go ve r ning the
do ma in of sa do ma so chism can be ap p lied to the ac ti vi ties that both un de r ta ke.
As Si mo ne De Be a u vo ir ob se r ves in The Se cond Sex with re gards to the mo t her
and son re la tion s hip:

In eve ry woman’s sto ry re curs the fact we have ve ri fied thro u g ho ut the hi sto ry of wo man: she
finds [this] fre e dom at the very time when she can make no use of it. This re cur ren ce is in no wise 
due to chan ce: pa tria r chal so cie ty gave all the fe mi ni ne fun c tions the aspect of a se r vi ce, and
wo man es ca pes sla ve ry only at ti mes when she lo ses all effe c ti ve ness. To ward fi f ty she is in full
po sses sion of her po wers…she has awa i ted this day when he [her son] wo uld pour out all the
tre a su res with which his fa t her has been una b le to sho wer her…he will be her li be ra tor, her
sa vior. She re su mes to ward him the se du c ti ve and osten ta tio us be ha vior of the yo ung girl ke e ping 
an eye out for Prin ce Cha r ming… (De Be a u vo ir 1989, p. 584–585).

If the se two cha ra c ters re se m b le any t hing from the pa ges of a fa i ry tale it
wo uld most li ke ly be mo t her go o se and the ugly du c kling, who, un li ke in the
real sto ry, Ar t hur is ne ver gi ven the op por tu ni ty to be co me a be a u ti ful swan and 
in turn, Mag gie no lon ger po sses ses the ca pa ci ty of uto pian mot he r ho od. Yet,
de spi te this, He gel re as su res us that „ne i t her side need fear that by
ack now le d ging the ot her and fe e ling it self bo und to it, it has lost it self” (Stern
2002, p. 74). He fu r t her ex p la ins that:

Each sees the ot her do the same as it does; each does it self what it de mands of the ot her, and
the re fo re also does what it does only in so far as the ot her does the same. Ac tion by one side only
wo uld be use less be ca u se what is to hap pen can only be bro ught abo ut by both (Hegel’s
Phe nome no lo gy… 1977, p. 112).
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This se ems to be the un de r li ning sche me of things in the se ries, for wi t ho ut
Mag gie, Ar t hur wo uld not be the same man and it is not cle ar if the de ath of the
Ma ster wo uld, in fact, li be ra te the Sla ve inde fi ni te ly. On the ot her hand, wo uld
the Master’s re ign end wi t ho ut a sub ject, like Ar t hur, who is the epi to me of an
an ti - Rob bie cha ra c ter? Co uld Mag gie sub ju ga te Rob bie in the same man ner?
The an swer to all the se qu e stions, al t ho ugh not indi spu ta b le, is pro ba b ly not.
So, too, we have cha ra c ters pla ced in a he r me tic si tu a tion in which, from the
ou t set, the cho i ces of the main pro ta go nists will de epen the ir mem be r s hip to
ei t her ca te go ry. The re is no real fre e dom, no po ssi bi li ty to switch pla ces, as it
were. The bo un da ries have been set and the ou t co mes pre dete r mi ned. In such
a li mi ted spa ce, the an tics of ei t her pa r ty, al t ho ugh stem ming from an ou ter
re a li ty, i.e. the real world, re ma in trap ped in a song who se cho rus is un chan ging 
and pro longs the ab sur di ty of the me lo dy which may chan ge but in the end
re turns to the cho rus and so, no mat ter how many dif fe rent si tu a tions in which
we pla ce Ar t hur and Mag gie, the re sults will al wa ys be the same. 

It is po ssi b le to qu e stion the pur pose fu l ness of a te le vi sion se ries, that in
re a li ty, of fers no true in sight into the hu man con di tion, for eve ry t hing is ei t her
unde re sti ma ted or over -e x po sed. On the su r fa ce this is un dou bte d ly the case,
yet, the re is a mes sa ge that un de r li nes this su per fi cia lity, na me ly, that in life
in di vi du als ei t her cho o se or are cho sen to fu l fill ce r ta in ro les. Re gar d less if the
per son is cho sen or fo r ced into a ce r ta in pre di ca ment they will more of ten than
not re pe at the ir fun c tion thro u g ho ut the ir li ves. Ha bits are in de ed hard to bre ak
and not many can cla im suc cess in bre a king free from a gi ven ca te go ry, and
even if suc ces s ful, no vi c to ry is co m p le te wi t ho ut vi c tims. Al t ho ugh this is qu i te 
a pes si mi stic and si m p li fied ve r sion of life as we know it, it does no ne t he less
lead the in di vi du al to ob se r ve that, just like on te le vi sion, life can re se m b le an
un can ny stre am of events that when ree va lu a ted by an ou t si der wo uld make
gre at ente r ta in ment.  As Jane M. Us s her ex p la ins in Fan ta sies of Fe mi ni ni ty:
Re fra ming the Bo un da ries of Sex:

In soap ope ra [sic!] the re are many con fli c ting na rra ti ves, but iden ti fi ca tion is pri ma ri ly with
wo men and with ‘the family’…the soap ope ra fo cu ses on wo men in the home…sto ry - li nes which
fo cus on the lo cal pub or shop are me re ly a di stra c tion from the ‘real life’ go ing on wi t hin the
fa mi ly, me re ly a dif fe rent sta ge for the cen tral con cerns abo ut men and chi l dren, love, de ath and
fa mi ly stri fe, pla y ed out in mi nia tu re aga in and aga in… The wo man as mo t her is cen tral to the
na rra ti ve of the soap ope ra. Yet this is not the tra di tio nal myth of sub li me mot he r ho od, but
mot he r ho od as a so u r ce of con flict, con ste r na tion and wor ry… (Us s her 1997, p. 80–81).

This sta te of af fa irs, re gar d less of whe t her on scre en or off, re ma ins true for
all pa r ties en ga ged in the Ma ster/Sla ve de ba te. Ale xan dre Kojčve di s cus ses the
po ssi b le re a sons be hind this qu an da ry in In tro du c tion to the Re a ding of He gel:
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[The] Sla ve is the de fe a ted ad ve r sa ry, who has not gone all the way in ri sking his life, who has 
not ad op ted the prin ci p le of the Ma sters: to con qu er or to die. He has ac ce p ted life gran ted him by 
ano t her. Hen ce, he de pends on that ot her. He has pre fer red sla ve ry to de ath, and that is why, by
re ma i ning ali ve, he li ves as a Sla ve…the Ma ster, on the ot her hand, sees in the se things only
a si m p le me ans of sa ti s fy ing his de si res…for eve ry t hing that the sla ve does is, pro per ly spe a king,
an ac ti vi ty of the Ma ster. [sin ce the Sla ve works only for the Ma ster, only to sa ti s fy the Master’s
de si re and not his own, it is the Master’s de si re that acts in and thro ugh the Sla ve.] (Kojčve 1980,
p. 16–18).

He gel tries to of fer a ra tio nal, al be it, ty pi cal ly pa tria r chal so lu tion to the
dia le c ti cal feud be twe en mo t her and son, in the form of Sto i cism.

This trans ition to Sto i cism se ems to in vo l ve a trans ition from the one - si ded
pra cti cal at ti tu de of de si re and the ma ster, to a new form of the o re ti cal at ti tu de
bro ught abo ut by the in sights of the sla ve. This the o re ti cal at ti tu de is a kind of
ra tio na lism, for the Sto ics be lie ved that the uni ve r se was go ve r ned by lo gos or
re a son, and that man’s ra tio nal soul is a fra g ment of that di vi ne lo gos, and so we 
can achie ve well be ing by at tu ning ou r se l ves to the co s mic (pa tria r chal) sche me 
of things (Stern 2002, p. 85). Even such a po ssi bi li ty is do omed to fa i lu re when
Ar t hur, fa ced by ano t her male ri val, or po ssi b le sla ve sub sti tu te, i.e. his bro t her
Ro bert, still can not se ver the cha ins of bon da ge and the dia lo gue be twe en the
two ‘primates’ for lea de r s hip re se m b les more the ree na c t ment of the myth of
Si sy p hus than a triumph of lo gos. As an ex chan ge of ‘rational’ re spon ses in
Robert’s of fi ce re gar ding the ir Mother’s Will exe m p li fies:

Ar t hur: It’s not Mum’s fa ult. She’s get ting old.
   Ro bert: We all get old, Ar tie.
   Ar t hur: I just tho ught it wo uld be a good idea if you and I agre ed, that no mat ter what
hap pens, we won’t fight over the Will.
   Ro bert: Who’s fi g h ting? I’m su r pri sed you’re ta king this so se rio u s ly. I’m not.
   Ar t hur: No, you’re only ta king the ho u se.
   Ro bert: I’m hu mo u ring her! She’s an old lady. Don’t you think that’s the best thing to do? To
hu mo ur her?
   Ar t hur: And what hap pens when she dies?
   Ro bert: I don’t want to think abo ut it.
   Ar t hur: So we go on hu mo u ring her?
   Ro bert: Try not to be so ma te ria li stic, Ar tie. Think of Mum. This is ap pa ren t ly im po r tant to
her and we shouldn’t in ter fe re, re gar d less of what we think per so nal ly.
   Ar t hur: And what do you think, per so nal ly?
   Ro bert: Well, I’ve got my own pri va te views on it, but I wouldn’t try to fo r ce them on Mum.
   Ar t hur: Try them on me.
   Ro bert: All right…I think Mum is do ing this…be ca u se she’s pu ni s hing you (At her den 1992,
p. 113–114).

Whe t her the ‘punishment’, at any gi ven time, fits the cri me is ne ver re al ly in
qu e stion, for the con stant bat t les ari sing from the clash of the se two fi gu re
he ads al wa ys su per se de the re pe r cus sions  stem ming from the acts the m se l ves.
In the end the re are no ul ti ma te po si tions to be held and even if in Mo t her and

260 We ro ni ka STA R NES



Son  the Ma ster is a fe ma le pro ta go nist who thro ugh the loss of her hu s band
be co mes the ‘head’ of the ho u se hold, i.e. the mo t her, she is not en ti t led to have
the last word:

The ma te rial cir cu m stan ces of her life are ef fa ced by the im p li cit as su m p tion that the se
so - cal led ca re less cho i ces were made in a va cu um. The re was ho we ver a very dif fe rent agen da
ope ra ting when the se cho i ces were made – one of su r vi val ra t her than po ste ri ty – and in the
cir cu m stan ces they were the cho i ces of a wo man who was the che a ted not the che at (Howe 1994,
p. 114).

De spi te all this, Mag gie is un chal len ged in her abi li ty to ove r co me the
in sti ga ted pre di ca ments of her fun c tion in this dia lo gi cal ex chan ge. And
whe t her her sta tus as Ma ster is se e min gly re du ced by her sur ro un ding sub jects,
thro ugh the ir own ina bi li ty to ove r co me the ir we ak nes ses, she is the only one
who re a li zes that wi t ho ut her, Ar t hur and Ro bert po ssess no di re c tion, no
fo un da tion and con sequ en t ly are en s la ved wi t hin the ir own ide als. So even
wi t ho ut re gar ding Mag gie as a Ma ster they the m se l ves re ma in Sla ves, to which
Mag gie re torts „Well, I’m not re a dy to go yet. I couldn’t le a ve Ar t hur…
even tu al ly… I say, we’ll have to get used to it” (At her den  1992, p. 80).
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Paweł STRÓ ZIK

Li te ra cki ka ba ret Ery ki Mann Die Pfeffermühle 
„Za częło się nie win nie i nie ma l że przy pa d ko wo – wspo mi na Ery ka Mann

w jed nym z wy wia dów1 – sie dzie li śmy w pe w nej re sta u ra cji w mo na chi j skiej
dzie l ni cy Schwa bing i dys kuto wa li śmy o nu dzie i mie r no cie kul tu ra l nej ba wa r -
skiej me tro po lii” (Kei ser- Ha y ne 1995: 15). Pod czas ko le j nej ta kiej roz mo wy
cór ka To ma sza Man na przy z nała, że właści wym ini cja to rem po wsta nia ka ba re -
tu był Ma g nus Hen ning, ko m po zy tor i pia ni sta, któ re go po z nała ki l ka lat wcze ś -
niej w Be r li nie. Mu zyk ten ako m pa nio wał wte dy w ka ba re cie Wil le go Schäffera 
„Ka ba ret der Ko mi ker”. Jed na k że kie dy je sie nią 1932 r. prze by wał w Mo na -
chium, stwier dził z ża lem: 

Przy ja cie le, Bon bon nie re, ten do bry lo kal roz ry w ko wy w Mo na chium, w któ rym wy stę po wał
We de kind i inni, w osta t nim cza sie bar dzo pod upadł, wy stę pują tam ty l ko ka ba re ty trze cio-
i czwa rto kla so we. Szko da tak pię k ne go lo ka lu. Dla cze go nie mo gli by śmy tam ra zem wystąpić
i zro bić coś le p sze go? (Kei ser- Ha y ne 1995: 15). 

Ini cja ty wa bar dzo spo do bała się To ma szo wi Man no wi, wy my ślił jego na zwę: 
Posiłki w domu ro dzin nym, na uli cy Po schin ger 1 – wspo mi nała Ery ka –, były spo ży wa ne za -

zwy czaj w wię kszym gro nie: ro dzi ce, sze ścio ro dzie ci, nie rza d ko go ście od wie dzający nasz dom
i przy ja cie le nas, dzie ci. Ra zem z Kla u sem opo wie dzie liśmy przy sto le o na szym pla nie. Oj ciec
był za chwy co ny. Szu kając od po wied niej na zwy, któ ra wy ra żałaby za miar ostrej kry ty ki pa nującej 
sy tu a cji, wziął na gle do ręki młynek do pie przu i za py tał: „A gdy by na zwać tak?” (Kai ser- Ha y ne
1995: 20). 

Młynek do pie przu pa so wał do Ery ki ide a l nie. Per spe kty wa wy ko rzy sta nia
swo ich umie ję t no ści sce ni cz ne go wy stę pu w połącze niu z da rem pi sa nia spo wo -
do wały, że z wielką ochotą pod jęła de cy zję o założe niu ka ba re tu. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
Racibórz 2007

1 Ma te riały do tyczące po wsta nia ka ba re tu zna j dują się w Ar chi wum Ery ki Mann w Bi b lio te ce
Mie j skiej Mo na cen sia w Mo na chium. Na ich pod sta wie He l ga Kei ser- He y ne zre kon stru o wała hi -
sto rię po wsta nia ka ba re tu Pfeffermühle (Młynek do pie przu).



Mie liśmy dwa po wo dy – pisała Ery ka – aby założyć Pfeffermühle. Po pie r wsze – było co raz
go rzej z te a trem. Od da w na już nie saty sfa kcjo no wał akto ra, któ ry się jemu po świę cił, od da w na
nie przy no sił ra do ści pub li cz no ści. […] Te atr z jego at mo s ferą nie miał nic wspó l ne go ze sztuką
ani z tak zwa nym ży ciem,– je że li mogę so bie po zwo lić na ta kie błędne prze ciw sta wie nie so bie
tych rze czy,- po nie waż rze czy wi sta sztu ka na sce nie za wie rałaby prze cież ży cie. […] Dru gi po -
wód leżał w Mo na chium, w jego pełnej wdzię ku roli, jaką to mia sto od gry wało w Rze szy. Z te a -
trem było co raz go rzej,– wszę dzie,– ale wy da wało się, że z mia stem Mo na chium jest co raz le piej
w tym cza sie. […] W du chu mia sta wi działo się wte dy słusz nie sprze ciw i broń prze ciw na zi z mo -
wi (E. Mann 2000: 112–113). 

Jako fo r ma sztu ki ka ba ret stwa rzał „mo ż li wo ści omi nię cia zwłoki, związa nej 
z pu b li kacją w pra sie, dawał szan sę bez po śred nie go kon ta ktu z od biorcą” (Je dy -
na kie wicz 2002: 55). Młodzi ka ba re cia rze byli jed nak je sz cze „nie pe w ni” i „nie -
wy kształceni w tej dzie dzi nie”2 i dla te go po trze bo wa li po wa ż ne go wspa r cia. Na 
szczę ście udało się prze ko nać do współpra cy uta len to waną aktor kę The re sę
Gie h se, któ ra już wte dy była gwiazdą mo na chi j skich scen i przy ja ź niła się z ro -
dze ń stwem Man nów3. Obok oso bi s tych sym pa tii do „Młynka” przy ciągnęła
Gie h se ta k że mo ż li wość wy stę po wa nia w ka ba re cie po li ty cz nym. Mimo bar dzo
na pię te go har mo no gra mu4 dołączyła do gru py Pfeffermühle. Była sta r sza, miała 
wię cej do świa d cze nia i oby cia, dla te go to właś nie jej po wie rzo no re ży se rię oraz 
wy stę po wa nie w „nu me rach po pi so wych”. Pi sa niem te kstów oraz przy goto wy -
wa niem i pro wa dze niem kon fe ran sjer ki zajęła się Ery ka Mann5. W sty cz niu
z ka ba re tem współpra co wa li ta k że: Sy bil le Schloss, Al bert Fi s cher, Dr. Karl
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2 Z opo wie ści Ma g nu sa Hen nin ga wy ni ka, że je sz cze przed otwa r ciem ka ba re tu Ery ka i on
byli w Be r li nie, aby zdo być in fo r ma cje, co jest te raz mod ne na de skach ka ba re to wych. (Kei ser-
 Ha y ne 1995: 45). 

3 Gie h se miała stały an gaż na sce nach mo na chi j skich już od roku 1926. Grała w in sce ni za cji
Das ga st li che Haus Hen ry ka Man na, przy okazji któ rej po z nała ro dzi nę Man nów (por. Lühe
2002: 96). 

4 Gie h se pra co wała rów no le gle w Münchender Kam me r spie le, a plan jej we eken du wyglądał
na stę pująco: so bo ta, 14 stycznia: przed sta wie nie wie czo r ne w Münchender Kam me r spie le: „Die
Rat ten”, początek o godz. 1930, ko niec 2230. Początek przed sta wie nia Pfeffermühle w Bon bon nie -
re: 2115. Bon bon nie re była położo na w bez po śred nim sąsie dztwie Münchender Kam me r spie le
i Gie h se w prze rwie po śpie sz nie do niej prze cho dziła, po nie waż wy stę po wała w jed nym z pie r -
wszych nu me rów. Z po wro tem do Münchender Kam me r spie le. Po za ko ń cze niu przed sta wie nia
po no w nie stała na sce nie Pfeffermühle. Ko niec przed sta wie nia – około godz. 2400 Nie dzie la, 15
sty cz nia: przed sta wie nie popołud nio we w Münchender Kam me r spie le: „Die Rat ten”, początek,
godz. 1500, ko niec – 1800. A wie czo rem szła do Pfeffermühle. Po nie działek, 16 stycznia: przed sta -
wie nie wie czo r ne w Münchender Kam me r spie le: „Der Bi be r pelz”, początek o godz. 2000, ko niec
2230. Pfeffermühle – patrz: so bo ta! (Kei ser- Ha y ne 1995: 46). 

5 Do pie r wsze go pro gra mu mona chi j skie go trzy te ksty na pi sał Kla us Mann: Pes si mi s mus,
Telephongespräch i zna ko mi ty tekst Lie be s brief.



The o dor Glock oraz atra k cja wie czo ru, para tan ce rzy: Cla i re Ec kste in i Ed win
De mby. 

Po pod pi sa niu kon tra ktu z właści cie lem Han n sem Roßmannem na wy na jem
lo ka lu Bon bon nie re ru szyły in ten sy w ne pró by i już 1 sty cz nia 1933 r. – pra wie
rów no cze ś nie z „prze ję ciem władzy” – na sce nę wkra cza nowy, zaan ga żo wa ny
po li ty cz nie, ka ba ret Pfeffermühle (Kröger 2005: 13). Kla us Mann, któ ry od
początku był za go rzałym en tu zjastą przed się w zię cia sio stry (Stro h me yr 2004:
90), za no to wał w pa mię t ni ku: 

Zakładam smo king. Otwa r cie Pfeffermühle. Wie l ki na strój, wie l ka pu b li cz ność, wszy stko „jest 
na mie j s cu” (K. Mann 1995: 107). 

Pie r wszy pro gram mo na chi j ski, któ ry nie był mo c no na ce cho wa ny po li ty cz -
nie, (Kei ser- Ha y ne 1995: 44), zo stał przy ję ty bar dzo po zy ty w nie. „Münchener
Chro nik” czy „Neue Zürcher Ze i tung” chwa liły słowa mi: wdzięk i nowa ja kość
w hi sto rii nie mie c kich ka ba re tów i witały z otwa r ty mi ra mio na mi przed się w zię -
cie wzbo ga cające mo na chi j skie ży cie kul tu ra l ne. Na wet na zi sto wski „Völ-
kischer Be o ba ch ter”, któ ry już rok temu wpi sał Ery kę Mann na li stę swo ich
wro gów, mu siał po wstrzy my wać się przed szka lo wa niem The re se Gie se,
będącej ulu bie nicą Hi t le ra i ogra ni czał się do kry ty ko wa nia ty l ko Ery ki6. 

Młynek był od początku bo jo wy i anty na zi sto wski. Tego lu to we go wie czo ru, pod czas gdy, w
Hofbräuhaus, tuż za ścianą na szej Bon bon nie re, Führer [Ad olf Hi t ler – przyp. P.S.] wygłaszał
swoją pierwszą mowę jako Kan c lerz, my ta k że nie mi l cze li śmy. W na szej, jak za wsze prze pełnio -
nej sali, mi ni ster spraw we wnę trz nych, Frick, sie dział na przed sta wie niu i z zapałem robił so bie
no ta t ki. Przy go to wy wał czarną li stę (E. Mann 1984–1985: 30). 

Pfeffermühle po dej mo wał te ma ty z za kre su dnia co dzien ne go zwykłego mie -
sz ka ń ca (Fundbüro, Mi s chu, Pes si mi s mus), jego emo cji (Lie be s brief) i trosk,
ma rzeń i pra gnień. W te kstach nie bra ko wało czy te l nych alu zji, iro nii, kry ty ki,
ale ta k że wska zó wek, rad, pro po zy cji. Bo ha te ra mi ske czy byli lu dzie nę ka ni po -
spo li ty mi pro ble ma mi: w pra cy, w domu, w kra ju. Wygłasza no te ksty na ce cho -
wa ne po li ty cz nie: 

Und je den falls, wie schon ge sagt:
Mehr Takt, mehr Takt 
Mehr Takt, mehr Takt! 
Mehr Takt, mehr Takt, mehr Takt, mehr Takt! 
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6 „Un ter un se rer be son de ren Fre un din Eri ka Mann Re gie und „lite re ri s cher” Mi tar be it pro du -
zie ren sich mehr oder we ni ger be ga b te Scha u spie ler un ter dem Mot to „Ein Name ver p fli ch tet zu
nichts”, (sie he Pfeffermühle) und ge ben so ein nachrichtenmäßiges, an ge b lich lite ra ri s ches Ka ba -
rett. (cyt. za: Kei ser- Ha y ne 1995: 44). 



Was willst Du? But ter?! Fre che Bo h ne!
Die But ter macht Dich faul und fett!
Weit wi ch ti ger ist die Ka no ne
Und die Gra na te überm Bett.7 

lub nawiązujące do lu dz kich słabo ści: 
Mein lie ber Franz, 
In me i nem Brief vom zwe i ten 
War si cher vie les un klar ausgedrückt.
Jetzt kommt es mir so blöd vor, sich zu stre i ten, –
Als ich ihn schrieb, war ich to tal verrückt. 
Ge wiss, Du hast Dich wie ein Lump be nom men, – 
Die Sa che mit dem Geld war auch nicht fein, 
Ich hab das al les viel zu ernst ge nom men, – 
Man fällt halt im mer wie der auf Dich rein. 
Und wenn ich da im er sten Zorn ge s chrie ben,
Du sol l test Dich zum Te u fel sche ren, – Franz!
So war das doch natürlich übertrieben, 
Ich wollts ein bis s chen, aber doch nicht ganz. 

Su kces Pfeffermühle po le gał na tym, że był to ka ba ret łączący w so bie ele -
men ty li te ra c kie z poli ty cz ny mi, a nie party jno- poli tycz ny (Kei ser- Ha y ne 1995:
45). Opo wia da no ba j ki, bal la dy, hi sto rie dla dzie ci, rela cjo no wa no po zo r nie nie -
win ne wy da rze nia dnia co dzien ne go (Lühe 2002: 200) – wszy stko było dla pub -
li cz no ści zro zu miałe i in te re sujące. Su kces był tak wie l ki, że wszy stkie mie j s ca
w Bon bon nie re wy przed a no, dla te go wkró t ce za czę to się za sta na wiać nad wy -
naj ęciem wię kszej sali (E. Mann 1984–1985: 30). 

10 sty cz nia 1933 r. Hanns Roßmann przedłużył umo wę naj mu Bon bon nie re
do ko ń ca lu te go i przy z nał Ery ce Mann pra wo do wy mia ny człon ków ka ba re tu
z wyjątkiem Gie h se, Hen nin ga i jej sa mej. W za mian za to zo bo wiązywał się do 
za mie sz cza nia co dzien nie ogłoszeń o Pfeffermühle w „Münchener Ne u e ste Na -
chri ch ten” (Kei ser- Ha y ne 1995: 46). W po ro zu mie niu z dy rekcją Bon bon nie re
ka ba ret pre zen tu je dru gi pro gram mo na chi j ski z no wy mi akto ra mi: Ma xem
Schre c kiem oraz Her be r tem Fran zem, obaj byli akto ra mi Münchener Kam me r -
spie le, obaj bar dzo uta len to wa ni i inte li gen t ni. 1 lu te go 1933 r. odbyła się pre -
mie ra całko wi cie no we go pro gra mu „Młynka”. Do współpra cy przy pi sa niu
tekstów za pro szo no (obok Ery ki i Kla u sa) ta k że Wo l f gan ga Ko ep pe na, któ re go
tekst Ko m p le xe mi strzo wsko wygłosiła Sy bil la Schloss (Kei ser- Ha y ne 1995: 62). 

Dru gi pro gram ró ż nił się od pie r wsze go wy ra zi sto ścią po li tyczną i ostro ścią
te kstów. Składał się z dwóch czę ści. Pie r wsza z nich pre zen to wała te ksty
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w przy pa d ko wej ko le j no ści, nie związane z ja kimś mo ty wem, po ru szające ró ż ne 
tre ści. Część dru ga, któ ra na stę po wała po prze rwie, była pod porządko wa na jed -
ne mu te ma to wi, np. w lu tym mot tem była hala ho te lo wa (Kai ser- Ha y ne 1995:
62). Wy ra zi stość po li ty cz na do cho dzi do głosu w ki l ku te kstach, np. w ske czu
Koch Ku charz, post rze gający sie bie jako wszy stko mogącego i wiedzącego dy -
kta to ra, mającego władzę nad go ś ć mi re sta u ra cji (to on de cy du je, w jaki spo sób
przyrządzi po tra wę i co do niej doda), wprost roz ko szu je się swoją po tęgą i szy -
dzi z mani pu lo wa nych, nic nie po dej rze wających go ści:

Als ich die Ka t ze tot ge s chla gen, 
Weil sie so na schhaft war und dre ist, 
Hab ich sie gar nicht lang be gra ben – 
Sie war ve r spe ist. 
[…]
Ich klo p f te sie und sa l zte sie 
und würzte sie und wa l zte sie – 
Die Küchenkatze ward se r viert
Als fe i nes Côte d’agneau – 
Der Gast, der nach dem Bra ten giert, 
Genoß sie so!
Er schma t zte froh:
„Wie heißt er doch, 
Der Küchenchef, der Me i ster koch?”
Ich bin der Koch!

Pa r tia „Ha r le kina”, naj wy ra ź niej uka zu j ąca jego zdzi wie nie, to zwie rze nia za -
gu bio ne go klo w na, któ ry nie może po go dzić się z rze czy wi sto ścią, w któ rej żyje: 

Wenn ich so zum Be i spiel sehe, 
Wie das rüstet um uns her,- 
Wenn ich in das Kino gehe,- 
Wo chen s chau mit Schießgewehr,- 
Und mit Gi f t gas und mit Fe u er
Und mit ei nem ne u en Tank,- 
Ja, da wird mir un ge he u er,- 
Und ich de nke: Gott sei dank,- 
Ach, da bin ich doch un s chu l dig dran!

i mimo, iż niewie le wska zu je no to, że coś się zmie ni, wy stęp ko ń czy się opty -
mi sty cz nie:

Und jetzt en d lich kommt was Grünes dran, – 
Grüner Hoff nun g s fleck, am bun ten Kle id. 

Kla us pisał za chwy co ny: 
Wie czo rem: lu to wa pre mie ra Pfeffermühle. Duży su kces, prze de wszy stkim dru giej czę ści.

Triumf „Kró lo wej pię k no ści”. E[ryka] pię k na jako Ha r le kin (K. Mann 1995: 114). 
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Po in ten sy w nych wy stę pach w sty cz niu i lu tym 1933 roku pla no wa no prze -
rwę trwającą przez cały ma rzec, by od kwie t nia wzno wić działal ność na sce nie
z no wym pro gra mem. Zna le zio no już na wet wię kszy lo kal (Se re nis si mus)
w mo na chi j skim Schwa bin gu i pod pi sa no kon trakt8, ale do wy stę pu nie doszło
(E. Mann 1984/1985: 30). 1 ma r ca bo wiem Kla us i Ery ka po je cha li do szwa j -
car skiej Len zer he i de, aby przy go to wać kwie t nio wy pro gram i przy oka zji tro -
chę wy począć. Jed nak gdy 10 ma r ca wró ci li do Mo na chium, na bu dyn kach po -
wie wały już fla gi z ha ken kreu za mi, a przez mia sto prze to czyła się pie r wsza fala 
are szto wań. Ery ka zda wała so bie spra wę, że kon ty nu a cja wy stę pów Pfef fer-
mühle niosła ze sobą zbyt duże ry zy ko. Dwa dni pó ź niej opu ściła Nie mcy,
udając się do Aro sy i tam na ty ch miast pod jęła sta ra nia, aby wzno wić wy stę py
ka ba re tu na emi gra cji. 

Naj waż nie j si człon ko wie trupy – wspo mi nała Ery ka – The re se Gie h se, Ma g nus Hen ning i Sy -
bil le Schloss wy je chałi z nami, dołączy li kró t ko po tym, jak Kla us i ja opu ści li śmy Nie mcy. Po -
zo sta li wie r ni Pfeffermühle. Wte dy po sta nowi li śmy: „na zewnątrz bę dzie my kon ty nu o wać” (Kai -
ser- Ha y ne 1995: 64). 

Gie h se była związana kon tra ktem go ścin nym z „Scha u spie lha us” w Zu ry -
chu. Po zwo liło to na uni k nię cie kłopo tów z jej po zwo le niem na pra cę, dla te go
zde cy do wała się, że swe pie r wsze kro ki Pfeffermühle po sta wi w tym mie ście
(Kröger 2005: 14). Pra cy było jed nak co nie mia ra: na le żało po szu kać od po wied -
nie go lo ka lu, prze ko nać Frem den poli zei, aby udzie liła ze z wo leń na pra cę po zo -
stałym człon kom ka ba re tu, wypełnić wsze l kie go ro dza ju do ku men ty, stwo rzyć
mo ż li wo ści po by tu akto rów i zna leźć no wych, chę t nych do współpra cy z Młyn-
kiem ar ty stów oraz sfi nan so wać całe to przed się w zię cie. 

Było nam trud no z tak zwa nym od po wied nim do bo rem pro gra mu. Wszy stko, co chcie li śmy
po wie dzieć, mu siało być po wie dzia ne w spo sób ogó l nie zro zu miały, do stę p ny dla ka ż de go. Nie
mo gli śmy zakładać, że pu b li cz ność ma już jakąko l wiek wie dzę li te racką czy po li tyczną i ja kieś
sym pa tie. Miało być to tak samo czy te l ne w Zu ry chu jak i w Bra tysławie czy Am ster da mie. […]
Na sze za da nie po le gało na tym, aby przy po mo cy naj mnie j szych śro d ków, pra wie że bez de ko ra -
cji (bo na nią nie mie li śmy ani pie nię dzy ani mie j s ca), w sie dmio ro, lub ośmio ro, bo tylu nas było, 
stwo rzyć coś, co wy ra żało na sze prze ko na nia, na sze bolączki, na sze nad zie je, wy ra żało w spo sób
nie bez po śred ni, przełożo ny na ję zyk sztu ki (E. Mann 2000: 114-115). 

Na do miar złego na ho ry zon cie po ja wił się kon ku rent, szwa j ca r ski ka ba ret
Co r ni chon, któ ry ta k że po szu ki wał od po wied nie go lo ka lu, rozglądał się za
akto ra mi i za pra szał pu b li cz ność, któ ra prze cież „miała przyjść” do Pfef fer-
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8 Ery ka wspo mi na: „Ich ging zu dem Be si t zer des „Se re nis si mus”, um un se ren Ve r trag zu
lösen. Der Mann war außer sich. Po li tik hin und her, – er sei al ter Pg, und nie mals würden se i ne
Par tei ge nos sen zu las sen, dass es geschäftlich dermaßen geschädigt würde. Ei nen SA- Saa l s chutz
würde er uns stel len, und wir sol l ten gefälligst nicht vertragsbrüchig wer den, sonst würde er dafür 
so r gen, dass wir ein ge locht würden…. Ich ve r sprach al les-, und wir re i sten ab”.



mühle. Ery ka była zro z pa czo na i obu rzo na (Kröger 2005: 14), o czym pisała
w li ście do ma t ki9. 

Mimo początko wych trud no ści wszy stko udało się, do gru py ka ba re to wej
dołączy li (zaan ga żo wa ni dzię ki po mo cy przy ja ciółki An ne ma rie Schwa rzen -
bach) szwa jca r s cy akto rzy Va le ska Hirsch i Ro bert Trösch, ko le ga Gie h se
z Scha u spie lha us. Po półro cz nych sta ra niach i po szu ki wa niach „zna le ź li śmy
w Zu ry chu mały lo kal […] w ho te lu Hi r s chen”, w któ rym 30 wrze ś nia 1933 r.
ka ba ret Pfeffermühle wy sta wił swój pie r wszy pro gram emi gra cy j ny” (E. Mann
2005: 56). „Pie prz nie j szy niż kie dy ko l wiek, zaba w nie j szy niż kie dy ko l wiek, ze
wspa niałą The re se Gie h se, po mysłowym Ma g nu sen Hen nin giem i całą resztą
in we nta rza” (K. Mann 1993: 306) ka ba ret od no sił wie le su kce sów. To masz
Mann no tu je je sie nią 1933 r.: 

Su kces Pfeffermühle jest do sko nały, pra sa Zu ry chu jed nogłośna w za chwy cie, a pu b li cz ność
ka ż de go wie czo ru zapełnia salę. Jest to dla mnie szcze ra ra dość (T. Mann 1997: 210). 

Po la tach Kla us wspo mi nał w au to bio gra fii:
„Młynek” miał od dźwięk: pod obał się. Mie sz ka ń cy Zu ry chu oka za li się je sz cze bar dziej po da -

t ni i wdzię cz ni, niż rok wcze ś niej mona chi j czy cy. Odbyło się to u r nee po Szwa j ca rii (K. Mann
1993: 307). 

Na zi ści bar dzo uwa ż nie ob ser wo wa li wy stę py ka ba re to we cór ki To ma sza
Man na i re a kcje pub li cz no ści. Z nie ukry wa nym nie zado wo le niem mu sie li się
po go dzić z tym, że Szwa j ca rzy wca le nie chcie li wysłać Pfeffermühle, „gdzie
pieprz ro ś nie”, wręcz prze ciw nie, uwa ża no, że pro gram jest „po tu l ny”, cho ciaż
sen sa cja, jaką wzbu dzał ka ba ret, „nie bez pie cz na” (Kröger 2005: 23). 

Szwa j ca ria była pod da wa na co raz si l nie j szym na ci skom ze stro ny swo je go
sąsia da – III Rze szy i co raz mniej chę t nie wi działa u sie bie wy ra ź nie anty na zi -
sto wski ka ba ret. 

W Kan to nie Zu ry chu doszło do sze re gu akcji pro te sta cyj nych zor gani zo wa nych przez szwa j -
ca r skich „fron ty stów”, któ re miały na celu uchwa le nie „Lex Pfeffermühle”, usta wy, za ka zującej
wy stę pów „ka ba re tom za gra ni cz nym z ten dencją po li tyczną (E. Mann 1984/85: 48).

Pfeffermühle prze no si się. Wy je ż dża na to u r nee do Ho lan dii, którą Ery ka na -
zy wa swo im „naj le p szym te re nem łowie c kim” (E. Mann 1984/85: 48), pla nu je
wy stę py w in nych eu ro pe j skich pa ń stwach. Działal ność ta trwa pra wie trzy lata. 
Ró ż ne pro gra my po ka zy wa ne są w Au strii, Ho lan dii, Be l gii, Lu kse mbu r gu
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9 7 wrze ś nia 1934 roku Ery ka pisała do Ka tii: „Ja, die gan ze Cor ni chon -Sa che ist schli ch t hin
eke ler re gend und dass es, wie die Zittig meint, ty pi s che Corni chon- Te ch nik ist, nach ha r m lo sen,
bis ly ri s chem An fang, po li tisch zu wer den, ist sehr ge lun gen zum Schießen und To t la chen. Aber
was will man ma chen. Wir sind nun ein mal arme Hei ma t lo se, und der Na tio nali s mus ist groß an
al len En den. Schwe i ze risch ble ibt schwe i ze risch und wenn es ze h n mal ein so fre ches wie schwa -
ches Pla giat von Ausländischem da r stellt” (Kröger 2005: 13).



i Cze chosłowa cji. Łącz nie ponad tysiąc przed sta wień (1034; E. Mann 1984/85:
47), pod czas któ rych „za wsze nie bez po śred nio i czy sto li te ra c ko” od no szo no
się do wy da rzeń świa ta po li ty ki i sztu ki, re a go wa no na are szto wa nia lu dzi na -
uki, ku l tu ry i sztu ki, na obo ję t ność społecze ń stwa i kon fo r mizm. Cała Eu ro pa
słyszała mo no log Die Dum m he it, w któ rym w wa l ce głupo ty z rozsądkiem,
rozsądek zwy cię ża, przy nosząc nad zie ję:

Ich bin die Dum m he it, hört mein Lied 
und nehmt es nicht zu le icht. 
Nichts gibt’s, so we it das Auge sieht, 
das mir an Dum m he it gle icht. […] 
Der Le u te Hirn ver kle be ich, 
ich nag’ an der Sub stanz.
Von ihrem Stu m p f sinn lebe ich,
es ist ein tol ler Tanz. 
Be son ders bin ich ein ge stellt, 
auf Her ren, die regier’n. 

Pfeffermühle działał na emi gra cji zgod nie z hasłem: 
Wir wol len uns lie ber mit Hyänen du t zen 
Als drüben mit den Vol ks ge nos sen he uln! 
[…] 
Die gan ze Heimat und ein bis s chen Va te r land 
Die trägt der Emi grant von Mensch zu Mensch – lan da uf 
Lan dab 
Und wenn sein Le ben s vi sum abläuft 
mit ins Grab. 
                         (Lühe 2002: 116) 

W ten po stu lat wpi su je się je den z naj bar dziej zna nych te kstów Ery ki Mann,
Die Kälte (Zi m no). Chłód pa nu je nie ty l ko w cza sie zimy, ale cały rok – chłód
obo ję t no ści, z któ rej Ery ka pró bu je wy rwać pogrążo nych w le ta r gu, uś pio nych
w bie r no ści oby wa te li: 

Wer fa selt da von Unge rech tigke i ten?
Von Mord und Ma r ter, die zum Him mel schre in?
Was kümmert’s mich, wenn an dre Le u te stre i ten?
Lasst mich in Ruh, – ich mi s che mich nicht ein!
Wa rum sind wir so kalt?
Wa rum, – das tut doch weh!
Wa rum? Wir wer den bald
Wie la u ter Eis und Schnee!
Be te i ligt Euch, – es geht um Eure Erde!
Und Ihr al le in, Ihr habt die gan ze Macht!
Seht zu, dass ein we nig wärmer wer de, 
In un se rer schlim men, ka l ten Win te r nacht!
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Die ist erfüllt von la u ter ka l tem Gra u en, –
So lan ge wir ihm nicht zu le i be ge hen;
Wehrt Euch und kämpft, – und dann lasst uns doch scha u en, 
Ob die Ge spen ster die sen Kampf be ste hen!
Be stehn? Ich glaub’ es nicht!
Die Son ne siegt zum Schluss!
Wa rum? Weil so l ches Licht
am Ende sie gen muss!

Drugą część trze ciej edy cji pro gra mu emi gra cyj ne go pod porządko wa no my -
śli prze wod niej: „same ba j ki” (por. Kai ser- He y ne 1995: 108). Po zna je my nowe
losy do brze zna nych po sta ci, np. w bajce Hans im Glück bo ha ter tra ci po ko lei
pra cę, majątek, swo je pra wa oby wa te l skie, swoją oj czy z nę, pa sz port i w ko ń cu
wizę tran zy tową: 

Um mein Glück noch zu vol len den 
Konfisziert’ man me i nen Pass; 
Ich geb’ gern ihn aus den Händen
Und besaß noch im mer was:
Bei spie lwe i se Bürgerrechte, 
Und man nahm sie bald zu sich; 
Ob ich sie be ha l ten möchte,
Da nach fra g te ke i ner mich.

 Cza ro w ni ca zaś zwie rza się pub li cz no ści, że ki l ka set lat była odpo wie dzia l -
na za wsze l kie zło, ja kie spo ty kało lu dzi, była ich kozłem ofia r nym, ale te raz
może od począć, po nie waż za część zła są odpo wie dzia l ni Żydzi:

Mit Euch zu pla u dern kam ich her, 
ich gute Hexe Gru se l sehr, 
Und etwas au szu ra sten.
Ein wa hres Glück, dass he u t zu tag, 
Von ei nem Teil der Schimpf und Plag
Die Ju den mich en t la sten. 

Die Fi s che rin – to po li ty cz na wer sja O ry ba ku i złotej ry b ce bra ci Grimm.
Jej pro ta go ni stka została kró lem, ce sa rzem, pa pie żem, aż nie bo ją zni sz czyło,
po nie waż chciała być sa mym Pa nem Bo giem. „Nie po rów nywa lne?” – pytała
Ery ka re to ry cz nie i w jed nym z wy wia dów opo wia dała: 

Ale my po rów nywa li śmy ją z jedną z żyjących osób. Od by wało się to w zupełnej ci szy, a pu b -
li cz ność, w milczącej zgo dzie, po rów ny wała z nami (Kai ser- He y ne 1995: 156). 

Po wo dem bez po śred nie go ata ku ze stro ny na zi stów była pio sen ka Der Prinz
von Lügenland, którą Ery kę śpie wała w mun du rze SS, a ponad to za wie rała
prze wro t ne hasło od noszące się do Nie miec: 

Wer ein mal lügt, dem gla ubt man nicht, 
Wer im mer lügt, dem wird man gla u ben
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Urzęd ni cy, któ rzy ty l ko cze ka li na po tknię cie Mann, za rea go wa li na ty ch -
miast. 5 maja 1935 r. Mi ni ster Spraw We wnę trz nych na pi sał do Mi ni stra Spraw 
Za gra ni cz nych: 

Pio sen ka Der Prinz von Lügenland a w szcze gó l no ści ko stium wyko na w czy ni są „podłym
pod bu rza niem” prze ciw Nie mcom. A na du ży cie mun du ru SS, stro ju jed nej z or ga ni za cji pa ń stwo -
wej w połącze niu z te kstem pio sen ki jest ob ra ża niem ofi cja l nych Nie miec”10.

Mimo wie l kich trud no ści Ery ka wy trwa le pra co wała w Pfeffermühle, pro te -
stując pod „przy krywką li te racką” prze ciw Hi t le ro wi i jego re żi mo wi. Jo seph
Roth wiosną 1935 r. na pi sał do niej:

Pani robi dzie sięć razy wię cej prze ciw temu bar ba rzy ń stwu, niż my wszy s cy pi sa rze ra zem
wzię ci (E. Mann 1984–1985: 66). 

Działal no ścią w ka ba re cie Ery ka „zasłużyła” so bie rów nież na po zba wie nie
jej oby wa te l stwa nie mie c kie go. Jej na zwi sko zna j do wało się na trze ciej li ście z
dnia 11 cze r w ca 1935 r. (K. Mann 1993: 306). 

Pra wie 100 stron akt do wo do wych w tej spra wie jest wy ra ź nym do ku men tem świadczącym o
tym, z jaką biu ro kra tyczną i po li tyczną go r li wo ścią nie mie c kie in sty tu cje śle dziły za gra ni cz ne
wystąpie nia Pfeffermühle (Von der Lühe 2002: 140). 

Ery ka roz wiązuje pro blem bra ku pa sz po r tu na swój spo sób (Na umann 2005:
126):

Bez wątpli wo ści, ra czej z kon se k wencją i bez sen ty men tów za tro sz czyła się o to już wcze ś niej 
[…], lecąc do Lon dy nu i wy chodząc za mąż za an gie l skie go po etę Wy sta na H. Au de na (Lühe
2002: 142). 

Ponie waż po zba wie nie oby wa te l stwa i małże ń stwo nastąpiło w tym sa mym
cza sie11, już jako oby wa te l ka Wie l kiej Bry ta nii „świe żo upie czo na” pani Au den 
iro ni zo wała: 

Jak Nie mcy mogą ode brać nie mie c kie oby wa te l stwo An gie l ce? Taka sztu ka uda je się ty l ko Hi -
t le ro wi, któ ry nie za wa ha się przed ni czym, a na stę p nie eks komu ni ku je sa me go pa pie ża!12 

Małże ń stwo to miało wpra w dzie je dy nie cha ra kter fo r ma l ny, po nie waż Au -
den był nie skry wa nym homo se ksu a listą, nie mniej Ery ka osiągnęła nie za le ż ność 
pa ń stwową, stała się wręcz pra wdzi wym oby wa te lem świa ta (We iss 2002: 102), 
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10 Pi s mo Mi ni stra Spraw We wnę trz nych do Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych z 5 maja 1935
roku, w: Ar chi wum Po li ty cz nym MSZ w Bonn (cyt. za: Lühe 2002: 122).

11 Trzecia li sta osób po zba wio nych oby wa te l stwa zo stała wy da na z datą 11.06.1935 r. Na od -
pi sie aktu małże ń stwa: Mann – Au den wid nie je data: 15.06.1935 r. Pra wdzi wym „bez pań stwo w -
cem” Ery ka Mann była za tem ty l ko 3 dni (zob. Na umann 2005: 127). 

12 Wypowiedź ta została umieszczona we wstępie do wspólnej książki Klausa i Eryki Mann,
napisanej na emigracji w Ameryce, pt. Escape to life, s. 22.



a po sia da nie bry ty j skie go pa sz po r tu zna cz nie ułatwiało pod ró żo wa nie. Z „Wy -
stim” spo ty kała się pó ź niej wie lo kro t nie (An glik jako po eta umiał zna j do wać
od po wied ni ton przy tłuma cze niu te kstów ka ba re tu Pfeffermühle/Pep pe r mill na
emi gra cji w Ame ry ce). Stali się szcze ry mi przy ja ciółmi. 
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Da niel VOGEL

Hi sto ria i fi k cja
w Dzie ciach północy Sa l ma na Ru s h die go

W tra dy cji eu ro pe j skiej wy ko rzy sta nie ma te riału hi sto rycz ne go dla celu
stwo rze nia fi kcji li te ra c kiej miało mie j s ce da w no przed po wsta niem czy roz -
kwi tem po wie ści jako ga tun ku. Mar gu e ri te Ale xan der za zna cza, że po trze ba
zro zu mie nia, ce le bro wa nia i oce ny przeszłości na ro do wej sta no wiła jedną z pod-
sta wo wych kwe stii we wszy stkich ro dza jach epi ki; miała ona wpływ na po ja -
wie nie się sztuk hi sto ry cz nych w okre sie elż bie ta ń skim, była obe c na w kla sy cz -
nych utwo rach epo ki Re ne san su (por. Ale xan der 1990: 124). Wzrost popu la r no -
ści po wie ści w An glii, uto ż sa mia nej z fi kcjo na li zacją hi sto rii, któ ry nastąpił
w XVIII stu le ciu, wy ni kał jed nak nie tyle z sa me go zain tere so wa nia przeszło-
ścią, ile z zapo trze bo wa nia ryn ku, któ ry do ma gał się, by rze czy wi stość od zwie -
rcie dla na była na ka r tach książek. Opub li ko wa na w 1814 roku po wieść Wa l te ra
Sco tta Wa ve r ly, jak rów nież na stę p ne książki tego au to ra miały ogro m ny wpływ 
na wyod rę b nie nie się i roz wój ga tun ku okre śla ne go mia nem po wie ści hi sto ry cz -
nej.

Po wieść dzie więtna stowie cz na była po wie ścią re a li styczną, nie oz na czało to
jed nak, że ona była kro niką rze czy wi s tych wy da rzeń. Je den z naj bar dziej zna -
nych fi lo zo fów i kry ty ków mar ksi sto wskich, György Lukäcs, stwier dził, że po -
wieść tego okre su cha ra kte ryzo wała się pewną roz bie ż no ścią po mię dzy moż li -
wo ścia mi i pra gnie nia mi du szy a rze czy wi sto ścią; in ny mi słowy, du sza jest
czymś o wie le bo ga t szym i bar dziej złożo nym niż losy ofia ro wa ne jej przez ży -
cie. Jak pi sze Lukäcs:

Roz strzy gająca ró ż ni ca stru ktu ra l na, jaka z po wy ższe go wy ni ka, jest taka: nie bę dzie już szło
o ja kieś abs tra kcy j ne wo bec ży cia a prio ri, któ re usiłuje urze czy wi st nić się po przez czy ny i któ re -
go kon fli kty ze świa tem ze w nę trz nym przy noszą w wy ni ku fabułę po wie ści, idzie na to miast
o pewną rze czy wi stość czy sto we wnętrzną, mniej lub bar dziej zupełną i ob fitą w tre ści, któ ra po -
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dej mu je współza wod ni c two z rze czy wi sto ścią ze w nętrzną. Po sia dając własne, bo ga te i dy na mi cz -
ne ży cie, uto ż sa mia je w spon ta ni cz nej pe w no ści sie bie z je dyną pra wdziwą rze czy wi sto ścią,
z istotą świa ta. A nie uda na pró ba re a li za cji tego prze świa d cze nia wy zna cza przed miot opo wie ści.
Mamy tu więc do czy nie nia z kon kre t nym, ja ko ścio wo i tre ścio wo bo ga tym a prio ri wo bec świa ta 
zew nę trz ne go, z walką dwóch świa tów, nie zaś z walką po mię dzy rze czy wi sto ścią i a prio ri
w ogó le (Lukäcs 1968: 105).

Owa ucie czka w we wnętrzną rze czy wi stość czę sto oz na czała co f nię cie się
w przeszłość tak, by właś nie w niej szu kać mo ż li wo ści za spo ko je nia po trzeb
este ty cz nych du szy. Te „uto pi j ne aspi ra cje du szy”, jak na zy wa je Lukäcs, czę -
sto nie mogą być za spo ko jo ne przez kre o wa nie rze czy wi sto ści od po wia dającej
ma rze niom du szy, chęć zaś od na le zie nia sie bie w przeszłości to nic in ne go jak
ty l ko „no sta l gia za cza sa mi, w któ rych wol no się było je sz cze posługi wać
śmiałą kreską i barwną pa letą” (Lukäcs 1968: 108). W kon se k wen cji pi sarz,
któ ry cofa się w przeszłość z za mia rem uko je nia tej no sta l gii, nie przed sta wia
hi sto rii jako ta kiej, lecz kon cen tru je się na po je dyn czych po sta ciach, kre ując
swój własny, pry wa t ny ob raz przeszłości, bo ga ty w hi sto ry cz ne szcze góły.

Na początku XX wie ku po wieść hi sto ry cz na zna lazła się na ma r gi ne sie
głów nie dla te go, że punkt cię ż ko ści prze nie sio ny zo stał na pi sa rza i jego do -
świa d cze nia. Zmia na ta kie go po dej ścia nastąpiła do pie ro wraz z na de jściem
post mode rni z mu, kie dy to hi sto rię za czę to tra kto wać w spo sób bar dzo szcze gó l -
ny, uka zując ją czę sto z zupełnie no wej per spe kty wy. Ogro m ny wpływ na po -
no w ne zain tere so wa nie się te ma tyką hi sto ryczną miała też dru ga wo j na świa to -
wa, będąca swo i stym do świa d cze niem zbio ro wym zmie niającym nie ty l ko po-
rządek świa ta, ale też i jego men ta l ność. 

Od cza su za ko ń cze nia wo j ny i upa d ku Im pe rium Bry ty j skie go po wstały
dzie siątki utwo rów, w któ rych au to rzy sta rają się na ró ż ne spo so by przed sta -
wiać ich własne spo j rze nie na przeszłość oraz po le mi zo wać z hi sto rią będącą
dzie dzi c twem epo ki kolo nia li z mu. Ci, któ rzy po chodzą z kra jów będących nie -
gdyś w po sia da niu eu ro pe j skich do mi niów, czę sto sta rają się zmie niać albo
przy naj mniej wzbo ga cać eu ro pe j skie ka no ny, zwra cając uwa gę na ich nie adek -
wa t ność w od nie sie niu do ku l tur in nych niż za chod nia.

Z pe w no ścią jed nym z eu ro pe j skich stan dar dów uję cia przeszłości, sta no -
wiących pod wa li ny kla sy cz nej hi sto rio gra fii, jest przed sta wia nie jej w li ne a r ny,
przy czyno wo-sku tko wy spo sób. Za nim, wraz z po wsta niem szkoły An na les, hi -
sto ry cy za czę li „pi sać po no we mu”, akce p tacją i uz na niem cie szyła się hi sto rio -
gra fia tra dy cy j na, wie r na trzem ideałom: jed no st ce, po li ty ce i chro no lo gii. Ci,
któ rzy hi sto rię two rzy li, za główny cel sta wia li so bie chro nolo gi cz ne przed sta -
wie nie wy da rzeń, naj czę ściej ze sfe ry po li ty ki, powiąza nych ze sobą w lo giczną 
całość. Hi sto ria kla sy cz na, pra kty ko wa na w cza sach roz kwi tu kolo nia li z mu,
związana była z uj mo wa niem świa ta w cha rakte rysty cz ny dla niej spo sób,
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w któ rym pro pa go wa ny był okre ślo ny me cha nizm ru chu dzie jów wraz z czło-
wie kiem biorącym w nich udział. W ta kiej hi sto rii sprawcą zda rzeń była naj czę -
ściej jed no stka, wy ró ż niająca się jed nak w ja kiś spo sób z ogółu: był to więc wy -
bra ny władca, przy wó d ca, wy bi t ny ar ty sta, po li tyk, działacz. Sprawcą mogły
być też tak zwa ne pod mio ty spra w cze, ta kie jak pa ń stwo, na ród, ko ściół, któ re
uj mo wa no w jed no stko wy spo sób. Hi sto ryk kla sy cz ny podążał tro pem kro ni ka -
rza, opi sując świat ocza mi współucze st ni ka wy da rzeń. Wi dział on hi sto rię jako
pe wien ob szar zda rzeń two rzo nych przez człowie ka, któ re porządku je w li ne -
arną całość. Ponad to hi sto ryk kla sy cz ny prze ko na ny był o tym, że jego in ter pre -
ta cja przeszłości to od kry wa nie obie kty w nie ist niejących cech, że opi sy wa ny
przez nie go świat był dokład nie taki, ja kim go wi dział. Nie do pu sz czał on do
świa do mo ści my śli, że była to ty l ko jed na z mo ż li wych wer sji przed sta wia nia
przeszłości. W jego mnie ma niu taki stan rze czy wy da wał się jed nak na tu ra l ny,
za ko rze nio ny w ku l tu rze i spełniający ocze ki wa nia czy te l ni ka.

Obe c nie hi sto rio gra fia kla sy cz na pod da wa na jest sze ro kiej kry ty ce, na wet ci
spo śród hi sto ry ków, któ rzy wierzą w na uko wość dys cy p li ny, którą upra wiają,
zdają so bie spra wę z tego, że nie mo ż li we jest da l sze posługi wa nie się założe -
nia mi będącymi normą je sz cze w pie r wszej połowie dwu dzie ste go wie ku (zob.
To po l ski 2002). Roz pa trując hi sto rio gra fię two rzoną w okre sie roz kwi tu im pe -
riów, mu si my zda wać so bie spra wę z tego, że hi sto ryk, któ ry ją pisał, wie rzył
dogłęb nie w swój na uko wy obie kty wizm. Dzi siaj wie my, że tak two rzo na hi sto -
ria, opa r ta na li ne a r nej na rra cji, nie była obie kty w na, lecz na rzu ca na przez prze -
siąknię te go ide o lo gią hi sto ry ka, któ ry czę sto do sto so wy wał ją do wy mo gów
kolo nia l ne go przed się w zię cia.

Rze czy wi stość ko lo nia l na przed sta wia na była w nie co bar dziej zróż ni co wa -
ny spo sób w li te ra tu rze: z jed nej stro ny ist niały utwo ry, któ rych au to rzy prze -
pełnie ni byli wiarą w mi sję białego człowie ka, wspo mi nając tu cho cia ż by po -
stać Ru dy ar da Ki p lin ga, z dru giej stro ny pi sa rze tacy jak Jo seph Con rad czy też
Ed ward Morgan Fo r ster sta ra li się, przy naj mniej po czę ści, uka zać pra wdzi we
ob li cze kolo nia li z mu1. Pra wdzi wa kry ty ka tego przed się w zię cia nastąpiła jed -
nak pó ź niej, po za ko ń cze niu dru giej wo j ny świa to wej, będącej nie ja ko hi sto -
ryczną linią de mar ka cyjną po mię dzy sta rym, ko lo nia l nym porządkiem świa ta,
a no wym, z udziałem no wych mo carstw. W okre sie tym za częły po wsta wać po -
wie ści okre śla ne czę sto mia nem „li te ra tu ry post kolo nia l nej”. Jed nak sama kon -
ce p cja utwo rów post kolo nia l nych ma nie co sze r sze zna cze nie. Pró by de fi ni cji
tego ro dza ju li te ra tu ry od na leźć mo że my mię dzy in ny mi w pra cy El le ke Bo e h -
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mer  Co lo nial and Post co lo nial Fi c tion (1995) oraz książce The Em pi re Wri tes
Back (1989), na pi sa nej przez trój kę współcze s nych kry ty ków: Bill As h c roft,
Ga reth Grif fiths i He len Tif fin.

Biorąc pod uwa gę zna cze nie przed ro stka post-, wy da je się oczy wi ste, że aby 
po wstać mogła li te ra tu ra okre śla na jako „post kolo nia l na”, mu siała naj pierw ist -
nieć li te ra tu ra „ko lo nia l na”. Te r mi ny te wy ma gają jed nak pe w ne go spre cy zo -
wa nia. El le ke Bo e h mer zwra ca uwa gę na to, że je że li po ję cia „ko lo nia l ny”2
i „post kolo nia l ny” roz pa try wa ne byłyby w naj bar dziej ogó l ny spo sób, to od mo -
men tu wy co fa nia się z Wysp Bry ty j skich żołnie rzy Im pe rium Rzy m skie go Wie -
l ka Bry ta nia po win na być uwa ża na za kraj post kolo nia l ny. W ta kiej sy tu a cji Be -
o wulf czy też Can ter bu ry Ta les od czy ty wa ne po win ny być w kon te k ście utwo -
rów post kolo nia l nych (Bo e h mer 1995: 1). In tu i cja pod po wia da jed nak, że nie
jest to do ko ń ca właści we ro zu mo wa nie. El le ke Bo e h mer su ge ru je więc pe w ne
za wę że nie pola ba da w cze go do współcze s nych im pe riów ko lo nia l nych, któ re
roz kwi tały w ciągu osta t nich czte rystu -pię ciu set lat, a w szcze gó l no ści do Im pe -
rium Bry ty j skie go, gdyż to właś nie tu na stę po wała naj wię ksza te kstu ali za cja
idei eks pan sji ko lo nia l nej. Po do ko na niu tego za bie gu Bo e h mer stwier dza, iż: 

Ogó l nie rzecz biorąc, te ksty opi sy wa ne jako ko lo nia l ne (co lo nial) bądź kolo niali sty cz ne (co lo -
nia list) to te ksty ta kie jak King Solomon’s Mi nes czy też wie r sze Ki p lin ga, któ re cha ra kte ry zują
się do mieszką kolo nia l ne go ko lo ru, bądź też za wie rają ko lo nia l ne mo ty wy – na przykład wy pra -
wę poza gra ni ce cy wi li za cji (Bo e h mer 1995: 2; tłum. własne).

Roz ró ż nie nie po mię dzy li te ra turą ko lo nialną a ko lo nia li styczną ma dla Bo e -
h mer dość isto t ne zna cze nie, pie r wszy te r min bo wiem od no si się do li te ra tu ry,
w któ rej obe c ne są nawiąza nia do ko lo nia l nych do świa d czeń, tak jak miało to
mie j s ce na przykład w utwo rach Di c ken sa, dru gi z ko lei ko re spon du je z li te ra -
turą, któ ra w szcze gó l ny spo sób kon cen tro wała się na idei eks pan sji ko lo nia l -
nej, przed sta wiając rze czy wi stość z pun ktu wi dze nia Europej czyka- koloni -
zatora.

Biorąc pod uwa gę po wy ższe założe nia, li te ra tu ra post kolo nia l na nie od no si
się ty l ko do te kstów, któ re po wstały po upa d ku Im pe rium, lecz do całokształtu
re la cji po mię dzy kolo ni za to rem a kolo ni zo wa nym, mając w szcze gó l no ści na
uwa dze sy tu a cje, w któ rych two rzo na jest prze ciw wa ga bądź też al ter na ty wa dla 
nie jed no krot nie kano ni zo wa nej li te ra tu ry ko lo nia l nej. Jak okre śla to El le ke
Boe h mer:

Aby dać wy raz do świa d cze niu kolo nia l ne mu, pi sa rze post kolo nia l ni po szu ki wa li spo so bów,
aby pod wa żyć te ma ty cz nie i fo r ma l nie dys ku r sy wspie rające ko lo ni za cję – mity o po tę dze, kate -
go ry za cję ra sową, me ta fo ry kę sub or dy na cji. Li te ra tu ra post kolo nia l na jest więc głębo ko na zna -

278 Da niel VOGEL

2 W naj bar dziej ogó l nym uję ciu z kolo nia li z mem mamy do czy nie nia wte dy, gdy jed no pa ń -
stwo na rzu ca władzę in ne mu pa ń stwu bądź też gru pie et ni cz nej lu dzi.



czo na do świa dcze nia mi kul tu ro we go wy klu cze nia i po działu pod rządami Im pe rium. Li te ra tu ra
ta, szcze gó l nie w początko wej fa zie, to ta k że te ksty nacjo nali sty cz ne. Opie rając się na tym, post -
kolo nia l ność de fi niu je się jako wa run ki, w któ rych kolo ni zo wa ne społecze ń stwa sta rają się od zy -
skać swo je mie j s ce, bądź to siłą bądź w inny spo sób, jako hi sto ry cz ne pod mio ty (Bo e h mer 1995:
3; tłum. własne).

Bo e h mer zwra ca rów nież uwa gę na ró ż ni ce po mię dzy te r mi na mi post kolo -
nia l ny (post co lo nial) a post -ko lo nial ny (post -co lo nial), pi sa ny z uży ciem my śl -
ni ka i od noszący się do li te ra tu ry po wstałej po dru giej wo j nie świa to wej,
kończącej jed noz na cz nie okres, w któ rym świat zdo mi no wa ny był przez eu ro -
pe j skie im pe ria.

Nie co ina czej te r mi ny ko lo nia l ny i post -ko lo nial ny wy ja ś nio ne są w pra cy
The Em pi re Wri tes Back. Au to rzy za zna czają, że okre śle nie post -ko lo nial ny od -
no si się do całości ku l tu ry do świa d czo nej przez im pe ria l ny po stęp od początku
ko lo ni za cji do cza sów współcze s nych. Stwier dzają oni, że eks pan sja im pe ria l na 
mo carstw eu ro pe j skich w po prze dnich wie kach wy warła bar dzo znaczący
wpływ na pro ce sy hi sto ry cz ne, któ re trwają do dnia dzi sie j sze go. Tak więc –
według nich – li te ra tu ra kra jów afry ka ń skich, au stra li j ska, ka na dy j ska, ban gla -
de ska czy też in dy j ska, któ ra po wstała pod czas i po okre sie roz kwi tu im pe rium,
to li te ra tu ra post -ko lo nial na (As h c roft, Grif fiths, Tif fin 1989: 1–2).

Biorąc pod uwa gę po wy ższe, mo że my stwier dzić, że po mi mo roz bie ż no ści
w ro zu mie niu czy też w pi so w ni za li te ra tu rę ko lo nialną uwa żać mo że my li te ra -
tu rę pi saną „od cen trum” w kie run ku „pe ry fe rii”, w któ rej do mi no wał punkt wi -
dze nia Euro pe j czy ka. W li te ra tu rze post kolo nia l nej3 z ko lei mamy do czy nie nia
bądź z od wró ce niem tego kie run ku, bądź przy naj mniej – jak ma to mie j s ce
w przy pa d ku dzieł two rzo nych przez pi sa rzy po chodzących z Wie l kiej Bry ta nii
– z od no sze niem się w mniej lub bar dziej kry ty cz ny spo sób do idei kolo nia li z -
mu i kwe stio no wa niem euro po cen tryz mu.

Kry ty ka kolo nia l ne go przed się w zię cia obe c na była rów nież w dziełach fi lo -
zo fów i pi sa rzy nowo po wstających państw, któ rzy bar dzo czę sto od no si li się
nie ty l ko do aspe któw po li ty cz nych związa nych z eks pansją Im pe rium, ale też
do euro pe j skie go spo so bu uj mo wa nia dzie jów. Do sko nałym przykładem ta kie -
go fi lo zo fa był Ma ha t ma Gan d hi, prze ko na ny o tym, że hi sto ria to coś wię cej
niż ty l ko wo j ny, re wo lu cje czy też po wsta nia. Ponad to wie rzył on, ne gując
deter mini sty cz ne uj mo wa nie hi sto rii w wy da niu Mar ksa, że jed no stka ma mimo 
wszy stko mo ż li wość wy bo ru, że jej los nie jest z góry okre ślo ny i że człowiek
nie jest całko wi cie za le ż ny od tych, któ rym jest pod da ny. Gan d hi czę sto pod -
kre ślał, że kie dy skończą się trwające kon fli kty, przy j dzie czas, w któ rym hi sto -
ria wyj dzie poza swo je wy zna czo ne cza sem ramy. To wyj ście pozacza so we
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ramy związane było mię dzy in ny mi z włącze niem do hi sto rii mi tów, mi to lo gii
i fi kcji, co miało zde cy do wa nie po sze rzyć ho ry zon ty i na dać hi sto rii nowe zna -
cze nie.

Aru na Sri va sta va po rów nała tę dwu o siową kon ce pcję hi sto rii do spo so bu,
w ja ki stru ktu ra li ści post rze ga li jej syn chro niczną i dia chro niczną na tu rę, z tą
jed nak ró ż nicą, że w uję ciu Gan d hie go na jed nej (pio no wej) osi zna lazłyby się
jed no cze ś nie wy mia ry syn chro ni cz ny i dia chro ni cz ny, na dru giej zaś (po zio mej) 
zna lazłyby się mity i mi to lo gie (Sri va sta va 1989). Ten spo sób my śle nia hi sto -
rycz ne go był z pe w no ścią bar dziej kom p le kso wy, niż w hi sto rio gra fii kla sy cz -
nej. Pro ble mem, z któ rym mię dzy in ny mi pra g nie upo rać się Sa lim Si nai, bo ha -
ter Dzie ci północy Sa l ma na Ru s h die go, było jed nak po go dze nie tych dwóch, ja -
k że od mien nych wi zji hi sto rii.

Sto sując się do wy mo gów tra dy cy j nej po wie ści hi sto ry cz nej, Sa lim Si nai,
główny bo ha ter i jed no cze ś nie na rra tor Dzie ci północy, skłania się na początku
swo jej opo wie ści ku konwe ncjo nal ne mu uj mo wa niu hi sto rii swo je go kra ju, In -
dii. Jed na k że wraz z roz wo jem akcji kon we ncjo nal ne, chro nolo gi cz ne przed sta -
wia nie zda rzeń na strę cza mu co raz wię cej trud no ści. Z jed nej stro ny Sa lim sta ra 
się wypełnić „na ro do we ciągoty do fo r my” (Ru s h die 1999: 386), będące tę sk -
notą za czystą, prze j rzystą stru kturą, z dru giej zaś – li ne a r na na rra cja jego opo -
wie ści jest czę sto zakłóca na. Przykładem może być mo ment na ro dzin Sa li ma,
któ ry jest od wle ka ny, czy też fakt, że pro wadząc na rra cję, zmie nia on układ wy -
da rzeń, któ re rze czy wi ście miały mie j s ce, myli ich daty, mo ty wy zaś, któ re są
czystą fikcją, wpla ta w całość opo wie ści z za cho wa niem za sa dy przy czy ny
i sku t ku. Co wię cej, czy tając opo wieść Sa li ma, ob ser wu je my, jak po przez li cz -
ne od nie sie nia, będące czę sto od bi ciem jego włas nych uczuć i e mo cji, wy prze -
dza on w wie lu mie j s cach bieg wy da rzeń. Sto sując tę me to dę, Sa l man Ru s h die
zwra ca uwa gę na to, że wbrew po wszech ne mu mnie ma niu czas po tra fi być bar -
dzo złud nym czy wręcz pod stę p nym pun ktem od nie sie nia w hi sto rii, jak rów -
nież, że hi sto ria, którą opo wia da Sa lim, składa się z po je dyn czych epi zo dów,
któ re do pie ro on musi poukładać w całość. W rze czy wi sto ści jed nak układan ka, 
którą jest hi sto ria In dii, roz wiązana zo sta je do pie ro przez czy te l ni ka. Aru na Sri -
va sta va sko men to wała ten pro ces w na stę pujący spo sób:

Dzie ci północy zwra cają uwa gę na to, że hi sto ria jest me todą fi kcjo nali za cji do świa d cze nia,
tak jak w przy pa d ku bio gra fii czy au to bio gra fii, gdy ktoś opo wia da o swo im ży ciu. Dla Sa li ma
rze czy wi stość i pra wda nie są ani wy mie r ne, ani dające się jed noz na cz nie okre ślić. Są one kon -
stru ktem wy ob ra ź ni, do świa d cze nia i ję zy ka. Dla nie go pra wda hi sto rii leży w jej opo wia da niu
i jest ona od bi ciem idio syn kraty czne go pro ce su se le kcji wy da rzeń z pa mię ci (Sri va sta va 1989: 65, 
tłum. własne).

Oprócz ma ni pu la cji wy da rze nia mi po ja wiają się w Dzie ciach północy, nie -
mal od sa me go początku, po sta cie bądź mo ty wy su ge rujące, że hi sto ria In dii
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jest zbyt złożo na, zbyt prze siąknię ta wie lo wie kową ku l turą, na którą składają
się, mię dzy in ny mi li cz ne bó stwa, by dało się ją opo wie dzieć w pro sty, li ne a r ny 
spo sób. Jedną z ta kich po sta ci jest Tai, człowiek, któ ry „sam bez tro sko przy zna -
wał, że nie wie, ile może mieć lat”, lecz któ ry twier dził, że pa mię tał „Isę, tego
Chry stu sa, kie dy przy był do Ka sz mi ru” (Sri va sta va 1989: 65) i ce sa rza Dża han -
gi ra z dy na stii Wie l kich Mogołów. Opo wie ści Taia wy dają się być ni czym in -
nym jak iro nią tra dy cy j nej, przy czyno wo-sku tko wej hi sto rii. Fa kty po mie sza ne
z le gen da mi, wzbo ga co ne i upię kszo ne bu telką bran dy nie czy nią z nie go wia -
ry god ne go źródła, cze mu daje wy raz Aa dam Aziz. Jed nak Tai, post rze gający
hi sto rię w spo sób syn chro ni cz ny, uz mysławia Azi zo wi, że jego hi sto ria rów nież 
jest mu zna na i że młody le karz, któ ry do pie ro co wró cił z Eu ro py, nie do ce nia
wpływu prze zna cze nia na roz wój wy da rzeń. In nym przykładem jest dziu ra we
prze ście radło, przez któ re Aa dam Aziz po zna je kawałek po kawałku swoją
przyszłą żonę. Sym bo li zu je ono In die i ich hi sto rię, któ re nie dadzą się opo wie -
dzieć od razu, w całości. In die muszą być, ni czym ciało Na sim, od kry wa ne fra -
g ment po fra g men cie, tak jak czy ni to Sa lim, od kry wając przed Padmą ko le j ne
roz działy swo je go ży cia, będące w rze czy wi sto ści fra g men ta mi hi sto rii sub kon -
ty nen tu: 
[...] two je ży cie [...] sta nie się [...] w pe w nym sen sie zwie r ciadłem całego na ro du (Rushdie 1989:
157). 

Oczy wi ście są też dzie ci północy, 1001 istot lu dz kich uro dzo nych w pie r -
wszej go dzi nie po uzy ska niu nie pod ległości przez In die i przez to nie odłącz nie
związa nych z lo sa mi tego kra ju, któ re – po do b nie jak opo wie ści Sze he re za dy –
prze pełnio ne są magią i nie zwykłą mocą. Ich po ja wie nie się nie było by na j -
mniej przy pa d ko we, wręcz prze ciw nie, jak uj mu je to Sa lim Si nai, było tak, „jak 
gdy by hi sto ria w mo men cie naj wy ższej wagi i obie t ni cy za pra gnęła w tej właś -
nie chwi li za siać zia r no przyszłości, któ re by się za sad ni czo ró ż niło od wszy -
stkie go, co świat do ta m tej pory wi dział” (Rushdie 1989: 253).

Po mi mo ele men tów fi kcy j nych, nie odłącz nie związa nych z ku l turą sub kon -
ty nen tu, hi sto ria two rzo na w kla sy cz ny spo sób wy da wała się bar dziej zro zu -
miała tym, któ rzy de cy do wa li o świa do mo ści i kształcie współcze s nych In dii.
Po ko nała więc ona hi sto rię za wie rającą ele men ty mito lo gi cz ne, co wiązało się
nie uchron nie z pro ble mem to ż sa mo ści nowo po wstającego pa ń stwa oraz z py ta -
niem, do ja kie go sto p nia eu ro pe j ska obe cność na sub kon ty nen cie bę dzie de cy -
do wała o jego przyszłości? Stąd Sa lim Si nai, pisząc swoją bio gra fię i de fi niując
sie bie w od nie sie niu do hi sto rii In dii, łączy tę hi sto rię z włas nym po cho dze -
niem. Nie ustan nie za da je on so bie py ta nie, kim był jego oj ciec, czy był on Hin -
du sem czy Bry ty j czy kiem? Nie mogąc do ciec pra wdy, za czy na szu kać oj ców
sym bo li cz nych, z któ ry mi nie łączą go wię zy krwi. In die, w dniu uzy ska nia nie -
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pod ległości, rów nież nie były w sta nie od na leźć swo ich pra wdzi wych oj ców.
Nie było chro no lo gii i pa tria r cha tu, In die były kra jem wielo -kul tu ro wym i wie -
lo-e tni cz nym, legi ty mi za cja na ro du in dy j skie go nie mogła opie rać się na po ję -
ciu czy sto ści et ni cz nej i od nie sie niu do wspó l nych ko rze ni re li gi j nych. Stąd Sa -
lim, będąc nie pe w nym swo je go po cho dze nia, wy stę pu je prze ciw ko pró bom de -
fi ni cji na ro du in dy j skie go w od nie sie niu do tych ka te go rii.

Py ta nie o po cho dze nie wiąże się z je sz cze jed nym pro ble mem: jak mo ż na
zacząć opo wieść, nie znając jej początku? Wspo mniałem już, że mo ment na ro -
dzin Sa li ma, będący jed no cze ś nie mo men tem na ro dzin no we go pa ń stwa jest
przez na rra to ra od wle ka ny. Spo ty ka się to z oz na ka mi znie cierp li wie nia ze stro -
ny Pa d my, sym bo li zującej w Dzie ciach północy spe cy fi cz ne au dy to rium (spe -
cy fi cz ne dla te go, że nie umiejąc czy tać, musi całej hi sto rii Sa li ma wysłuchać,
co pod kre śla wagę tra dy cji li te ra tu ry prze ka zy wa nej w fo r mie ust nej): 

Tu jed nak nie do stę p na Pa d ma za ga nia mnie z po wro tem do świa ta na rra cji li ne a r nej, do
wszech świa ta „i- co - da lej” – W ta kim te m pie – uty sku je – stu k nie ci dwie ście lat, za nim w ogó le
doj dziesz do włas nych na ro dzin (Rushdie 1989: 47). 

Za bieg ten jed nak świa d czyć może o tym, że po je dyn czy mo ment to za
mało, by jed noz na cz nie okre ślić początek hi sto rii. Jak mówi Sa lim: 

Rze czy, a na wet lu dzie, mają ten den cje do prze ni ka nia się na wza jem [...] po do b nie jak ró ż ne
sma ki przy go to wa niu (Rushdie 1989: 47). 

Sa lim za czy na swoją opo wieść od wy da rze nia, któ re przy tra fiło się pe w ne go 
dnia jego dzia d ko wi (któ ry tak na pra wdę ni g dy nie był jego dzia d kiem). Do ktor 
Aziz, po stać nawiązująca bez po śred nio do jed ne go z głów nych bo ha te rów po -
wie ści Fo r ste ra, po ty ka się i roz bi ja so bie nos, roniąc trzy kro p le krwi. Dzie ci
północy są więc w pe w nym sen sie kon ty nu acją Dro gi do In dii, a za ra zem iro nią 
i kry tyką li te ra tu ry an gie l skiej po świę co nej In diom. Ru s h die su ge ru je, że w mo -
men cie, kie dy pa trzy my na hi sto rię z sze r szej per spe kty wy, roz bi cie nosa nie ko -
nie cz nie musi być mniej wa ż ne niż czy jeś na ro dzi ny. Ta kie po dej ście to nie ty l -
ko kry ty ka li te ra tu ry an gie l skiej od noszącej się do In dii, ale też wy ra ź ne zasyg -
nali zo wa nie ode jścia od kla sy cz nej hi sto rio gra fii, w któ rej je że li za j mo wa no się 
przed sta wia niem lo sów jed no stki mającej wpływ na losy kra ju, tak jak ma to
mie j s ce w przy pa d ku Sa li ma, mo ment na ro dzin był niesłycha nie isto t ny.
W Dzie ciach północy ciągłe od wle ka nie na ro dzin Sa li ma spra wia, że na tle in -
nych wy da rzeń zo stają one ze pch nię te na dru gi plan, stają się nie mal wy da rze -
niem epi zo dy cz nym. Ru s h die chce nam tu taj dać do zro zu mie nia, że hi sto ria In -
dii nie za częła się dnia 15 sie r p nia 1947 roku, nie za częła się też, jak przez wie -
le lat sta ra no się wpa jać rdzen nym mie sz ka ń com, wraz z przy by ciem na sub -
kon ty nent pie r wszych Euro pe j czy ków. Hi sto ria In dii to czyła się swo im włas -
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nym to rem, nie za wsze zro zu miałym na wet dla tych, któ rzy mie li na nią bez po -
śred ni wpływ: 

W isto cie, jak nowe In die długie i sze ro kie, wszy s cy bra li śmy udział w jed nym śnie: ro dziły
się dzie ci, któ re ty l ko po czę ści były po to m stwem swo ich ro dzi ców – dzie ci północy były za ra -
zem dzie ć mi cza su: płod zo ny mi, ma się ro zu mieć, przez hi sto rię. Ta kie rze czy się zda rzają.
Zwłasz cza w kra ju, któ ry sam po niekąd jest snem (Rushdie 1989: 150).

Fakt, że Sa lim był dzie c kiem północy, spłod zo nym przez hi sto rię, spra wia,
że hi sto ria wi do cz na jest na jego cie le, głów nie w po sta ci po stę pujących zni sz -
czeń, chęć po zna nia jej całej do pro wa dziłaby ciało Sa li ma do kom p le t nej ru i ny.
De cy du je się on więc opo wie dzieć swoją własną hi sto rię na tle in nych wy da -
rzeń, przed sta wiając ją w bar dzo su bie kty w ny, pry wa t ny spo sób, pod kre ślając
jed nak, że brał on w tych nie jed no krot nie klu czo wych dla kra ju wy da rze niach
udział, tak jak miało to na przykład mie j s ce z ru cha mi pie prz ni czek na sto le ge -
ne rała Zu l fi ka ra. Ty l ko w ten spo sób może on uniknąć sa mo zagłady.

Hi sto ria na ro du in dy j skie go nie może być opo wie dzia na w całości, In die bo -
wiem są – jak okre ślił to w Dro dze do In dii E.M. Fo r ster – zbyt roz ległe, i – jak
do da je Ru s h die – zbyt ró ż no rod ne i zbyt za lu d nio ne, by ich hi sto ria mogła być
za wa r ta w jed nej opo wie ści. Po mi mo tego Sa li ma nie prze sta je opu sz czać myśl, 
by tego do ko nać. Za da je on so bie jed nak py ta nie po tym, jak Li fa fa Das,
właści ciel foto pla sti ko nu, podjął się roz pa cz li wej pró by po ka za nia całych In dii
przy po mo cy wi do kó wek, któ re miał za mknię te w swo jej małej skrzyn ce, czy to 
pra gnie nie, by ogarnąć całą rze czy wi stość nie jest jakąś in dyjską cho robą? A je -
że li tak, to czy on też się nią za ra ził?

Sto sun ko wo istotną kwe stią po wie ści są też powiąza nia głów nych bo ha te -
rów z hin dui sty czny mi bo ga mi. Sa lim re pre zen tu je tu taj po stać Ga ne si, ra do s -
ne go i ży cz li we go boga opie kującego się działal no ścią li te racką i oświa tową.
Ga ne sia to też „Pan prze szkód”, odpo wie dzia l ny za ich usu wa nie, wy ob ra ża ny
czę sto z głową słonia z odłama nym jed nym kłem i tłustym brzu chem (Ba s ham
2000: 319–320). Jego prze ciw ni kiem w po wie ści jest Śiwa, nawiązujący do
boga Śiwy, boga nie zwy kle ambi wa lent ne go po sia dającego tyle do brych, co
i złych cech. Obe c ny on jest w mie j s cach gro zy, ta kich jak po bo jo wi ska, mie j s -
ca pa le nia zwłok i roz sta je dróg. Nosi na szyi wie niec z tru pich cza szek i ota cza 
się or sza kiem upio rów, złych du chów i de mo nów. Jest śmie r cią i cza sem,
niszczącym wszy stkie rze czy. Jest on też jed nak wie l kim as cetą i jo gi nem, ob -
da rzo nym nie zwykłą mądro ścią i prze ni kli wo ścią, jak rów nież obie ktem ku l tu
fal li cz ne go i bo ha te rem wie lu le gend (Ba s ham 2000: 313–314). Według
Timothy’ego Bren na na za rów no Ga ne sia, jak i Śiwa od gry wają w po wie ści
dwo jaką rolę (por. Bren nan 1989). Ga ne sia, będący dru gim sy nem Śiwy i Pa r -
wa ti, unie mo ż li wił swe mu ojcu wy rwa nie się z za klę te go krę gu ciągłego od ra -
dza nia się. Śiwa, ku szo ny przez Pa r wa ti, nie chciał początko wo zgo dzić się na
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to, by uro dziła mu ona syna, w ko ń cu za akce p to wał go ty l ko dla te go, że Ga nie -
sia nie był człowie kiem, lecz nie natu ra l nym połącze niem człowie ka i słonia.
Ga ne sia jest więc po niekąd nad zieją przyszłości, ale sym bo li zu je też ko niec li -
nii ro do wej. Dla Ru s h die go Ga ne sia, uto ż sa mia ny z pie r wszym (Aa dam Aziz)
i o sta t nim po ko le niem (syn Sa li ma Aa dam) ro dzi ny Sa li ma, to z jed nej stro ny
kon ty nu a cja idei In du sa hołubiącego za chod ni styl ży cia, z dru giej zaś początek 
ko ń ca ta kie go wi ze run ku. Śiwa z ko lei uto ż sa mia ny jest za rów no z wojną i zni -
sz cze niem, jak i z ponad prze ciętną płod no ścią. Jest on twórcą i ni sz czy cie lem,
dzia- łającym bar dziej w opa r ciu o in stynkt niż o ro zum (Bren nan 1989: 110).

 Przy tak oczy wi s tych prze ciw no ściach nie uni k nio na jest ry wa li za cja po mię -
dzy Sa li mem a Śiwą. Pod czas dys ku sji z in ny mi dzie ć mi północy Sa lim dąży do 
ko m pro mi su, de mo kra cji i wol no ści tak, by ka ż dy mógł de cy do wać o swo im lo -
sie. Chce on rów nież, żeby zdo l no ści, któ re po sia dają, były wy ko rzy sta ne dla
do bra ogółu. Śiwa z ko lei pra g nie do mi na cji, żąda bez względ ne go posłusze ń -
stwa, grożąc uży ciem swo ich po tę ż nych ko lan. Ti mo t hy Bren nan za zna cza, że
te prze ciw ie ń stwa re pre zen tują w po wie ści ró ż ne go ro dza ju siły, któ re od -
działują na nowy, tworzący się na ród:

Prze ciw ie ń stwa Ga ne si i Śiwy su ge ro wa ne są rów nież po przez ry wa li za cję Sa li ma i Śiwy, któ -
rzy ra zem re pre zen tują nie uni k nio ne roz bie ż no ści po mię dzy ró ż ny mi ro dza ja mi po zo stających
w kon fli kcie na ro do wych sił. Ze społecz ne go pun ktu wi dze nia kon flikt ten roz gry wa się po mię -
dzy, jak na zwał to Ru s h die, „ma sa mi a kla sa mi”. Z poli ty cz ne go pun ktu wi dze nia – Kon fe ren cja
Dzie ci Północy jest prze cież pie r wo t nie ciałem po li ty cz nym – ich ry wa li za cja re pre zen tu je kon -
flikt po mię dzy agre sy w no ścią a dy p lo macją, fałsze r stwem wy bo r czym a de mo kracją, ban dy ty z -
mem a per swazją, ko rzy ścią ma te rialną a ‘humanizmem’, zdradą a lo ja l no ścią (Bren nan 1989:
112, tłum. własne). 

Jak po ka zała hi sto ria, siły te, kształtujące na ród i de cy dujące o jego
przyszłości, nie za wsze przy bie rały w osta te cz nym roz ra chun ku zgod ny kie ru -
nek. Trud no jest nam rów nież nie za uwa żyć, że owa „am bi wa len cja” od -
działywań to w du żej mie rze po zo stałość kolo nia li z mu, któ ry sam w so bie pełen 
był ró ż nych sprze cz no ści.

Jed nym z cen tra l nych mo ty wów po wie ści jest wo j na po mię dzy In dia mi
a Pa ki sta nem, któ ra to sta no wi w ży ciu Sa li ma bar dzo wa ż ny punkt zwro t ny. To 
wte dy właś nie tra ci on za rów no całą swoją ro dzi nę, jak i pa mięć. Wcie lo ny do
pa ki sta ń skiej ar mii wy ko rzy stu je swój nos, dzię ki któ re mu wcze ś niej utrzy my -
wał tele pa ty cz ny kon takt z po zo stałymi dzie ć mi północy, by tro pić i eli mi no -
wać prze ciw ni ków. W ten spo sób Sa lim ucze st ni czy w okru cie ń stwach, ja kich
do pu sz czają się żołnie rze Zu l fi ka ra, walczący prze ciw ko zbun to wa ne mu Ban -
gla de szo wi. Obłęd, jaki to wa rzy szy wa l ce, po wo du je, że Sa lim, ucie kając przed 
pałającymi zemstą chłopa mi, za pu sz cza się wraz z ki l ko ma in ny mi żołnie rza mi
w głąb pra sta rej dżun gli, gdzie wraz z to wa rzy sza mi do zna je du cho we go oczy -
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sz cze nia. Sa lim od zy sku je pa mięć i po tym, jak za czy na so bie zda wać spra wę
z te go, co się dokoła nie go roz gry wa, ucie ka z ar mii, przyłączając się do gru py
ma gi ków uli cz nych. Po po wro cie do In dii sta je się jed nak ofiarą rządo wej prze -
mo cy, ofiarą „sta nu za gro że nia” wpro wa dzo ne go przez In di rę Gan d hi, okre -
ślaną czę sto mia nem „Wdo wa”. Schwy ta ny i tor tu ro wa ny wy da je jej opra w com 
po zo stałe przy ży ciu dzie ci północy, któ re wraz z nim zo stają wy ste ryli zowa ne.

Ste ry li za cja dzie ci północy to je den z naj bar dziej dra ma ty cz nych mo men tów 
po wie ści. Bez po wro t nie zo sta je utra co ne coś, co nowo po wstający kraj otrzy -
mał w pre zen cie w mo men cie swo ich na ro dzin. Dzie ci północy, ob da ro wa ne
przez los nad przy rodzo ny mi mo ca mi, sta no wią jed nak za gro że nie dla tych, któ -
rzy de cy do wa li nie ty l ko o przyszłości, ale też i o przeszłości kra ju. Ich ste ry li -
za cja ma na celu zni sz cze nie al ter na ty wy, jaką sta no wiło poety cko- mity cz ne
post rze ga nie tera ź nie j szej i przeszłej rze czy wi sto ści. Jak pi sze Mar gu e ri te Ale -
xan der:

Nad przy ro dzo ne dary dzie ci północy, któ re z początku były ma gi cz nym wta r g nię ciem w zna ne 
fa kty hi sto rii, tworząc ko me dię, zy skały mia no wy wro to wych, trans forma cy j nych mocy ob cych
pro ce som rządze nia, po nie waż su ge ro wały inne mo ż li wo ści (Ale xan der 1990: 142, tłum. własne).

Rząd, za rów no po jed nej, jak i dru giej stro nie, wraz ze swoją wyłączno ścią
na two rze nie „pra wdzi wej” hi sto rii, nie śmiał być w ża den spo sób kry ty ko wa ny 
na wet wte dy, gdy oka zy wało się, że ar mia Pa ki sta nu zni sz czyła w cza sie wo j ny
wię cej sa mo lo tów, niż po sia dały In die, z ko lei Hin du si za bi li wię cej pa ki sta ń -
skich żołnie rzy, niż li czyła pa ki sta ń ska ar mia (Ru s h die 1999: 436). Ta kie były
jed nak „hi sto ry cz ne fa kty”, stąd los dzie ci północy był przesądzo ny, ich nad -
przy ro dzo ne zdo l no ści sta no wiły bez po śred nie za gro że nie dla sy ste mu opa r te go 
na do mi na cji i kon tro lo wa nej prze mo cy. Pa ra do ksem jest tu taj to, że prze ciw ko
ta kie mu właś nie sy ste mo wi wa l czy li Hin du si, za nim ich kraj od zy skał nie pod -
ległość.

W po wie ści Ru s h die go na uwa gę zasługu je też do bór i spo sób przed sta wia -
nia klu czo wych mo men tów hi sto ry cz nych sub kon ty nen tu, któ re po ja wiają się
ni czym nagłówki ga zet bądź też roz działy pod rę cz ni ka hi sto rii no wo ży t nych In -
dii. Te mo men ty to mię dzy in ny mi ma sa kra w Am ri t sa rze w 1919 roku, po dział
na In die i Pa ki stan w 1947, plan pię cio le t ni Ne hru z 1956, za mach sta nu w Pa -
ki sta nie w 1958, wo j na indyj sko- chi ń ska z 1962, wo j na indyj sko-pa kista ń ska
z 1965, utwo rze nie Ban gla de szu w 1971 oraz wpro wa dzo ny przez In di rę Gan d -
hi „stan za gro że nia” w 1975 po tym, jak oska r żo no ją o na du ży cia wy bo r cze.
Do bór tych wy da rzeń z pe w no ścią nie jest przy pa d ko wy, świa d czy on o dys kur -
sy w nym po dej ściu au to ra do sa me go przed mio tu hi sto rii. Przy pa d kiem nie jest
rów nież fakt, że z po wie ści tej usu nię ty zo stał je den z naj waż nie j szych roz -
działów hi sto rii współcze s nych In dii, a mia no wi cie ruch nie pod ległościo wy
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i akcje oby wate l skie go nie posłusze ń stwa ini cjo wa ne przez Gan d hie go. Nawią-
zuje do tego Ti mo t hy Bren nan, stwier dzając, że Ru s h die „w po śpie chu prze cho -
dzi Am ri t sa ru w 1919 do Agry w 1942 bez jed ne go słowa ko men ta rza” (Bren -
nan 1989: 84, tłum. własne). Ten prze skok, to wy klu cze nie hi sto rii in dy j skie go
na cjo nali z mu, pod kre ślające do bi t nie jej wagę (hi sto ria ta obe c na jest w po wie -
ści właś nie po przez swoją ab sen cję), to je den z naj moc nie j szych ar gu men tów
Ru s h die go, dzię ki któ re mu chce on zwró cić uwa gę na jej smu t ny ko niec.

W opo wie ści o dzie ciach północy bar dzo ważną rolę od gry wa idea pa mię ci.
Dla Sa li ma, aby hi sto ria mogła być pa mię ta na, jej ślad musi po zo stać w tera -
źnie j szo ści, muszą więc ist nieć obie kty łączące przeszłość z tera źnie j szo ścią,
któ re prze trwają, gdy pa mięć ule g nie za tra ce niu. Sa li mo wi za obiekt taki
posłużyła sre br na splu wa czka in kru sto wa na la zu ry tem, po ja wiająca się w ró ż -
nych kon te kstach i będąca ele men tem nie ty l ko łączącym tera ź nie j szość
z przeszłością, ale rów nież łączącym na rra to ra z rze czy wi sto ścią. Para do ksa l nie 
ta sama splu wa czka po zba wiła Sa li ma pa mię ci, ude rzając go w tył głowy. Ru s -
h die pod kre śla jed nak, że obie kty ta kie są ko nie cz ne, je że li hi sto ria ma za cho -
wać swoją ciągłość. 

Wie lu kry ty ków, w tym sam au tor, twier dzi, że Dzie ci północy to po wieść
po li ty cz na. Pa ra le l ne doj rze wa nie Sa li ma i In dii jako no we go pa ń stwa świa d czy 
o tym, że głów nym wątkiem po wie ści są zma ga nia współcze s nych In dii z kon -
sek wen cja mi uzy ska nia przez nie nie pod ległości oraz pró by od na le zie nia się
w prze strze ni po mię dzy ko lo nialną przeszłością a post ko lo nialną tera źnie j szo -
ścią. Nie któ rzy z kry ty ków uwa żają na wet, że to nie Sa lim, lecz In die są tak na -
pra wdę głów nym bo ha te rem tej po wie ści. Być może po su wają się oni za da le ko 
w swo jej in ter pre ta cji utwo ru, z pe w no ścią jed nak aspekt po li ty cz ny nie może
być zig no ro wa ny bądź po mi nię ty, cho ć by ze wzglę du na sam fakt zbie ż no ści
dat na ro dzin nie pod ległych In dii i głów ne go bo ha te ra. Jed na k że wpływ Sa li ma i 
dzie ci północy na losy oj czy z ny nie ko nie cz nie musi być tak si l ny, jak su ge ru je
to sam bo ha ter. Jego prze kaz jest mimo wszy stko bar dzo su bie kty w ny, po zna je -
my ty l ko wy da rze nia związane z nim i z Śiwą, epi zo dy cz nie przed sta wio na jest
po stać Parwat ti-cza rodzie j ki, nie do wia du je my się jed nak pra kty cz nie ni cze go
o lo sach po zo stałych dzie ci ob da rzo nych ma gi cz ny mi zdo l no ścia mi. Ponad to,
kie dy Sa lim prze by wa w Pa ki sta nie, wątek in dy j ski zo sta je na chwi lę wstrzy -
ma ny, Sa lim nie opi su je już hi sto rii In dii w od nie sie niu do swo je go ży cia po mi -
mo wcze ś nie j szych za pe w nień, że był on nie odłącz nie związany z lo sa mi tego
kra ju. Może to oz na czać, że ich losy są powiązane ty l ko wte dy, gdy jest on fi zy -
cz nie obe c ny w In diach, a sko ro tak, to być może wię zi po mię dzy Sa li mem i je -
go oj czyzną nie są nie roze rwa l ne. Oz na czałoby to, że Sa lim nie ró ż niłby się aż
tak bar dzo od in nych dzie ci, ukształto wa nych – co pra wda – przez nowo po -
wstające pa ń stwo, cha ra kte ry zujących się ponad prze ciętną wy ob ra ź nią, sta -
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rających się od na leźć w ota czającej ich rze czy wi sto ści, ale by na j mniej nie de cy -
dujących o lo sach swo jej oj czy z ny w spo sób, w jaki przed sta wia to bo ha ter po -
wie ści Ru s h die go.

Sto sun ko wo cie ka wa jest też sama stru ktu ra Dzie ci północy. Ru s h die po dzie -
lił ją na trzy dzie ści roz działów, od nosząc ka ż dy z nich do słoika z ća t ni, gęstą
mi ksturą kwa ś nych owo ców i przy praw. Ka ż dy ze słoi ków to fra g ment ży cia
Sa li ma, fra g ment sta ran nie wy bra ny i o pi sa ny. I oczy wi ście przy pra wio ny do
sma ku. Przez po rów na nie hi sto rii do słoi ków z ća t ni Ru s h die uświa da mia nam,
że pro ces pi sa nia czy też two rze nia hi sto rii jest pro ce sem po le gającym na se le -
kcji po szcze gó l nych wy da rzeń i przed sta wie niu ich w taki spo sób, by wy do być
z nich to, co nie wi do cz ne lub za ma sko wa ne. Oko i nos hi sto ry ka świadczą o do -
sko nałości tego, co two rzy:

Cze go wy ma ga ćat ni fi ka cja? Su ro w ców na tu ra l nych, to pe w ne – owo ców, wa rzyw, ryb, octu
przy praw [...] Ale też: oczu błęki t nych jak lód, któ rych nie zwie dzie po wie rz chow na ko kie te ria
owo ców – któ re dojrzą zgni li z nę pod cy tru sową skórą; pa l ców, któ re naj lże j szym do ty kiem
zgłębią ta je mni cę nie stałych serc zie lo nych po mi do rów; a nade wszy stko nosa, co wy tro pi ukrytą
mowę tego-co -należy -zamary no wać, jego ka pry sów, prze- słań i uczuć (Ru s h die 1999: 589–590).

Opo wieść hi sto ry ka musi być też – jak wspo mniałem – do pra wio na do sma ku,
co nie po zo sta je bez wpływu na spo sób, w jaki od bie ra ją czy te l nik. Hi sto ryk musi
jed nak pa mię tać o tym, że przy pra wy mogą co naj wy żej wzma c niać smak ma ry na -
ty, nie mogą go jed nak zmie niać:

Je że li cho dzi o przy pra wy, go dzę się z nie uchron ny mi wy pa cze nia mi pro ce su ma ry no wa nia.
Ma ry no wa nie wszak za pe w nia nie śmie rte l ność: ryby, ja rzy ny, owo ce wiszą zaba lsa mo wa ne w
za le wie oc to wej; nie wie l kie od stę p stwo, nie zna cz na in ten syfi ka cja sma ku to prze cież dro biazg,
pra wda? Sztu ka po le ga na zmie nia niu sto p nia, nie zaś ja ko ści sma ku; a nade wszy stko (w mo ich
trzy dzie stu i jed nym słoiku) na na da wa niu kształtu i fo r my – in ny mi słowy sen su (Ru s h die 1999:
591).

Ru s h die zga dza się więc z opi nią, że hi sto ria ma sens do pie ro wte dy, gdy
pro du kty zo stają uwie cz nio ne w po sta ci ma ry na ty do pra wio nej tak, by z jed nej
stro ny za cho wa ny był na tu ra l ny aro mat, z dru giej zaś stro ny – by była ona sma -
cz na dla czy te l ni ka. Bli sko jest stąd do kon ce pcji na rra tywi z mu Ha y de na
White’a, któ ry twier dzi, że wy da rze nia od no to wa ne w kro ni kach na bie rają sen -
su do pie ro wte dy, gdy hi sto ryk opa trzy je od po wied nią fabułą:

Au to ry tet na rra cji hi sto ry cz nej jest au to ry te tem sa mej rze czy wi sto ści; opis hi sto ry cz ny na da je
tej rze czy wi sto ści fo r mę i po przez ob da rze nie składających się na nią pro ce sów fo r malną spó j no -
ścią cha ra kte ry styczną wyłącz nie dla opo wie ści spra wia, iż sta je się ona przed mio tem pra gnie nia
(Whi te 2000: 163).

W opo wie ści Sa li ma je den, osta t ni słoik po zo sta je pu sty, ewi den t ny znak
tego, że w tym mie j s cu przeszłość łączy się z tera źnie j szo ścią i przyszłością, że
hi sto ria na dal się to czy. Słoik po zo sta je pu sty, gdyż przyszłości nie da się za -
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kon ser wo wać. Przyszłość po zo sta je nie pe w na, co nie sie ze sobą rów nież strach
przed zagładą. Strach ten wy ni ka ze świa do mo ści pro ce sów hi sto ry cz nych, któ -
re miały i mają mie j s ce. Sa lim ma jed nak nad zie ję, że jego pra ca nie po zo sta nie
bez echa, że dzię ki jego ma ry na tom lu dzie będą mo gli sko szto wać, a być może
na wet za sma ko wać przeszłości: 

Może pe w ne go dnia świat za ko sztu je ma ry nat hi sto rii. Może dla nie któ rych pod nie bień okażą
się one na zbyt ostre, może ich za pach ko goś obezwładni, może wy ci ś nie z o czu łzy; ży wię jed nak 
nad zie ję, iż da się o nich po wie dzieć, że mają au ten ty cz ny smak pra wdy [...] że mimo wszy stko
sta no wią akty miłości (Ru s h die 1999: 591).

Dzie ci Północy nie są by na j mniej le kturą łatwą w zro zu mie niu czy – jak
okre śliłby to sam au tor (nawiązując do me ta fo ry słoi ków z ma ry natą) – w „stra -
wie niu”. Pi sa ne w kon we ncji ma gi cz ne go re a li z mu (ma gic re a lism) spra wiają,
że czy te l nik nie jed no krot nie gubi się w in ter pre ta cjach po szcze gó l nych epi zo -
dów składających się na hi sto rię In dii. Biorąc pod uwa gę samą kon ce pcję ta kie -
go sty lu pi sa nia, jest to zupełnie na tu ra l ne4. Hi sto ria In dii, przed sta wia na w tym 
utwo rze, jest jed nak sama w so bie pełna krę tych ście żek, zawiłości, nie doko ń -
czo nych opo wie ści, w tej sy tu a cji ma gi cz ny re a lizm wy da je się do sko na le od da -
wać jej du cha. Co wię cej, hi sto ria ta jest na dal two rzo na i – po do b nie jak Sa lim
Si nai – nie mo że my być pe w ni co do jej przyszłości. Osta t ni ze słoi ków z ća t ni
po zo sta je więc na dal otwa r ty.
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Da niel VOGEL

Ró ż ne świa ty, ró ż ne byty
– te same pra gnie nia, ta sama sa mo tność

Uro dzo ny w 1958 roku pi sarz Ca ryl Phil lips jest w Pol sce po sta cią sto sun ko -
wo mało znaną. Osta t nio usłysze li śmy o nim przy oka zji pu b li ka cji jed nej z je -
go naj no wszych po wie ści, Od legły Brzeg1. Za rów no jego wcze ś nie j sze utwo ry,
działal ność związana z te a trem jak i pub li cy sty ka są zna ne w za sa dzie ty l ko
wąskie mu gro nu czy te l ni ków, w któ rych sfe rze zain te re so wań leży li te ra tu ra
post kolo nia l na i współcze s ne pro ble my mi gra cji i wielo kultu ro wo ści na Wy -
spach Bry ty j skich. Ca ryl Phil lips jest jed nak po sta cią, na którą wa r to zwró cić
większą uwa gę, cho ć by ze wzglę du na fakt, że jest to pie r wszy pi sarz po -
chodzący z Ka ra i bów, któ ry wli cza ny jest do głów ne go nu r tu współcze s nej li te -
ra tu ry bry ty j skiej.

Ca ryl Phil lips uro dził się w Sa int Kitts na Wy spach Ka ra i b skich, ale gdy
miał za le d wie czte ry mie si ące, jego ro dzi ce zde cy do wa li o prze pro wa dz ce do
Le eds w Wie l kiej Bry ta nii. Tam też spę dził lata swo jej wcze s nej młodo ści.
W la tach sze ś ć dzie siątych An glia, po mi mo ma so we go napływu imi gran tów
żyła w prze ko na niu o ra so wej homo geni cz no ści, o pro blemach związa nych z im-
p lozją kolo nia l ne go im pe rium nie bar dzo chcia no rozmawiać. Nie oz na czało to
oczy wi ście, że pro ble mów tych nie było. Wpra w dzie na Wy spy nie przy je ż -
dżały nie zli czo ne rze sze imi gran tów z Ka ra i bów, In dii czy też kra jów afry ka ń -
skich, ich li cz ba była jed nak na tyle znacząca, że sta no wiło to wy zwa nie dla
całego sy ste mu opie ki so cja l nej. To z ko lei było w wie lu przy pa d kach przy -
czyną rosnącej nie chę ci An gli ków do przy by szów z byłych ko lo nii. „Cza r ni”,
bądź też „ko lo ro wi” imi gran ci, sta rający się za mie sz kać wśród białych mie sz ka -
ń ców Wysp Bry ty j skich, nie jed no krot nie do świa d cza li uczuć mar gina li za cji,
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izo la cji od re szty społecze ń stwa, pro ble mów z okre śle niem włas nej to ż sa mo ści, 
po czu cia sa mo tno ści. Uczu cia te nie ob ce były au to ro wi Od ległego Brze gu, być
może stąd właś nie w pra kty cz nie wszy stkich utwo rach Phil li p sa obe c ne są mo -
ty wy świadczące o jego wy czu le niu na los ou t si de ra.

Phil lips uko ń czył Uni we r sy tet Oks for dz ki w 1979 roku z prze ko na niem, że
chce związać swo je przyszłe ży cie z ka rierą pi sarską. Na de cy zję tę miały z pe -
w no ścią wpływ jego stu dia li te ra c kie, jak rów nież kró t ka wi zy ta w Sta nach
Zjed no czo nych w 1978 roku, pod czas któ rej za po z nał się dziełami pi sa rza afro -
-amery ka ń skie go Ri char da Wri g h ta2. Stu diując pra ce Wri g h ta, Phil lips zdał so -
bie spra wę z du a l no ści społecze ń stwa an gie l skie go, w któ rym się wy cho wał,
jak również wzmo c nił swo je prze ko na nie o ko nie cz no ści wy stę po wa nia prze -
ciw ko wsze l kim fo r mom pra ktyk pro wadzących do społecz nej izo la cji.

Po po wro cie ze Sta nów Zjed no czo nych i uko ń cze niu stu diów Phil lips zaczął 
pod ró żo wać. Od wie dził Wy spy Ka ra i b skie, ki l ka kra jów eu ro pe j skich. Pod ró że
te uświa do miły mu jego wie loku ltu ro we po cho dze nie i mo ż li wo ści ar ty sty cz ne,
ja kie z tego płynęły. Miały też one ogro m ny wpływ na pro ble ma ty kę, którą
zaczął po ru szać w swo ich dziełach. Jego pie r wsze po wie ści: The Fi nal Pas sa ge
(1985), A Sta te of In de pen den ce (1986), tra ktujące o po wo jen nej mi gra cji do
Wie l kiej Bry ta nii i neoko lonia li z mie na Ka ra i bach będących u pro gu od zy ska -
nia nie pod ległości, utwo ry dra ma ty cz ne: Stran ge Fru it (1981), Whe re The re is
Dar k ness (1982), The She l ter (1984), po ru szające kwe stie an gie l skich do świa d -
czeń przy by szów z Ka ra i bów i złożo nych re la cji w ich związkach z białymi
mie szka ń ca mi Wysp Bry ty j skich, oraz esej The Eu ro pe an Tri be (1987), za wie -
rający prze my śle nia do tyczące Eu ro py i to ż sa mo ści jej mie sz ka ń ców, spra wiły,
że Ca ryl Phil lips nie ty l ko za ist niał w świe cie li te ra c kim, ale też ściągnął na sie -
bie uwa gę kry ty ków, któ rzy zgod nie pod kre śla li ory gi na l ność jego utwo rów.

Pra wdzi wa ka rie ra pi sa r ska Phil li p sa za częła się pod ko niec lat osiem dzie -
siątych. Wraz z opub li ko wa niem Hi g her Gro und (1989), Ca m bri d ge (1991),
Cros sing the Ri ver (1993) i The Na tu re of Blo od (1997) stał się on jed nym
z czołowych współcze s nych pi sa rzy po dej mujących w swo ich utwo rach kwe stie 
mi gra cji, wielo kultu ro wo ści i re la cji po mię dzy przed stawi cie la mi po szcze gó l -
nych ras i na cji. Phil lips zwię kszył rów nież spe ktrum swo ich zain te re so wań:
Hi g her Gro und i Cros sing the Ri ver tra ktują głów nie o han d lu nie wol ni ka mi
prze wo żo ny mi z Afry ki na Wy spy Ka ra i b skie i dia spo rze Afry ka ń czy ków za -
rów no na Sta rym jak i No wym Kon ty nen cie; Ca m bri d ge to nie zwy kle złożo ny
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ob raz re la cji po mię dzy dzie więtna stowie czny mi ka rai b ski mi plan ta to ra mi a nie -
wol ni ka mi pra cującymi w ich po siadłościach. W The Na tu re of Blo od au tor ze -
sta wił ze sobą w dość za ska kujący spo sób tra ge dię Ho lo ka u stu z prze śla do wa -
niami Żydów w XV wie ku i hi sto rią mau reta ń skie go ge ne rała Ot hel lo, któ ry po -
przez małże ń stwo z De sde moną zdra dza za rów no sie bie, jak i swoją afry kańską 
żonę oraz walczącą o azyl po li ty cz ny w Izra e lu etiopską ko bie tę ży do wskie go
po cho dze nia. Losy wszy stkich tych po sta ci od zwie rcie d lają w bar dzo mro cz ny
spo sób po wra cającą co ja kiś czas ob se sję Euro pe j czy ków na pun kcie rasy i wię -
zów krwi. Ca ryl Phil lips wy ko rzy stał rów nież swój ta lent pi sa rza i kry ty ka przy
pra cy nad dwo ma an to lo gia mi: Ex tra va gant Wri ters: A Li te ra tu re of Be lon ging
(1997), będącą zbio rem utwo rów pisa rzy-i mi gran tów bry ty j skich, oraz The
Right Set (1999), po świę coną hi sto rii i ewo lu cji gry w te ni sa zie mne go.

Po do b nie jak inni pi sa rze po chodzący z pe ry fe rii Im pe rium Bry ty j skie go,
włączając w to cho cia ż by Sa l ma na Ru s h die go czy też Ha ni fa Ku re i s hi, Ca ryl
Phil lips przy czy nił się do wzbo ga ce nia głów ne go nu r tu li te ra tu ry an gie l skiej
o o ry gi nal ne utwo ry nawiązujące do ko lo nia l nej przeszłości. Miał on – co
prawda – liczących się pre ku r so rów piszących o mi gra cji z Za chod nich In dii do 
Eu ro py, ta kich jak Sam Se l von, Wi l son Har ris czy Ge o r gie Lam ming. Jed nak
Phil lips jest pie r wszym pi sa rzem po chodzącym z Ka ra i bów, któ ry osiągnął tak
duże uz na nie kry ty ki i taką po pu la r ność wśród czy te l ni ków. Za wdzię cza to
między in ny mi sto so wa niu nie konwe ncjo nal nej na rra cji, w któ rej re zy g nu je
z przedsta wia nia po szcze gó l nych wy da rzeń w chro nolo gi cz nym ciągu i za miast
tego uka zu je czy tel ni ko wi fra g men ty opo wie ści lo ko wa ne w ró ż nym cza sie
i ró ż nym mie j s cu. Ta frag menta ry cz ność po zwa la mu na two rze nie swo i s tych
prze strze ni wokół głów nych po sta ci, któ re po wię kszając się sto p nio wo umo ż li -
wiają nam ich le p sze po zna nie. Cza sa mi prze strze nie te prze ci nają się, czę sto
jed nak po zo stają her me ty cz ne, co do sko na le od da je po czu cie sa mo tno ści, ja kie -
go do świa d czają bo ha te ro wie po wie ści Phil li p sa.

Sa mo tność w utwo rach tego pi sa rza po wo do wa na jest wie lo ma czyn ni ka mi,
wy da je się jed nak, że naj czę ściej do mi nują tu wzglę dy ra so we, ku l tu ro we, a ta -
k że kwe stie do tyczące płci czy też oso bi s tych prze żyć. To one spra wiają, że po -
szcze gó l ne po sta ci izo lują się od ota czającego śro do wi ska do świa d czając bólu
i u po ko rze nia. Jed nak po mi mo tego sta rają się one, wbrew prze ciw no ściom
losu, wa l czyć, je że li nie o po wrót do nor ma l no ści, to przy naj mniej o oso bistą
god ność i za cho wa nie włas nej indy widu al no ści. W jed nej ze swo ich osta t nich
po wie ści i, jak dotąd, je dy nej przetłuma czo nej na ję zyk pol ski, Od ległym brze -
gu (A Di stant Sho re, 2003, wyd. pol skie 2006) Phil lips opo wia da hi sto rię przed -
sta wiającą losy dwóch po sta ci: Do ro t hy Jo nes, eme ry to wa nej na uczy cie l ki mu -
zy ki i Sa lo mo na Bar t ho lo mew, imi gran ta po chodzącego z jed ne go z afry ka ń -
skich kra jów.
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Do ro t hy, po za ko ń cze niu ka rie ry za wo do wej, prze pro wa dza się do małej
miej s co wo ści Wes ton. Za mie sz ku je sa mo t nie w nowo wy bu do wa nym, nie wie l -
kim do mku pró bując poukładać so bie swo je roz bi te i – przy naj mniej w jej prze -
ko na niu – nie zbyt in te re sujące ży cie. Jej kon ta kty z in ny mi mie szka ń ca mi są
bar dzo spo ra dy cz ne, co wy ni ka z oso bi s tych do świa d czeń. Po ode jściu „tak
zwa ne go męża” Bria na, Do ro t hy sta ra się zwró cić na sie bie uwa gę in nych mę ż -
czyzn: Ma h mu da, imi gran ta z Pa ki sta nu, oraz Ge of fa Wa ve r ley, ko le gi z pra cy.
Zda je ona so bie spra wę z tego, że żad na z tych zna jo mo ści nie za ko ń czy się
trwałym związkiem: za rów no Ma h mud jak i Go eff są żo na ci. Jed nak po roz wo -
dzie z Bria nem Do ro t hy za wszelką cenę sta ra się szu kać akce p ta cji i zro zu mie -
nia. Bar dzo chce być po trze b na, bar dzo pra g nie miłości, jest w sta nie dać wie le
w za mian za oka za nie jej od ro bi ny uczu cia. Zna jo mość z Ma h mu dem nie trwa
długo, jej ko cha nek „zsunął się po kró t kim sto ku dzielącym zain tere so wa nie od
zda w ko wo ści, bez żad nych po śred nich eta pów nie odłączne go znu dze nia” (Phil -
lips 2006: 204). Zna jo mość z Ge of fem ko ń czy się je sz cze szy b ciej i w je sz cze
bar dziej po ni żający spo sób: Do ro t hy, oska r żo na przez swo je go przy ja cie la
o mo le sto wa nie, zo sta je zmu szo na do prze j ścia na wcze ś niejszą eme ry tu rę. Na
wy da rze nia te na su wa się ponad to cho ro ba i śmierć jej sio stry, She i li, je dy nej
tak na pra wdę bli skiej oso by. Do ro t hy czu je wokół sie bie ko m p letną pu stkę, je -
dy nej rze czy, któ rej te raz pra g nie jest od ro bi na god no ści. Po nie waż ota czający
ją świat wy da je jej się obcy i nie zro zu miały, ucie ka od nie go w inny świat,
świat swo ich włas nych my śli i wy ob ra żeń. Ale jak ka ż da sa mo t na oso ba pra g -
nie, by ktoś ją w tej pu ste l ni od wie dził, ktoś, przed kim być może bę dzie w sta -
nie się otwo rzyć.

Sa lo mon jest no c nym do zorcą na osie d lu, gdzie za mie sz kała Do ro t hy. Nie -
zwy kle małomów ny, pe dan ty cz ny w co dzien nych czyn no ściach, nad wy raz
uprze j my, zwra ca na sie bie uwa gę eme ry to wa nej na uczy cie l ki. Sąsiad Do ro t hy
jest po pro stu „inny”. Jego za cho wa nie kry je w so bie jed nak bo le s ne se kre ty
przeszłości, tej bar dziej od ległej, kie dy mu siał wa l czyć i za bi jać, i tej bli ż szej,
rów nie nie zro zu miałej, w któ rej od cza su przy by cia do An glii nie ustan nie do -
świa d cza nie chę ci ze stro ny jej mie sz ka ń ców. Sa lo mon opu sz czał swoją oga r -
niętą piekłem wo j ny oj czy z nę w nad ziei, że w Eu ro pie od naj dzie nowy dom: 

Nie zro biłem nic złego, ale wiem, że mu szę opu ścić ten kraj. Za biją mnie, je śli tu zo sta nę […]
To już nie jest mój kraj (Phil lips 2006: 94). 

Słowa te Sa lo mon, wte dy je sz cze Ga briel, wy po wia da po tym, jak na jego
oczach zmor do wa no mu ro dzi nę, nie zo stało więc nic, co mogłoby go za trzy -
mać w Afry ce. Eu ro pa, a w szcze gó l no ści An glia, wy da je mu się zie mią obie -
caną. Jed nak za rów no sama pod róż, jak i pie r wszy kon takt z An glią nie wska -
zują na to, by ży cie w no wym kra ju miało wyglądać na idyl lę. Po kar kołomnej
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prze pra wie przez Kanał La Man che Ga briel wraz ze swo im to wa rzy szem Bri g h -
tem do cie rają do opu sto szałego domu na wy brze żu, aby od począć i pod le czyć
zra nioną nogę. Spo ty kają tam dzie w czyn kę mie sz kającą nie opo dal, któ ra wy ko -
rzy stu je ten sam dom jako kry jów kę przed ma l tre tującym ją oj cem. De ni se
przy no si im je dze nie, za czy na opo wia dać o swo im ży ciu i o tym, jak bar dzo
pra g nie śmie r ci ojca. Ga briel sta ra się ją uspo ko ić, kie dy jed nak zna j dują go
śpiącego z przy tu loną De ni se, tra fia do are sztu oska r żo ny o utrzy my wa nie in -
tym nych sto sun ków z nie le t nią dzie w czynką. Po nie waż nie zro bił nic złego, nie
wi dzi po wo du, by miał się z przed sta wia nych mu za rzu tów tłuma czyć, to jed -
nak od bie ra ne jest jako od mo wa współpra cy. Spra wa sta je się głośna, in te re sują 
się nią lo ka l ne me dia, w za sa dzie opi nia pu b li cz na wydała już wy rok na cza r no -
skó rym imi gran cie z Afry ki. Ga brie la ra tu je wy co fa nie po zwu i od mo wa
składa nia ze z nań przez De ni se. Uda je się, za radą przy dzie lo nej mu pra wni cz ki
Ka t he ri ne na północ przy bie rając nowe imię: Sa lo mon.

Po mi mo tego, że Do ro t hy jest An gielką, wy da je się ona być za gu bio na
w swo jej włas nej oj czy ź nie. Dla mie sz ka ń ców Wes ton, któ rych spo ty ka w swo -
im co dzien nym ży ciu jest „inna”. Do ro t hy nie pa su je do lo ka l nej społecz no ści,
ale też i nie ma o niej zbyt do brej opi nii. Z wyjątkiem Sa lo mo na, wsze l kie pró -
by kon ta ktu z sąsia da mi w za sa dzie kończą się fia skiem. Le kcje mu zy ki, któ -
rych udzie la Ca r li, na sto la t ce prze chodzącej okres bun tu są iry tujące za rów no
dla Do ro t hy, jak i jej uczen ni cy. Do ro t hy uwa ża, że je że li dzie w czy na nie ma
ocho ty uczyć się grać na pia ni nie, jej pry wa t ne le kcje są ty l ko stratą cza su. Ca r -
la przed sta wia jed nak za ist niałą sy tu a cję zupełnie ina czej skarżąc się, że jej na -
uczy cie l ka ma duże pro ble my z kon cen tracją uwa gi. Cho ciaż w pie r wszej chwi -
li za rzu ty Ca r li nie wy dają się być wia ry god ne, głów nie ze wzglę du na nie -
zwykle su ge stywną pier wszo o so bową na rra cję, w świe t le pó ź nie j szych wy da -
rzeń do tyczących Do ro t hy (jej nie mo ż li wość nawiąza nia kon ta ktu ze swo im le -
ka rzem, sa mo t ny wy jazd na wy brze że, bó j ka z bez do mny mi, wre sz cie po byt
w szpi ta lu psy chia try cz nym) oka zu je się, że jej uczen ni ca naj pra wdopo dob niej
miała ra cję. Świa d czy o tym rów nież tro ska Ca r li o sa mo po czu cie jej na uczy -
cie l ki pod czas przy pad ko we go spo t ka nia na uli cy:

– Do bry wie czór Ca r lo. Przy kro mi, że prze sta nę Cię wi dy wać.
Ca r la wzru sza ra mio na mi, nie bez cze l nie, ale ja k by na znak bez rad no ści.
– I mnie jest przy kro, pro szę pani. – Ury wa. – Czy na pra wdę idzie pani do domu opie ki?
Mi l czę za sko czo na.
– Lu dzie mówią, że jest Pani cho ra.
[…]
– Tak Ca r lo, je stem cho ra, cie r pię na straszną cho ro bę. – Dzie w czy na zdra dza prze lo t ny nie po -

kój. – Ale masz ra cję. Nie mo ż na się nią za ra zić. – Ca r la uśmie cha się bla do.
– Co to za cho ro ba, pro szę pani?
– Co za cho ro ba? Jak my ślisz?
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Ca r la wzru sza ra mio na mi.
– Nie wiem, pro szę pani. Ne r wy?
Ru mie niec dzie w czy ny wska zu je, że wolałaby nie za da wać tego py ta nia, więc spie szę jej na

ra tu nek.
– Chy ba je sz cze nie całkiem na da ję się do domu opie ki, jak sądzisz, Ca r lo? – Z po żeg na l nym

uśmie chem ru szam po ga ze tę, ona zaś cze ka na au to bus, któ ry niewątpli wie za wie zie ją do mia sta 
na wie czo r ne sza le ń stwo z na sto let ni mi przy ja ciółmi (Phil lips 2006: 35–36).

W roz mo wie tej za rów no Ca r la, jak i Do ro t hy od noszą się do sie bie ze spo -
rym dys tan sem i aser ty w no ścią. U Ca r li po dy kto wa ne to jest jej na sto le t nim
wie kiem i ko nie cz no ścią eks po no wa nia wo bec do rosłych włas nej nie zale ż no ści. 
Z ko lei Do ro t hy pra g nie za cho wać po zo ry nor ma l no ści – w to nie jej wy po wie -
dzi wy czu wa się wy ra ź nie chęć ob ro ny swo jej „in no ści”, swo je go sa mo tne go
sty lu ży cia, swo ich wspo mnień.

„In ność” Do ro t hy jest jed nym z ele men tów łączących ją z Sa lo mo nem, któ ry 
ze wzglę du na ko lor skó ry auto ma ty cz nie pod le ga tej sa mej ka te go rii. O ile jed -
nak w przy pa d ku Do ro t hy re akcją lu dzi, z któ ry mi się spo ty ka jest za zwy czaj
tro ska i chęć po mo cy, „in ność” Sa lo mo na pro wa dzi nie uchron nie do ra so wych
uprze dzeń. Po nie przy je mno ściach związa nych z po by tem w are sz cie oraz tych, 
ja kie spo ty kają go na północy An glii, Sa lo mon do sta je po sa dę no c ne go stró ża
w Wes ton. Szu kając akce p ta cji wśród lo ka l nej społecz no ści, sta ra się wy ko ny -
wać swo je obo wiązki naj le piej jak po tra fi. Zgłasza się jako wo lun ta riusz, by
pra co wać na rzecz lo ka l ne go szpi ta la, do wożąc do nie go pa cjen tów wy ma -
gających le cze nia. Po mi mo tego Sa lo mon nie zna j du je zro zu mie nia i uz na nia
wśród lu dzi, na któ rych mu za le ży. Nie po ma gają tu taj jego zaan ga żo wa nie,
elo k wen cja i spo sób by cia (Sa lo mon bar dzo chce, by post rze ga no to jako na -
mia stkę „an gie l sko ści”, z którą pra g nie się uto ż sa miać). Mie sz ka ń cy Wes ton,
będącego pro win cjo nal nym mia ste cz kiem, tak na pra wdę nie zdają, albo też i nie 
chcą zda wać so bie spra wy z tego, że ży cie w An glii bar dzo się zmie niło
w ciągu osta t nich lat, mię dzy in ny mi po przez napływ imi gran tów. Cza r no skó -
rzy ko jarzą się im z prze mocą, bru ta l no ścią, ze stra chem przed czymś nie zna -
nym, czymś nie prze widy wal nym. Nie sta rając się wy ka zać od ro bi ny zro zu mie -
nia, żądają, by Sa lo mon, któ ry prze cież nie uczy nił żad ne mu z nich nic złego,
wy niósł się z Wes ton:

Sa lo mon się ga po jedną ko pe r tę.
– Jak otwie rasz li sty? – Nie po da je mi jej, po pro stu trzy ma ją dwo ma pa l ca mi. Pa trzę na nie go 

nie pe w na, co po win nam od po wie dzieć.
– No cóż, po pro stu roz ry wam ko pe r tę.
– Ach. – Te raz się uśmie cha. – Po pro stu roz ry wasz ko pe r tę. Za zwy czaj też tak ro bię, ale

w tym wy pa d ku zde cy do wałem się postąpić ina czej.
Nie wiem, do cze go zmie rza, wciąż jed nak słucham.
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– Z ja kie goś po wo du za brałem się do tego no żem. De cy zja była słusz na, bo ktoś po za szy wał
ży le t ki w ka r tkę pa pie ru i sta ran nie ją złożył, że bym, biorąc tak zwa ny list, porżnął so bie pa l ce.
To nie zbyt miłe z jego stro ny.

Z uśmie sz kiem rzu ca ko pe r tę na sto sik.
– Li sty miłosne – mówi ze śmie chem. – Od lu dzi, któ rzy mnie tu nie chcą. – Zno wu się śmie je. 

– Za czy nam brać to do sie bie (Phil lips 2006: 47–48).
Li sty, któ re otrzy mują bo ha te ro wie Od ległego Brze gu spełniają w po wie ści

je sz cze jedną, bar dzo istotną rolę. Sta no wią one w wie lu przy pa d kach je dyną
mo ż li wość kon ta ktu ze świa tem ze w nę trz nym. Li sty te po zo stają jed nak czę sto
bez od po wie dzi, co świa d czy o tym, że kon takt jest ty l ko połowi cz ny. Do ro t hy
i Sa lo mon otwa r ci są na bo dź ce płynące z zewnątrz, nie są oni jed nak w sta nie
wyjść poza swo je własne świa ty. Je dy na ko mu ni ka cja i pra gnie nie otwa r cia się
na drugą oso bę mo ż li wa jest ty l ko w sfe rze po mię dzy nimi.

Nie zwy kle cie ka we i złożo ne po rtre ty psy cho logi cz ne głów nych po sta ci są
chy ba naj waż nie j szym ele men tem po wie ści, świadczącym o kla sie i wyjątko -
wo ści jej au to ra. Phil lips wpro wa dza w Od ległym brze gu te ch ni kę na rra cji pro -
wa dzo nej z ró ż nych pun któw wi dze nia, co umo ż li wia nam nie zwy kle głębo ki
i su b te l ny wgląd w głębię oso bo wo ści bo ha te rów po wie ści. Po mi mo tego, że
za rów no Do ro t hy, jak i Sa lo mon czują do sie bie sym pa tię, nie do stają tak na -
pra wdę szan sy, by ich zna jo mość mogła prze ro dzić się w pra wdziwą przy jaźń.
Są zbyt nie śmia li, zbyt zagłębie ni we własne wspo mnie nia, by mo gli w pełni
wy nu rzyć się ze swo jej sa mo tno ści i prze kro czyć gra ni cę od dzie lającą ich świa -
ty. Stąd los wy mie rza im po tę ż ne cio sy, Sa lo mo no wi fi zy cz ny, Do ro t hy psy chi -
cz ny. Jed nak po mi mo swo jej po ra ż ki, bo ha te ro wie Od ległego Brze gu po zo stają
w oczach czy te l ni ków jako ci, któ rzy do ko ń ca, z god no ścią sta rają się wa l czyć
o swo je mie j s ce w świe cie: bru ta l nym, kse nofo bi cz nym, świe cie, gdzie nie ma
mie j s ca na in ność. Właś nie ta po sta wa przy ciąga naszą uwa gę i spra wia, że
wczu wając się w ich sy tu a cję za czy na my do strze gać, jak trud no jest za cho wać
swoją twarz w świe cie opę ta nym ob sesją po zo rów.
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Glot tody da kty ka



Te re sa WIN CZEK-FILA

Pa cyn ka na za ję ciach ję zy ka ob ce go
w na ucza niu wczes no szko l nym 

Za sad ni czym py ta niem sta wia nym w związku z roz wo jem spra w no ści ję zy -
ko wej jest to, w ja kim sto p niu mo ż li we jest ta kie sto so wa nie ję zy ka ob ce go
w kla sach wczes no szko l nych, któ re w jak naj wię kszym sto p niu od po wia da au -
ten ty cz nej ko mu ni ka cji w ję zy ku ob cym poza mu ra mi szkoły względ nie jest do
niej bar dzo zbli żo ne, oraz co może nam po móc w uzy ska niu w kla sie ta kiej sy -
tu a cji ję zy ko wej, w któ rej za sto so wa nie ję zy ka jest jak naj bar dziej na tu ra l ne,
spon ta ni cz ne i uza sa d nio ne. 

Wo l f gang Me ier, idąc za „Le Fran ca is dans le mon de” (nr 183, 1984,
s. 47–51) roz ró ż nia czte ry ro dza je ko mu ni ka cji na le kcji ję zy ka ob ce go:  k o  -
m u  n i  k a  c j a  d y  d a  k t y  c z  n a  – czy li meta ję zy ko wa, a więc ko mu ni ka cja
od nosząca się do ma te riału le kcy j ne go,  k o  m u  n i  k a  c j a  i m i  t u j ą c a  – czy -
li re pro duko wa nie dia lo gów, sce nek, mo de li ję zy ko wych pre zen to wa nych na le -
kcji,  k o  m u  n i  k a  c j a  s y  m u  l o  w a  n a  – roz mo wy, dys ku sje, wy po wie dzi
w ra mach fo r ma l nej de ba ty, dys ku sji czy re a li za cji pro je któw oraz – last but not 
le ast – k o  m u  n i  k a  c j a  a u  t e n  t y  c z  n a ,  czy li taka, w któ rej uczący się wy -
ra ża własne zda nie (Me ier 1991: 190). 

W przy pa d ku wczes no szkol ne go na ucza nia ję zy ków ob cych ko mu ni ka cja
dy da kty cz na oraz sy mu lo wa na nie może mieć mie j s ca, po nie waż w tych kla -
sach nie uczy się gra ma ty ki ję zy ka ob ce go (stru ktu ry gra ma ty cz ne za wa r te są
w pre zen to wa nych te kstach), a dys ku sje czy de ba ty zde cy do wa nie prze kra czają
ję zy ko we mo ż li wo ści dzie cka w wie ku 7–10 lat. Po zo stają nam więc dwie mo ż -
li wo ści ko mu ni ka cji ję zy ko wej na le kcjach: sy mu la cja oraz ko mu ni ka cja au ten -
ty cz na, któ rej osiągnię cie sta no wi dla ka ż de go na uczy cie la ję zy ka ob ce go (nie
ty l ko w kla sach I–III) główny cel. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E
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O nie symu lo wa nej ko mu ni ka cji może być mowa jed na k że ty l ko wte dy, je że -
li mówiący (w tym wy pa d ku uczeń w wie ku 7–10 lat) iden ty fi ku je się z ję zy -
kiem ob cym, od czu wa po trze bę wy ra że nia swo ich my śli w tym ję zy ku, wczu wa 
się w od gry waną sce nę czy roz mo wę. Jak osiągnąć ten cel na za ję ciach ję zy ka
ob ce go, kie dy sy tu a cja, w któ rej się zna j du je my, jest z góry sztu cz na w tym
zna cze niu, że prze cież wszy s cy ucz nio wie oraz sam na uczy ciel znają ję zyk pol -
ski (po co więc mó wić w in nym ję zy ku?!) i wszy s cy po sia da my pe w ne in fo r -
ma cje o so bie (jak się na zy wam, gdzie mie sz kam itd.). Nie ist nie je więc na tu ra l -
na luka info rma cy j na, któ ra uza sad niałaby ko mu ni ka cję ję zy kową (dokład niej:
wy mia nę in fo r ma cji).  

W kla sach wczes no szko l nych z po mocą może przyjść pa cyn ka (ku kiełka,
ma sko t ka, la le czka, ję zy ko wy asy stent, me dia tor – fun kcjo nu je ki l ka okre śleń
na na zwa nie tej po mo cy dy da kty cz nej). Wię kszość pod rę cz ni ków prze zna czo -
nych do na uki ję zy ka ob ce go w kla sach I–III po sia da w pa kie cie go tową pa cyn -
kę (kan gu rek z KängooKängoo, miś z Ich und du, Ty gry sek Toby z Join in) lub
za wie ra wska zów ki czy na wet go to we wzo ry wy kro jów do samo dzie l ne go wy -
ko na nia pa cyn ki (kruk z Au re lii). Nie trze ba jed nak ogra ni czać się do go to wej
ofe r ty. Ka ż dy na uczy ciel może wy ko nać swoją pa cyn kę sam taką, jaka – jego
zda niem – naj le piej spełni wy zna czo ne jej za da nie. Do wy ob ra ź ni dzie cka naj -
bar dziej prze ma wiają pa cyn ki przed sta wiające zwie rzę ta (my sz ka, kruk, ża b ka,
miś), co jest z pe w no ścią związane z sym pa tią dzie ci do świa ta przy ro dy, ich
miłością do zwierząt i w pe w nym sen sie nawiązuje do sta le je sz cze obe cne go w 
ży ciu dzie ci w tym wie ku świa ta ba ś ni, w któ rym prze cież mówiące zwie rzę ta
są jak naj bar dziej na tu ra l ne. 

Wy ko na nie i posługi wa nie się pa cynką jest nie zwy kle pro ste: wy sta r czy
nałożyć rę ka wi cz kę, przy szyć gu zi ki na mie j s cu buzi, oczu i nosa – i go to we.
Ob cho dze nie się z pa cynką jest nie skomp liko wa ne: „sie dzi” ona na dłoni na -
uczy cie la (rę ka wi czka), dzię ki cze mu nie prze szka dza w no r ma l nym pro wa dze -
niu le kcji. Na wet je że li na uczy cie lo wi po trze b ne są dwie ręce, np. do roz da wa -
nia ma te riałów, pa cyn ka po pro stu mu po mo że. Inne fo r my ( np. la l ki) są mo -
men ta mi nie po rę cz ne, po pro stu prze szka dzają i trze ba je odłożyć na bok, co
z ko lei sta wia pod zna kiem za py ta nia uży te cz ność „po mo c ni ka”. 

Za sad ni czym uza sad nie niem za sto so wa nia pa cyn ki na le kcji ję zy ka ob ce go
jest fakt, że jest to przy bysz z kra ju, któ re ję zy ka dzie ci się uczą, co oz na cza, że
nie zna on ję zy ka pol skie go, posługu je się ty l ko i wyłącz nie ję zy kiem (dla nas)
ob cym, tak więc roz mo wa z pa cynką po nie mie c ku lub an gie l sku jest ko nie cz -
na, na tu ra l na i uza sa d nio na. Po nie waż pa cyn ka jest cu dzo zie m cem, musi no sić
„za gra ni cz ne” imię (Tina, Au re lia, Herr Igel, Toby, Fe lix itp.). Jako cu dzo zie -
miec i przy bysz z zewnątrz (nie uczeń) ma sko t ka ma ta k że pe wien nie do bór in -
fo r ma cji, a więc py ta nia np. o czy jeś imię są z jej stro ny zupełnie na tu ra l ne. Na -
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uczy ciel czy dzie ci mogą in fo r mo wać ma sko t kę o swo ich aktu a l nych spra wach, 
zain tere so wa niach, mó wić jej o so bie i za da wać py ta nia (Iluk 2002: 79).

Posługując się pa cynką na za ję ciach ję zy ka ob ce go na le ży pa mię tać o ki l ku
za sa dach:
1. Pa cyn ka po win na mó wić „włas nym głosem”, co oz na cza, że na uczy ciel musi 

od po wie d nio mo du lo wać głosem, dbając za ra zem o to, aby nie znie kształcić
wy mo wy lub in to na cji; 

2. Pa cyn ka po win na być skie ro wa na w stro nę tej oso by (osób), do któ rych
mówi;

3. Na le ży pa mię tać o tym, że pa cyn ka po win na ru szać buzią w cza sie mó wie-
nia oraz wy ko ny wać od po wied nie ge sty (np. mówiąc o czymś kon kre t nym,
wska zu je tę rzecz łapą czy skrzydłem);

4. Pa cyn ka powinna za cho wy wać się na tu ra l nie, tzn. nie ko nie cz nie musi się
zawsze za cho wy wać wzo ro wo. Może też cza sa mi być tro sz kę nie grze cz na,
co prze cież dzie ciom też się zda rza (por. Me ier 1991: 194). 
Ma sko t ka jest sprzy mie rze ń cem dzie ci, stoi za wsze po ich stro nie, a jed no -

cze ś nie po śred ni czy mię dzy na uczy cie lem a uczniami. Może też sze p tać dzie -
ciom do ucha właściwą od po wiedź (pod po wia dać), do da wać im od wa gi, a na -
wet popełniać błędy, któ re dzie ci ewen tu a l nie sko ry gują, dzi wić się z po wo du
ja kie goś wy ra że nia, fo r my ję zy ko wej, in fo r ma cji, pro sić o wy ja ś nie nie, ko men -
to wać (Iluk 2002: 79). 

Za sto so wa nie pa cyn ki na za ję ciach ję zy ka ob ce go jest wszech stron ne. Może
ona sta no wić  s t a ł y  e l e  m e n t  z a  j ę ć,  biorąc udział w ka ż dych za ję ciach
(w ich całości lub ty l ko czę ści) i spełniać kon kre t ne za da nia w za kre sie na uki
ję zy ka w za le ż no ści od po trzeb. Po mo c nik roz ma wia z na uczy cie lem, pro -
wadząc z nim dia lo gi sta no wiące wzór do na śla do wa nia przez ucz niów (dia lo gi
wzo r co we/mo de lo we), któ rych niewątpliwą za letą jest to, że ucz nio wie otrzy -
mują jako in put po pra w ny pod wzglę dem ję zy ko wym i fo ne ty cz nym wzo rzec
wy po wie dzi, któ ry na stę p nie na śla dują, co zde cy do wa nie ogra ni cza mo ż li wość
popełnia nia błędów przez ucz niów. Rolę ta kiej ma sko t ki „na stałe i do wszy -
stkie go” może spełniać wspo mnia na już wcze ś niej pa cyn ka, będąca za ra zem
po sta cią z po drę cz ni ka, któ ra to wa rzy szy ucz niom na co dzień, jest iden tyfi -
kowa l na z po drę cz ni kiem. Po stać z kart pod rę cz ni ka oży wa po pro stu na za ję -
ciach, mo ż na ją dotknąć, po roz ma wiać z nią, sta je się co dzien nym to wa rzy szem 
ucz niów, nie ja ko na ma ca l nie wkra cza do ich ży cia szko l ne go i do świa ta fan ta -
zji. 

Na uczy ciel może sporządzić ta k że swo je go  a s y  s t e n  t a  d o  „z a  d a ń
s p e  c j a  l  n y c h”, z któ re go po mo cy bę dzie ko rzy stał ty l ko w nie któ rych sy tu a -
cjach, na przykład do pre zen to wa nia po go dy, mó wie nia o po rach roku lub do
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pro wa dze nia za dań ru cho wych, za baw i gier, ćwi czeń śród le kcy j nych (pacyn -
ka- spor to wiec) itp. Ta kim po mo c ni kiem spe cja l nym może ta k że być pa cyn ka z
ba j ko wym ro do wo dem, któ ra to wa rzy szy na uczy cie lo wi za wsze wte dy, gdy ten
opo wia da ba j kę lub tekst na rra cy j ny, dzię ki cze mu ucz nio wie ko jarzą tę po stać
z kon kre t nym ro dza jem te kstów. Taka ba j ko wa ma sko t ka sta no wi też ele ment
kla so we go ry tuału, anon sując ba j kę i wpro wa dzając ucz niów w od po wie d ni na -
strój.

Mo ż li wo ści wy ko rzy sta nia pa cyn ki na za ję ciach są ogro m ne. Jako na ti ve
spe a ker służy ona prze de wszy stkim do de mon stra cji po pra wnej wy mo wy oraz
do pre zen ta cji mo de lo wych wy po wie dzi i dia lo gów, wygłaszając je ra zem z na -
uczy cie lem lub z in nym dzie c kiem, a ta k że wpro wa dza nowe słow ni c two lub
po ma ga w tym na uczy cie lo wi. Pa cyn ka prze ka zu je in fo r ma cje rea lioz na w cze
o kra ju, któ re go ję zy ka się uczy my, oczy wi ście z tego za kre su tema ty cz ne go,
któ ry do ty czy dzie ci w wie ku 7–10 lat (świę ta, szkoła, za ba wy, zwy cza je, ży cie
dzie ci itd.). Ma sko t ka jest ta k że do sko nałym czyn ni kiem mo ty wującym: za chę -
ca ucz niów do mó wie nia, za cie ka wia ich i roz śmie sza, a dzię ki temu, że jest cu -
dzo zie m cem przełamu je dys tans ję zy ko wy, spra wiając, że sy tu a cja le kcy j na
prze sta je być sztu cz na, a sto so wa nie ję zy ka ob ce go sta je się na tu ra l ne. 

Pa cyn ka może ta k że posłużyć do po ko ny wa nia nie pe w no ści, skrę po wa nia
dzie ci, a na wet ich stra chu przed posługi wa niem się ję zy kiem ob cym. Mo że my
po zwo lić dzie ciom, prze de wszy stkim tym nie pe w nym sie bie i nie śmiałym, na
wy po wia da nie się za po śred ni c twem pa cyn ki. Na uczy ciel pod po wia da ucz nio -
wi, co ma sko t ka ma po wie dzieć (w ta kiej sy tu a cji na le ży uni kać bez po śred nie -
go kon ta ktu wzro ko we go z ucz niem, zwra cając się do pa cyn ki i patrząc na nią;
por. Ma ier 1991: 196). 

Po do b nie jak sto so wa nie in nych po mo cy na uko wych na za ję ciach, ta k że za -
sto so wa nie pa cyn ki musi być uza sa d nio ne. Nie cho dzi prze cież o to, żeby była
ona ty l ko obe c na, sie działa bez czyn nie na biur ku na uczy cie la, a same za ję cia
mogłyby się świe t nie bez niej obejść. Ma sko t ka po win na mieć kon kre t ne za da -
nia do spełnie nia, w prze ciw nym wy pa d ku bę dzie sta no wić je dy nie zbęd ny ele -
ment, wątpliwą oz do bę.
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Czesław Ka ro lak, Wo j ciech Ku ni cki, Hu bert Orłowski, Dzie je ku l tu ry
nie mie c kiej, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2006, 572 s.,

36 tabl., ISBN 83–0114–732–6.

„Z pun ktu wi dze nia człowie ka »ku l tu ra« jest sko ń czo nym wy cin kiem bez sen so w nej 
nie skoń czo no ści wy da rzeń świa ta, któ re mu na da je my sens i zna cze nie. Jest nim rów -
nież wte dy, gdy człowiek de kla ru je się być śmie r te l nym wro giem ja kiejś kon kre t nej ku -
l tu ry”1. Słowa M. We be ra przy ta cza ne przez au to rów we wstę pie do książki mają uza -
sad nić  przy ję te ro zu mie nie ku l tu ry jako bar dzo ob sze r ne wi dze nie świa ta na tu ry i nie -
na tu ry.  Po ję cie ku l tura bo wiem nie obe j mu je – według Au to rów – ty l ko zja wisk twó r -
czych, od li te ra c kich począwszy przez mu zy cz ne, pla sty cz ne po zna ko mi te roz wiąza nia
archi tekto ni cz ne, ale za j mu je się ta k że od twó r czy mi i nie za po mi na o co dzien no ści i po -
wszech no ści lu dz kiej.

Dzie je ku l tu ry nie mie c kiej to bar dzo ob sze r na pre zen ta cja naj waż nie j szych fa któw
hi sto rii ró ż nych dzie dzin ku l tu ry Nie miec od po wsta nia pa ń stwa nie mie c kie go po cza sy
współcze s ne. Au to rzy we wstę pie pod kre ślają, że „na nie mie c kim ryn ku wy da w ni czym
no to ry cz nie brak książek noszących w ty tu le fo r mułę »dzie je ku l tu ry«. Je że li prze j rzy -
my pu b li ka cje osta t nich dzie się cio le ci, to za uwa ży my co naj wy żej mo no gra fie od -
noszące się do ku l tu ry po szcze gó l nych epok, ni g dy na to miast do całości. Na wet Kle i ne
Kultu rges chi ch te De ut s chlands im 20. Ja hr hun dert (Mała hi sto ria ku l tu ry nie mie c kiej
w XX wie ku, 2002) He r man na Gla se ra – według Au to rów oma wia nej mo no gra fii – nie
sta no wi wyjątku. Świa d czy to o wie l kiej po trze bie na pi sa nia ta kie go ko m pen dium. Au -
to rzy, Czesław Ka ro lak, Wo j ciech Ku ni cki i Hu bert Orłowski, to cieszący się wie l kim
uz na niem pro fe so ro wie fi lo lo gii ge r ma ń skiej uni wer sy te tów w Po zna niu i Wrocławiu,
szczycący się po wa ż nym do ro b kiem pub licy sty cz nym. 

Opra co wa nie składa się z trzy na stu roz działów ułożo nych chro nolo gi cz nie od śred -
nio wie cza po cza sy współcze s ne. Pra ca za ko ń czo na jest przed sta wie niem ikon zjed no -
cze nia państw nie mie c kich, bi b lio gra fią opra co wań i ob sze r nym in de ksem na zwisk, jak
rów nież ma pa mi przed sta wiającymi pa ń stwo nie mie c kie w ró ż nych okre sach.  Roz -
działy po dzie lo ne zo stały na da l sze pod roz działy, co z pe w no ścią ułatwia czy tel ni ko wi
szy b ki do stęp do szu ka nej in fo r ma cji. Przyglądając się bli żej ka ż de mu z roz działów, za -
uwa ży my, że hi sto ria ku l tu ry nie mie c kiej nie zo stała przed sta wio na je dy nie homo ge ni -
cz nie, po nie waż w pra cy spo ty ka my opis wpływów in nych ku l tur czy czyn ni ków
społecz nych na ku l tu rę nie miecką, a ta k że od działywa nie te j że ku l tu ry na inne kra je. 

Ka ż dy roz dział za czy na się ogó l nym przed sta wie niem opi sy wa ne go okre su, jego ry -
sem hi sto ry cz nym czy ana lizą po jęć cha ra kte ry zujących daną epo kę. Pie r wszy roz dział
(Śre d nio wie cze do około 1400 roku) po tra kto wać mo ż na jako swo i ste wpro wa dze nie,
gdyż in fo r ma cje o hi sto rii na ro du Ge r ma nów i po wsta nia pa ń stwa nie mie c kie go – po -
prze pla ta ne z wia do mo ścia mi o początkach li te ra tu ry, ar chi te ktu ry, pla sty ki czy mu zy ki 
– dają czy tel ni ko wi prze kro jo wy ob raz rodzącej się ku l tu ry w Eu ro pie. Naj wię cej
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miejs ca po świę co no „wie ko wi na cjo nali z mu i roz wo ju cywi liza cyj ne go 1848/1849–
–1914/1918”. Okres, w któ rym bu do wa no nie mie c kie pa ń stwo na ro do we na gru zach ce -
sa r stwa fede rali stycz ne go, ce cho wał się też dale ko sięż ny mi i szy b ki mi prze mia na mi
moder niza cyj ny mi. Ważną rolę ode grała wów czas ku l tu ra jako sym bol le gi ty mujący
pra wo Nie mców do jed ne go pa ń stwa nie mie c kie go. Po wsta nie ce sa r stwa po zwy cię -
stwie Nie mców w wo j nie z Fran cu za mi w roku 1870–1871 związane było ze zbio ro wy -
mi emo cja mi, któ re zo stały wy ra żo ne mię dzy in ny mi po przez sta wia nie wie lu po mni -
ków upa mię t niających  po ległych czy wład ców, wzno sze nie wspa niałych bu do w li, ob -
cho dze nie świąt na ro do wych, nie za po mi nając o chara ktery sty cz nym ku l cie kan c le rza II 
Rze szy – Otto von Bi s ma r cka. W tym cza sie do cho dzi rów nież do prze kształce nia się
cnót wcze ś niej uz na wa nych za mie sz cza ń skie (porządek, pra co wi tość, osz częd ność i
schlud ność) w cno ty mające ucho dzić za nie mie c kie, na ro do we, na podłożu któ rych
ukształtował się „rosnący” wte dy etos pra cy. 

Szy b ki roz wój prze mysłu, po wsta wa nie fa bryk i ma nu fa ktur oraz związane z tymi
prze mia na mi szy b kie po wsta wa nie i roz bu do wa miast do pro wa dziły nie ty l ko do mi gra -
cji lud no ści nie mie c kiej, ale i do napływu obco kra jo w ców na te re ny pa ń stwa nie mie c -
kie go. W pie r wszych dzie się cio le ciach XIX w. obok szy b ko roz wi jającego się ryn ku
pra so we go i su kce syw ne go wzro stu wy da w nictw książko wych wa ż ne mie j s ce na le ży
przy pi sać roz bu do wie sy ste mu oświa ty po wszech nej oraz szko l ni c twa wy ższe go, prze -
de wszy stkim uni wer sy te tom i refo rmo wa ne mu szko l ni c twu tech ni cz ne mu wszy stkich
szcze b li. 

Szy b ki roz wój na uki spra wił, że w kró t kim cza sie uzy skała ona zna cz ny au to ry tet
świa to wy i znaczną au to no mię, co było związane ta k że z eks pan sy w nym sy ste mem
szkol no-o świa to wym, z me dia mi, dy na miką prze strze ni pu b li cz nej czy pro dukcją i re -
cepcją „ku l tu ry wy so kiej”. Po wszech ność szkoły pro wa dzi społecze ń stwo nie mie c kie
ko ń ca XIX w. do (nie mal całko wi tej) li k wi da cji anal fabe ty z mu, choć za uwa ża l ne zo sta -
je zróż ni co wa nie mię dzy mia stem a wsią. Jak wie l kie su kce sy osiągnię to w tym cza sie
po przez wpro wa dze nie obo wiązku szko l ne go naj le piej ob ra zują po da ne li cz by, a mia -
no wi cie dzie ci w szko le pod sta wo wej, któ ra dzie liła się na trzy po zio my – naj ni ż szy,
śred ni i wy ższy  ten dzie lo no w roku 1864 na czte ry gru py wie ko we, a już w roku 1911
na dzie sięć grup. Co raz bar dziej wzrastał au to ry tet gi mna zjum, któ re spełniało w Pru -
sach rolę re pre zen ta cyjną i uz na wa ne było za szkołę eli tarną. Po do b nie dy na mi cz nie
roz wi jały się szkoły poli tech ni cz ne. 

Je śli mowa jest o oświa cie, nie mo ż na za po mnieć o uni wer sy te tach, któ re zo stały
w tym okre sie zre for mo wa ne. Wy mie nić mo ż na po wsta nie obok ist niejących wy -
działów  w stru ktu rze he glo wskiej (mia no wi cie: fi lo zo fii, te o lo gii, me dy cy ny i pra wa)
da l szych wy działów: nauk przy rod ni czych, po li ty cz nych, go spo da r czych, społecz nych,
a ta k że ka tedr psy cho lo gii i so cjo lo gii. Re fo r ma Wi l he l ma von Hum bo l d ta, w myśl któ -
rej połączo no ba da nia i na ucza nie, do pro wa dziła do zmia ny ob li cza uni wer sy te tów, na
któ rych od su nię to prze ka zy wa nie wie dzy ency klope dy cz nej na rzecz prze pro wa dza nia
ba dań i prze ka zy wa nia me tod zdo by wa nia wie dzy. Gwa rancją gwałto w ne go roz wo ju
szko l ni c twa wy ższe go, któ ry wy ra żał się też po przez po wsta wa nie kli nik, se mi na riów,
la bo ra to riów i in nych in sty tu tów, było sy ste maty cz ne fi nan so wa nie ich przez pa ń stwo
i wciąż wzra stająca rola i uz na nie ka dry na uko wej. Po wpro wa dze niu w roku 1834
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prze pi su re gu lującego mo ż li wość ubie ga nia się o mie j s ce na stu diach na pod sta wie
zdane go eg za mi nu ma tu ral ne go zwię kszała się li cz ba stu den tów wy wodzących się
z warstw ni ż szych. Roz po wszech nie nie się szko l ni c twa wy ższe go i wy so ki po ziom ba -
dań na uko wych spra wiły, „że przed pierwszą wojną świa tową co trze cia Na gro da No b la 
w na ukach przy rod ni czych przy zna wa na była uczo nym nie mie c kim” (s. 351). 

Są to pro ble my przed sta wio ne za le d wie w jed nym roz dzia le oma wia nej pra cy. Jed -
nak w spo sób wy ra zi sty uka zują prze krój i kom p le kso wość uję cia za gad nień oraz
ogromną ilość za wa r tych w pra cy in fo r ma cji. Na le ży jed nak pod kre ślić, że w pra cy Ka -
ro la ka, Ku ni c kie go i Orłowskie go wa chlarz po ru sza nych pro ble mów jest zna cz nie sze r -
szy, choć nie jed ne mu czy tel ni ko wi może za braknąć w przed sta wia niu okre sów no wo -
ży t nych tej akry bii, którą zna lazł w roz działach cza so wo bar dzo nam od ległych. Pod -
kre ślić na le ży też ogromną wie dzę Au to rów na te mat roz wo ju ku l tu ry nie mie c kiej i hi -
sto rii społecze ń stwa, ich wza je mnych  od działywań, jak i wpływów na inne ku l tu ry eu -
ro pe j skie. 

Dzie je ku l tu ry nie mie c kiej mogą być post rze ga ne jako zbiór in fo r ma cji wy -
chodzących poza ste reo ty py, któ re są utrwa la ne w Pol sce od dzie się cio le ci. Wni kli wa
i dokładna ana li za pro ble mów kul tu ra l nych Nie miec i od no sze nie się do du żej ilo ści ró -
ż nych po zy cji bib lio grafi cz nych na dają tej mo no gra fii cha ra kter obie kty w nej pre zen ta -
cji hi sto rii i ewo lu cji ku l tu ry pa ń stwa nie mie c kie go na prze strze ni dzie jów. Po wy ższe
stwier dze nia po zwa lają na po le ce nie książki wszy stkim oso bom zain tere so wa nym dzie -
ja mi ku l tur, jak i stu den tom ró ż nych kie run ków jak hi sto ria, sto sun ki mię dzy naro do we,
na uki po li ty cz ne, kul turo zna w stwo, dzien ni ka r stwo i fi lo lo gia ge r ma ń ska. 

Re na ta Czech, Ra ci bórz
1 M. We ber, »Obie kty w ność« po zna nia społecz no-na uko we go i społeczno -poli tycz ne go, [w:]

Ra cjo na l ność, władza, od cza ro wa nie, wy bór, wstęp, przekł. M. Ho lo na, Po znań 2004, s. 163.

Ewa Kra sko wska, Sio stry Brontë, Wy daw ni c two Li te ra c kie,
Kra ków 2006, 205 s., ISBN 83–08037–63–1.

„O uta len to wa nych sio strach Brontë i ich dziełach, o ich naj bli ż szym oto cze niu,
o cza sach, w któ rych żyły, i mie j s cach, w któ rych prze by wały, pi sze się na uko we dy se r -
ta cje i książki popu lary zato r skie. W In ter ne cie po wstają wciąż nowe stro ny im po świę -
co ne, a w epi zo dach z ich ży cia po szu ku je się te ma tów do utwo rów li te ra c kich – wie r -
szy, po wie ści, dra ma tów. Ich po wie ści do cze kały się przekładów na wszy stkie nie mal
ję zy ki świa ta i wie lu ad ap ta cji fi l mo wych, ra dio wych, tele wi zy j nych” (s. 5). Tak we
wstę pie do swej opo wie ści o le gen dzie sióstr Brontë pi sze au to rka, pro fe sor Ewa Kra -
sko wska. Czy tając te słowa, mo że my isto t nie za dać so bie py ta nie, czy przy pa d kiem
o słyn nych sio strach z pro win cjona lne go Ha worth nie na pi sa no już wszy stkie go, co mo -
ż na było na pi sać. Czy le gen da brontëańska może je sz cze kryć ja kieś ta je mni ce? I czy
mo ż na je sz cze opo wie dzieć o niej współcze s ne mu od bio r cy w taki spo sób, aby go na -
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pra wdę zain te re so wać? Le ktu ra książki Ewy Kra sko wskiej po zwa la nam jed noz na cz nie
od po wie dzieć na osta t nie z po sta wio nych py tań: tak. W spo sób bar dzo przy stę p ny,
a jed no cze ś nie za chę cający do nie prze rwa ne go czy ta nia au to rka opi su je losy całej ro -
dzi ny Brontë, prze pla tając je li cz ny mi cy ta ta mi z li stów pi sa nych przez same sio stry
i ich ko re spon den tów oraz przed sta wiając na tle ob raz epo ki wi kto ria ń skiej ze wszy stki -
mi jej bla ska mi i cie nia mi. 

Dla wszy stkich, któ rzy choć w pe w nym sto p niu znają twó r czość Cha r lot te, Emi ly
i Anne Brontë, oczy wi ste jest zna cze nie pię k nych, lecz su ro wych krajo bra zów Yor ks hi -
re, w któ rych roz gry wa się ak cja wię kszo ści ich po wie ści. Ewa Kra sko wska roz po czy na 
swą wer sję le gen dy brontëańskiej od uświa do mie nia czy te l ni kom, jak istotną rolę od -
gry wał ów czyn nik geo gra fi cz ny w kształto wa niu się oso bo wo ści po szcze gó l nych
człon ków ro dzi ny oraz w pó ź nie j szej twó r czo ści sióstr. Zwra ca ona uwa gę, że już
w pie r wszej bio gra fii Cha r lot ty Brontë au to r stwa Eli za beth Ga skell po chodzącej
z połowy XIX wie ku po ja wia się mit sa mo tnej ple ba ni w Ha worth, oto czo nej dzi ki mi
wrzo so wi ska mi i za mie sz kałej przez nie mniej dzi kich mie sz ka ń ców. Ta sce ne ria wie lo -
kro t nie po wró ci na ka r tach po wie ści ka ż dej z sióstr. Ewa Kra sko wska opi su je zresztą
nie ty l ko starą ple ba nię i jej oko li ce, lecz ta k że mia ste cz ko Ha worth i jego ów cze s nych
mie sz ka ń ców, któ rych po rtre ty rów nie czę sto zna j dzie my w książkach pa nien Brontë.

Po wpro wa dze niu czy te l ni ka w mro cz ne kli ma ty kra i ny Brontë au to rka prze cho dzi
do za po zna nia go z ro dzi ca mi pi sa rek, Pa try kiem i Marią Bran well. Po zna je my ir lan dz -
kie ko rze nie pa sto ra, do wia du je my się o jego stu diach teo lo gi cz nych i przy ję ciu świę -
ceń w ko ście le an gli ka ń skim, śle dzi my pro ces kształto wa nia się jego kon ser waty w nych
poglądów. Jego małże ń stwo z niemłodą już jak na ów cze s ne stan dar dy (29-le t nią)
panną z Ko r n wa lii wi dzi my jako związek za wa r ty z rozsądku, ale nie po zba wio ny
wątków uczu cio wych. Dla Ma rii ostry kli mat półno c nej An glii, gdzie za mie sz kała ze
swym mę żem, a ta k że li cz ne ciąże, po ro dy i połogi oka zały się, nie ste ty, za bó j cze: po
dzie się ciu la tach wspó l ne go ży cia z Pa try kiem ma t ka pię cio r ga dzie ci umie ra na raka
je lit, po zo sta wiając eks cen try czne go i co raz bar dziej hipo chon drycz ne go męża pod
opieką swej sio stry Eli za beth Bran well. Odtąd to ona właś nie za j mie się wy cho wy wa -
niem ro dze ń stwa, choć w rze czy wi sto ści – jak pod kre śla Kra sko wska – dzie ci w za sa -
dzie „żyły sa mo pas”, wy cho wując się na wza jem, bo ich oj ciec „nie prze pa dał za nimi”,
a cio t ka była nie mal zupełnie obcą im osobą. Ro dzi na Brontë jawi nam się w tym okre -
sie jako ro dzi na pa tria rcha l na, ty po wa dla epo ki wi kto ria ń skiej.

Sy tu a cja ma te ria l na pa sto ra nie była zła, ale też i do bra. Wo bec nie moż li wo ści za pe -
w nie nia cór kom po sa gów pa stor podjął de cy zję o wysłaniu ich do sto so w nych szkół
w celu uzy ska nia od po wied nie go wy kształce nia i przy go to wa nia ich do pra cy gu we r -
nan tek. O po by cie dziewcząt w szko le w Co wan Bri d ge Ewa Kra sko wska pi sze do sad -
nieDla dwóch sióstr – Ma rii i Eli za beth – ta rze czy wi stość oka zała się nie do wy trzy ma -
nia: obie zmarły w pie r wszej połowie 1825 roku, nie do ży wszy wie ku do rosłego. Te tra -
gi cz ne wy da rze nia zo staną po tem uję te w fo r mie li te ra c kiej w po wie ści Cha r lot te Jane
Eyre. Edu ka cja młod szych dzie ci pa sto ra w nie szczę s nej pla ców ce zo sta je prze rwa na.

Za nim po zna my da l sze ko le je zdo by wa nia wie dzy przez sio stry, do wia du je my się
nie co wię cej o poglądach polity czno- religi j nych ro dzi ny Brontë. Za dzi wiać może fakt,
że nie ty l ko pa stor wy ka zy wał spo re zain tere so wa nie bieżącymi wy da rze nia mi, lecz ta -
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k że jego na sto le t nie wów czas dzie ci. Choć, jak wie my, na le że li oni do ko ścioła an gli -
kań skie go, to jed nak z dużą dozą to le ran cji i sym pa tii od no si li się do tak zwa nej kwe stii 
ka to li c kiej (czy li eman cy pa cji ka to li ków i przy wró ce nia im praw wy bo r czych). Jako że
ro dze ń stwo Brontë wcze ś nie po siadło umie ję t ność czy ta nia i pi sa nia, już we wcze s nym
okre sie po wstały ich pie r wsze pró by li te ra c kie. Le gen da brontëańska kład zie na cisk na
zna cze nie pre zen tu, jaki otrzy mał syn pa sto ra Bran well (ze staw dre w nia nych żołnie rzy -
ków), dla roz wo ju twó r czo ści po zo stałych dzie ci. Wy ni kiem za baw z udziałem owych
żołnie rzy ków były ró ż ne hi sto rie wy my śla ne przez ro dze ń stwo, któ re po la tach ułożyły
się w cykl an gria ń skich opo wie ści. Tak za czy na się przy go da z li te ra turą, któ ra do pro -
wa dzi Cha r lot te i Emi ly do pan te o nu sławy. 

Ewa Kra sko wska po świę ca wie le uwa gi opi som uro dy i oso bo wo ści sióstr Brontë.
I tak patrząc na Cha r lot te, wi dzi my „skromną po wie rz chow ność – ni ski wzrost i dro b -
niutką po stu rę, sze ro kie czoło, wąskie usta” (s. 56), ale też cie kawą oso bo wość. Emi ly
to wy so ka, szczupła in tro wer ty czka cie r piąca na an ore ksję, najmłod sza zaś Anne jest
bo daj naj uro dzi wsza, najde likat nie j sza, ale rów nie inte li gen t na jak sio stry. Na to miast
ich brat Bran well, ru dowłosy i po sta w ny, nie ste ty przez wię kszość swe go ży cia uza le ż -
nio ny był od al ko ho lu i na rko ty ków. Miał on z pe w no ścią za da t ki na ar ty stę. Za cho wały 
się bo wiem jego po rtre ty sióstr, któ re nie są może do sko nałe, ale zupełnie po pra w ne
ma la r sko. Losy Bran wel la są chy ba naj smut nie j sze – nic, cze go się w ży ciu imał, mu
nie wy cho dziło. Bran well od zie dzi czył po swym ojcu wie le ne ga ty w nych cech cha -
rakte ru: był za ro zu miały, upa r ty i py sz ny, co w połącze niu z jego upo do ba niem do
opium przy no siło ty l ko kłopo ty. 

W ko le j nych roz działach swej opo wie ści Ewa Kra sko wska opi su je dalszą edu ka cję
sióstr w Roe Head, w szko le pa nien Wo o ler, oraz nie uda ne pró by pod ję cia stu diów ma -
la r skich w Aka de mii Kró le wskiej przez ich bra ta. Sio stry wkró t ce po dejmą pra cę za ro b -
kową jako gu we r nan tki, a nie doszły ar ty sta ma larz też w ko ń cu zo sta nie tu to rem, choć
i ta pro fe sja nie przy nie sie mu szczę ścia. Rok 1842 to wa ż ny mo ment w ży ciu sióstr:
wy jazd Cha r lot te i Emi ly do Bru kse li i pod ję cie na uki, a po tem pra cy w szko le pani He -
ger. Dla Cha r lot te to nie ty l ko czas zdo by wa nia no wych do świa d czeń za wo do wych,
lecz ta k że głębo kie prze ży cie emo cjo na l ne: jej miłość do żo na te go pro fe so ra He ge ra
miała wy wrzeć wie l ki wpływ na jej pó ź nie j sze ży cie i twó r czość. To nie mo ż li we do
spełnie nia uczu cie zo sta nie opi sa ne w fo r mie li te ra c kiej w po wie ści „Vi let te” (1853).
Po osta te cz nym po wro cie z Be l gii sio stry co raz czę ściej myślą o założe niu włas nej
szkoły dla dziewcząt, po mysłu tego ni g dy jed nak nie uda im się zre a li zo wać. 

Połowa lat czter dzie s tych XIX wie ku to naj tragi cznie j szy okres w ży ciu sióstr
Brontë: wy bu cha skan dal w związku z ro man sem Bran wel la z żoną swe go pra co da w cy,
po stę pu je znie dołęż nie nie sta re go pa sto ra, wszy s cy człon ko wie ro dzi ny cho rują. Kra -
sko wska  zwra ca uwa gę na zdu mie wający roz wój ta len tu pi sa r skie go sióstr w sy tu a cji
by na j mniej temu nie sprzy jającej. Wte dy to właś nie po wstały ich wie r sze (opub li ko wa -
ne pod pseu do ni ma mi Cur rer, El lis i Ac ton Bell) oraz po wie ści Pro fe sor i Dzi w ne losy
Jane Eyre au to r stwa Cha r lot te, Ag nes Grey au to r stwa Anne i Wi chro we Wzgó rza Emi ly
Brontë. Mię dzy wrze ś niem 1848 a ma jem 1849 umie rają po ko lei Bran well, Emi ly
i Anne. Osa mo t nio na Cha r lot te opie ku je się scho ro wa nym oj cem i mimo smu t ku nie
prze sta je two rzyć. Wkró t ce po wsta je Shi r ley, a jej au to rka sta je się co raz bar dziej zna -
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na. W Lon dy nie po zna je wie le oso bi sto ści (np. W. M. Tha cke ra ya), od wie dza le gen -
darną Kra i nę Je zior, nawiązuje nowe zna jo mo ści. Roz kwi ta też jej ży cie uczu cio we. Na
uwa gę czy te l ni ka zasługu je roz dział, w któ rym do wia du je my się o za wa r ciu zna jo mo ści 
mię dzy Cha r lot te a Eli za beth Ga skell, któ ra nie ba wem sta nie się pie r wszym bio gra fem
pi sar ki. To ona właś nie stwa rza pod wa li ny le gen dy brontëańskiej i to już w połowie
XIX wie ku. Opo wieść Ewy Kra sko wskiej  ko ń czy się uka za niem rodzącego się uczu cia
po mię dzy Cha r lot te a pa sto rem Ni chol l sem uwie ń czo ne go ich małże ń stwem wbrew
woli sta re go pa sto ra Brontë. W nie spełna rok po ślu bie Cha r lot te umie ra, pra wdo podo b -
nie nie z po wo du po wikłań wcze s nej ciąży, lecz w wy ni ku si l ne go za tru cia po kar mo we -
go. Pa stor Brontë prze żył swe osta t nie dzie c ko o 6 lat. 

Sio stry Brontë to książka, którą czy ta się nie mal jed nym tchem i to za rów no wów -
czas, gdy czy te l nik zna ko le je lo sów słyn nych sióstr, jak i wte dy, gdy po zna je je od
początku. Mo ż na ją po le cić stu den tom fi lo lo gii an gie l skiej, wie l bi cie lom li te ra tu ry wi -
kto ria ń skiej, a ta k że ba da czom fe mi ni z mu w li te ra tu rze, jako że pro fe sor Kra sko wska
sama spe cja li zu je się w pro zie femi ni sty cz nej. Choć jest to mo no gra fia bio gra fi cz na, to
nie fa kty z ży cia pi sa rek są tu naj isto tnie j sze. Na pie r wszym pla nie mamy tu bo wiem
ko biecą wra ż li wość, siłę cha ra kte ru i ogromną pa sję. Ta uczu cio wość spra wia, że
książka ta na długo za pa da w naszą pa mięć. Wa r to rów nież zwró cić uwa gę na sza tę gra -
ficzną, a zwłasz cza okładkę uka zującą sta ry za po mnia ny cmen tarz na wrzo so wi skach,
utrzy maną w to na cji kwitnących wrzo sów. To ty l ko szcze gół, ale do sko na le od dający
kli mat i at mo s fe rę całej książki. 

Ro man Barć, Ra ci bórz

Eva Mrhačová, Příroda v české fra ze o lo gii a idio ma tice (země –
vesmír – život – smrt – ba r vy – pro stor – čas) Tematický 

frazeologický slovník III, Ostra va 2006, 88 s., ISBN 80–7368–217–7.

Příroda v české fra ze o lo gii a idio ma ti ce (země – vesmír – život - smrt – ba r vy – pro -
stor – čas) to osta t ni z te ma ty cz nej try lo gii słow ni ków fraze olo gi cz nych au to r stwa Evy
Mrhačowej (wcze ś niej uka zały się: Názvy zvířat v české fra ze o lo gii a idio ma ti ce.
Tematický frazeologický slovník I, Ostra va 1999; Názvy částí lidského těla v české fra -
ze o lo gii a idio ma ti ce. Tematický frazeologický slovník II, Ostra va 2000). Ce lem pra cy
jest re je stra cja i opis (obie czyn no ści zmie rzające jed no cze ś nie do usta le nia) jed no stek
fraze olo gi cz nych, któ re po wstały na te ma ty cz nej ba zie Příroda, a któ re w całości lub
przy naj mniej czę ścio wo fun kcjo nują w cze sz czy ź nie przełomu XX i XXI wie ku.

Słow nik ten, po do b nie jak jego po prze d nie czę ści, sta no wi in te re sującą pro po zy cję
za rów no dla języ koz na w ców, jak i dla prze cię t nych użyt ko w ni ków ję zy ka cze skie go.
Nie zwy kle po mo c ny może się oka zać dla stu den tów bo he mi sty ki (za rów no w ośro d -
kach krajo wych, jak i za gra ni cz nych) oraz dla obco kra jo w ców uczących się ję zy ka cze -
skie go na po zio mie śred nioza awanso wa nym. 
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Au to rka przy j mu je na stę pującą de fi ni cję jed no stki fra zeo logi cz nej: „Fra zeo logi ckou 
jed no t ku chápeme jako „formálně i obsahově ustálené, závazné, obrazné spojení slov
(od spojení dvojčlenných až po mi kro te x ty) znakové po va hy, mající složku sémantic-
ko-funkční (idio mati c kou) a výrazovou (v te x tu vystupující jako frazém)” (s. 3). Sto sun -
ko wo sze ro ki za kres tej de fi ni cji po zwa la na ana li zę bo ga te go za so bu śro d ków ję zy ko -
wych, wśród któ rych zna lazły się – oprócz fra zeo logi z mów i idio mów – m.in. przy-
słowia, sen ten cje, po rze kadła czy pro gno sty ki, czy li te zwro ty, któ rych całko wi te zna -
cze nie nie jest rów ne ich po szcze gó l nym ko m po nen tom. 

Do źró deł, z któ rych za czer p nię to jed no stki fra zeo logi cz ne, na leżą: Slovník spi sov-
ného ja zy ka českého, spe cja li sty czne pra ce leksy kogra fi cz ne, te ksty o cha ra kte rze pub -
licy sty cz nym oraz na gra nia ży wej mowy. W pro ce sie eks ce r pcji po wstał in deks 296 słów
ba zo wych, w któ rych do mi nują fo r ma cje rze czow ni ko we i przy miot ni ko we. W opa r ciu
o słowa ba zo we Au to rka usta liła w su mie 1 358 jed no stek fraze olo gi cz nych, któ rych ży -
wo t ność zo stała zba da na w opa r ciu o an kie tę. Zo stała ona prze pro wa dzo na wśród 40 re -
spon den tów (stu den tów Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go). W słow-
niku zna lazły się fra ze my, któ re po ja wiły się w an kie tach mi ni mum trzy razy. Au to rka,
pod su mo wując wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań (s. 3), wska zu je (po do b nie jak w przy -
pa d ku po prze dnich słow ni ków), że w ży wej mo wie nie zwy kle szy b ko uby wa przysłów,
sen ten cji oraz po rze ka deł; sze reg fra ze mów, po chodzących sprzed pię ć dzie się ciu lat,
młod emu po ko le niu jest w ogó le nie zna nych lub ich zna jo mość jest pa sy w na. 

Stru ktu ra hasłowa jest iden ty cz na, jak w przy pa d ku po prze dnich dwóch słow ników
(włąśnie ta prze j rzy stość umo ż li wia spra w ne i szy b kie po ru sza nie się po Słow ni ku): roz -
po czy na się słowem ba zo wym, na stę p nie Au to rka po da je jed no stkę fra ze o lo giczną i jej
wa rian ty (np. být bledý jako smrt / být na smrt bledý), a ta k że jej se man ty cz ne ob ja ś nie -
nie (np. strašně bledý – z důvodu ne mo ci, leknutí, stra chu). Przy nie któ rych hasłach po -
ja wiają się kwan tyfi ka to ry fun kcjo na l ne (żar to b li wie, wu l ga r nie, eks pre sy w nie, po to cz -
nie), cen ne szcze gó l nie dla obco kra jo w ców, oraz kwan tyfi ka to ry ety molo gi cz ne (bi b li j -
ne, hi sto ry cz ne). 

Au to rka we Wstę pie wska zu je na pewną in te re sującą ten den cję po ja wiającą się
w przysłowiach, któ re utra ciły związek z wie j skim spo so bem ży cia, w ty ch że przysło-
wiach do da je się nowy ko m po nent lub je den z doty ch cza so wych członów zo sta je wy -
mie nio ny na ele ment o cha ra kte rze aneg do ty cz nym lub cza sem na wet wu l ga r nym, np.
Krása pomíjí, blbost je věčná; Tak dlo u ho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo
na pivo; Ty po mně ka me nem, já po tobě ci hlou.

Příroda v české fra ze o lo gii a idio ma tice to zwie ń cze nie nie zwy kle cie ka wych ba dań 
nad te ksta mi, w któ rych nie ty l ko ję zyk, ale prze de wszy stkim to, co w nim zo stało za -
mknię te, lu dz kie do świa d cze nia, ob se r wa cje, wa r to ści, emo cje, prze ko na nia zo stały
zare je stro wa ne i opi sa ne. Pu b li ka cja ta jest cen na rów nież z tego wzglę du, że jest skie -
ro wa na do sze ro kie go gro na nie ty l ko ro dzi mych od bio r ców. 

Bar ba ra Ku daj, Ra ci bórz
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Klaus Welke, Tempus im Deutschen. Rekonstruktion eines
semantischen Systems. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG,

Berlin–New York 2005, 522 s., ISBN 978–3–11–018394–8, ISBN
3–11–018394–3.

Kla us We lke w mo no gra fii pt. Te m pus im De ut s chen (Czas w ję zy ku nie mie c kim)
przed sta wił aspekt tem po ra l ny ję zy ka nie mie c kie go. Od twa rza on bo wiem zna cze nie
cza sów nie na pod sta wie ich isto ty, sed na, lecz bez po śred nio – czy też po śred nio –
z pro to ty pu, będącego pun ktem wyj ścia roz wo ju da nej fo r my cza so wej, któ ry to roz wój
mo ż na zre kon stru o wać na pod sta wie form dia chro ni cz nych. Owa re kon stru k cja według
Kla u sa We lke wy ja ś nia zna cze nie cza so we da nej wy po wie dzi w świa do mo ści za rów no
mówiącego, jak i słuchającego (co oz na cza, że umie js co wie nie cza so we tre ści wy po -
wie dzia nej nie za wsze po kry wa się z tre ścią usłyszaną tej sa mej wy po wie dzi)

We lke po sta wił so bie za za da nie zre kon struo wa nie przy ję te go w stan dar do wym ję -
zy ku sy ste mu sze ściu form cza su. Chce on po ka zać, ze cho dzi tu nie o szty w ny po dział, 
lecz o cza so we okre śle nie od noszące się do po jęć: tera ź nie j szość, przeszłość i przy-
szłość. Pun ktem wyj ścio wym są kla sy cz ne stwier dze nia Rei chen ba ch sa (1947): po int of
spe ech, po int of the ewent i po int of re fe ren ce, po czym na stę pu je (jak w przy pa d ku
wie lu au to rów za j mujących się tym te ma tem) na nowo zde fi nio wa nie, choć bar dzo
oszczęd nie, wspo mnia nych pa ra me trów. Na tym tle au tor ana li zu je da l sze po ję cia:
obiekty w ny (zde fi nio wa ny przez użytą fo r mę cza su) i su bie kty w ny (któ ry chce wy ra zić
mówiący) czas zda rze nia. 

Pra ca cha ra kte ryzu je się prze j rzystą bu dową. Swo je prze my śle nia po pa r te li cz ny mi
przykłada mi za warł K. We lke w dzie się ciu roz działach, po dzie lo nych na pod roz działy,
w któ rych au tor w bar dzo dokładny spo sób opi su je fo r mę da ne go cza su, jego uży cie, ró -
ż ni ce w o d bio rze i prze ka zy wa niu da nej in fo r ma cji (czas od bie ra ny su bie kty w nie
i obie kty w nie w da nej sy tu a cji), a ta k że aspe kty ana li zy po szcze gó l nych cza sów. Pierw- 
sze osiem roz działów przed sta wia po szcze gó l ne cza sy w fo r mie oz na j mującej, nie
wchodząc w aspekt try bu. Do pie ro roz dział 9 (Fu tur) i 10 (würde + In fi ni tiv) opi su je
cza sy w powiąza niu z try ba mi (przez co ro zu mia ny jest Kon jun ktiv – tryb przy pu sz -
czający, a nie In di ka tiv – tryb oz na j mujący). Cen tra l nym pro ble mem tej ana li zy jest, jak 
w wię kszo ści po do bnych ba dań, fun k cja cza su w ję zy ku stan dar do wym, ale rów nież po -
zy cja ka te go rii cza su w gra ma ty ce i se man ty ce ję zy ka nie mie c kie go. 

W roz dzia le pie r wszym (Te m pus: pa ra meter und Zei t be stim mung) au tor przed sta wia 
pa ra me try i kry te ria, według któ rych roz pa try wa ny jest dany czas. Kró t ki opis ka ż de go
z nich sta no wi ogromną po moc dla czy te l ni ka w roz wa ża niu ko le j nych roz działów
książki. Roz dział dru gi (Po li se mie und In va rianz: Inva rian teen model le) jest omó wie -
niem te o rii do tyczących form cza so wych. Ze wzglę du na dużą li cz bę ana liz, jest to je -
dy nie za rys, ogra ni czo ny do kla sy fi ka cji i oce ny po pa r tej li cz ny mi przykłada mi.

Roz dział trze ci (Eine Al ter na ti ve: Pro to ty pik) jest po świe co ny me to dzie pro to ty po -
wej, któ ra jest opa r ta na wcze ś nie j szych ba da niach Witt gen ste i na i Wy go t skie go. Te r -
min PROTOTYP zastąpio no tu po ję ciem ARCHETYP. Ma to na celu od ró ż nie nie go od 
ty po we go zna cze nia – tzw. pie r wsze go eg zem p la rza, inter preto wa ne go w ten spo sób
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w in nych dzie dzi nach działal no ści człowie ka, np. w sztu ce, te ch ni ce. Zna cze nie po -
szcze gó l nych form cza so wych roz wa ża au tor w dwóch wa rian tach:
– ty po wym (od noszącym się do od bio ru zna cze nia wy po wie dzi obe c nie),
– ar che ty po wym (od noszącym się do od bio ru zna cze nia wy po wie dzi na pod sta wie pro -

to ty pu).
W roz dzia le czwa r tym przed sta wio no proto typowo -teo re tyczną in ter pre ta cję okre -

śle nia aspekt, któ re go pie r wo t ny za rys jest pod stawą te o rii cza su. Roz dział piąty zaś po -
świę co ny jest w pełni fo r mie cza su tera źnie j sze go Präsens. Roz dział szó sty oma wia
czas przeszły Per fekt. Tej fo r mie po świę cił au tor bar dzo dużo uwa gi, gdyż po do b nie jak 
Fu tur leży on w cen trum ana li zy cza sów ze wzglę du na pro blem z od gra ni cze niem go
od cza su przeszłego Präteritum (w przy pa d ku cza su przeszłego Per fekt) i fo r my wer den
+ In fi ni tiv  (w przy pa d ku cza su przyszłego Fu tur).

Dwa ko le j ne roz działy – sió d my i ósmy – to opis form cza su przeszłego Präteritum
i Plus quam pe r fekt. Jest on opa r ty na roz wa ża niach za wa r tych w roz dzia le piątym i szó -
stym. Ko le j ność przed sta wie nia cza sów nie jest tu przy pa d ko wa. Czas Präteritum nie ja -
ko „podąża” za cza sem Per fekt. Wy ni ka to z fa ktu, że tłuma cze nie jego obe cne go sta tu -
su opie ra się na fo r mie cza su Per fekt, a nie od wro t nie. Za nimi „podąża”, z tego sa me go 
po wo du, Plus quam pe r fekt, któ re go sta tus tłuma czy my w opa r ciu o cza sy Präteritum
i Per fekt.

W po do bnym du chu są utrzy ma ne dwa ko le j ne roz działy. Roz dział dzie wiąty do ty -
czy cza su przyszłego Fu tur i jego sta tu su. Au tor pod dał go tu w wątpli wość jako fo r mę
cza su obie kty w ne go i udo wod nił na pod sta wie li cz nych przykładów, że jest on formą
su bie ktyw ne go cza su przyszłego. Głów nym ar gu men tem mówiącym za tym jest fakt, że 
dla zna cze nia tej fo r my cza so wej nie jest de cy dujący jej aspekt tem po ra l ny, czy li w któ -
rych cza sie dane zda nie zo stało wy po wie dzia ne, lecz stwier dze nie pra wdy tej wy po wie -
dzi do tyczącej przyszłości, in ny mi słowy roz gra ni cze nie okre śleń czas obie kty w ny od
cza su su bie ktyw ne go. Na to miast w roz dzia le dzie siątym au tor przed sta wia kon stru kcję
würde + fo r ma bez oko licz ni ka. Kon stru k cja ta zasługu je na uwa gę, po nie waż w nie któ -
rych przy pa d kach jest post rze ga na jako fo r ma cza so wa w try bie oz na j mującym (zo stała
ona oz na czo na przez au to ra jako Fu tur Präteritum). Rów nież i w tym roz dzia le mamy
do czy nie nia z ana lizą dia chro niczną. 

Kla us We lke roz wa ża w swo jej pra cy bar dzo wa ż ny aspekt ję zy ka nie mie c kie go:
wielo wa rian to wość cza sów. Stwier dza on, że obok wa rian tów „cza so wych”, po sia dają
one rów nież „nie -cza so we” wa rian ty. Już cho ć by z tego wzglę du pra ca ta nie ty l ko za -
cie ka wi za rów no pra co w ni ków na uko wych, ge r ma ni stów, jak i stu den tów fi lo lo gii
germańskiej, któ rzy za pragną pogłębić swą bo gatą już wie dzę czy też roz wiać wątpli -
wo ści po wstałe pod czas ana li zy po szcze gó l nych cza sów, ale też sta nie się dla nich
ogromną po mocą w zro zu mie niu całej wy po wie dzi ję zy ko wej. 

Ali na Zi m ny, Ra ci bórz
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An ge la Ba jo rek, Iwo na Bar tosz - Przy było, Małgo rza ta Pamuła, 
Do ro ta Siko ra- Ba na sik: Eu ro pe j skie po rtfo lio  ję zy ko we – moja 

bio gra fia ję zy ko wa. Cen tra l ny Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li, 
Wa r sza wa 2005, 48 s. (te czka trój dzie l na + po rad nik 

dla na uczy cie li i ro dzi ców), ISBN 83–87958–64–6. 

W roku 2006 nakładem CODN uka zało się Euro pe j skie po rtfo lio ję zy ko we dla dzie ci 
od 6 do 10 lat oraz Po rad nik dla ro dzi ców i na uczy cie li, sta no wiący ro dzaj „in stru kcji
obsługi” po rtfo lio. Do opra co wa nia po rtfo lio zo stała powołana gru pa w skład zie: An ge -
la Ba jo rek i Małgo rza ta Pamuła z In sty tu tu Neo fi lo lo gii Aka de mii Peda go gi cz nej
w Kra ko wie, Do ro ta Siko ra- Ba na sik z Wy ższej Szkoły Ling wi sty cz nej w Czę sto cho wie 
oraz Iwo na Bar tosz - Przy było ze Szkoły Pod sta wo wej nr 1 w Kra ko wie, w ten spo sób
za dba no o połącze nie te o rii z pra ktyką. 

Fo r ma po rtfo lio ję zy ko we go zo stała wy lan so wa na w Sta nach Zjed no czo nych jako
me to da pra cy z do rosłymi, na to miast po mysł przy go to wa nia euro pe j skie go po rtfo lio ję -
zy ko we go po wstał w Se kcji ję zy ków no wo ży t nych Rady Eu ro py w la tach 90. Po rfo lio
ję zy ko we zna ne i sto so wa ne jest już od wie lu lat z do brych sku t kiem w Szwa j ca rii (na
któ rej po rtfo lio wzo rują się inne kra je) oraz w wie lu in nych kra jach Unii Eu ro pe j skiej.
Pol skie po rto fo lio ję zy ko we sta no wi pro jekt Rady Eu ro py wdro żo ny przez Cen tra l ny
Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li na zle ce nie Mi ni stra Edu ka cji i Na uki. Mamy
w Pol s ce wer sje Euro pe j skie go po rtfo lio ję zy ko we go dla wszy stkich po zio mów kształ-
cenia, począwszy od przed szko la ków (Moje pie r wsze eu ro pe j skie po rtfo lio ję zy ko we
dla przed szko la ków), a na do rosłych sko ń czy wszy (Eu ro pe j skie po rtfo lio ję zy ko we
EAQUALS–ALTE dla do rosłych), dzię ki cze mu uczeń może do ku men to wać i pre zen to -
wać swo je umie ję t no ści ję zy ko we i do świa d cze nia in ter kul turo we z ró ż nych okre sów
na uki (szko l nej i po za szko l nej) we wszy stkich zna nych mu ję zy kach. Po rtfo lio więc jest 
po my śla ne jako to wa rzysz dro gi i świa dek oso bi ste go roz wo ju jed no stki i trwającego
przez całe ży cie ucze nia się. 

Czym jest  Europejskie portfolio językowe dla dzie ci od 6 do 10 lat? Jest to „oso bi -
sty do ku ment ucz nia re pre zen tujący jego umie ję t no ści ję zy ko we i do świa d cze nie in ter -
kul turo we we wszy stkich zna nych mu ję zy kach” (s. 1). Jak ka ż de po rto fo lio, rów nież
i to składa się z trzech czę ści: Moja bio gra fia ję zy ko wa, Moje do ssier i Mój pa sz port ję -
zy ko wy, któ re umie sz czo no w ko lo ro wej, trój dzie l nej te cz ce. Prze wod ni kiem po po rtfo -
lio i po sta cią prze wi jającą się przez wszy stkie jego czę ści, jest sym pa ty cz ny, uśmie ch -
nię ty smok Eu ro pek, ko jarzący się z polską tra dycją i Kra ko wem, w cze r wo nym ubran -
ku, z muszką zawiązana za wa dia c ko pod szyją, co moe oz na czać, że wy bie ra się gdzieś
z wi zytą. Po rtfo lio zo stało na pi sa ne w ten spo sób, że Eu ro pek zwra ca się bez po śred nio
do dzie ci, roz ma wia z nimi, ra dzi im, za da je py ta nia, tak więc pod mio tem po rtfo lio jest
dzie c ko. Py ta nia są skie ro wa ne bez po śred nio do ucz nia, wsze l kie wy po wie dzi mają
bez po śred nie od nie sie nie do dzie cka. 

Moja bio gra fia ję zy ko wa jest oso bi stym za pi sem wy da rzeń związa nych z nauką ję -
zy ków przez dzie c ko. Uży t ko w nik za pi su je w niej in fo r ma cje o so bie i o ro dzi nie (jest
ta k że mie j s ce na zdję cia), o ję zy kach ja kie po zna je, przy czym cho dzi tu taj o wsze l kie
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kon ta kty z ję zy ka mi ob cy mi, a nie ty l ko o re gu larną na ukę ję zy ka ob ce go w szko le.
Dzie c ko za pi su je w tym no ta t ni ku, z ja ki mi ję zy ka mi sty ka się w domu (cho dzi tu ta k że 
o ję zy ki mnie j szo ści na ro do wych), na wa ka cjach, oglądając te le wi zję. W po rtfo lio dzie -
c ko pre zen tu je swo je do świa d cze nia i in fo r ma cje wy nie sio ne z ze t k nię cia się z obcą ku -
l turą, obe j mujące w za sa dzie wszy stkie ob sza ry lu dz kie go działania. Za pi su je, ja kie zna 
i lubi po tra wy po chodzące z in nych kra jów, ja kie po z nał za by t ki, w ja kich wy da rze -
niach brał udział, będąc np. na wa ka cjach za gra nicą, ja kie pamiątki przy wo zi z pod ró -
ży. W Bio gra fii  jest ta k że mie j s ce na re fle ksję nad włas ny mi po stę pa mi w opa no wa niu
ogó l nej ko m pe ten cji ję zy ko wej i komu nika ty w nej (Co już po tra fię?) oraz w od nie sie niu 
do wszy stkich czte rech spra w no ści ję zy ko wych (Po tra fię oce nić  moje umie ję t no ści
w ró ż nych ję zy kach – gdy słucham, mó wię, roz ma wiam z kimś, gdy pi szę i gdy czy tam).
Dzię ki tym działaniom oraz dzię ki wpro wa dzającym część po świę coną sa mo oce nie wy -
ja ś nie niom do tyczącym tego, co to jest sa mo oce na i do cze go jest nam po trze b na, dzie c -
ko jest za chę ca ne do świa do me go pla no wa nia i kie ro wa nia prze bie giem na uki. 

Moje do ssier to po pro stu te czka służąca do zbie ra nia wy bra nych przez ucz nia prac
i ma te riałów, mających za za da nie ilu stra cję jego umie ję t no ści ję zy ko wych i zna jo mo -
ści in nych kra jów, np. no ta t ki z pod ró ży, ka r tki po czto we, li sty, wy dru ko wa ne ema i le,
ry sun ki, wie r szy ki, bi le ty do mu ze um, na prom, do cyr ku itp. Uczeń gro ma dzi w do ssier
ta k że zdo by te dy p lo my i świa de c twa związane z sze ro ko po jętą nauką ję zy ka (może to
być na przykład dy p lom zdo by ty za udział w kon ku r sie ta ń ca zor gani zo wa nym na pla ży 
we Włoszech). Ma te riały zna j dujące się w do ssier sta no wią do ku men ta cję włas nych
osiągnięć w po zna wa niu ję zy ków i ku l tur. Jest tu mie j s ce ta k że na za pi sa nie tego, gdzie
i kie dy zo stał „zdo by ty” dany do ku ment, oraz na za zna cze nie ję zy ka, któ re go do ty czy
(li stek na ma r gi ne sie w od po wied nim ko lo rze). Isto t nym jest, że dzie c ko samo wy bie ra,
co chce mieć w do ssier i ma mo ż li wość wy mia ny i uzu pełnia nia za wa r tych w nim do -
ku men tów, co sta no wi przy czy nek do roz wi ja nia umie ję t no ści kla syfi ko wa nia włas nych 
prac, ich oce ny oraz ob se r wa cji włas nych po stę pów. 

W Moim pa sz po r cie ję zy ko wym uczeń pod su mo wu je własne do świa d cze nia ję zy ko -
we i ku l tu ro we (Od kie dy uczysz się ję zy ków?, Jak się uczę?) i do ko nu je bi lan su i oce ny
swo ich osiągnięć, umie ję t no ści i wie dzy in ter kul turo wej (Kra je, któ re po z nałem; Co już
po tra fię w ró ż nych ję zy kach; Kon ku r sy ję zy ko we). Pa sz port ję zy ko wy za wie ra ta k że
ogó l ne in fo r ma cje o Ra dzie Eu ro py oraz o tym, „jak Rada Eu ro py po ma ga uczącym się
ję zy ków” (s. 2). 

Po rtfo lio jest włas no ścią uczącego się i jego to wa rzy szem na dro dze na uki ję zy ków
i po zna wa nia in nych kra jów i ku l tur, ale jest ta k że ro dza jem po mo cy na uko wej do wy -
ko rzy sta nia na le kcji przez na uczy cie la. Tre ści za wa r tych w po rtfo lio ję zy ko wym nie
na le ży jed nak re a li zo wać li ne a r nie, lecz wy bie rać te ma ty w za le ż no ści od po trzeb, a na -
wet wie lo kro t nie wra cać do tych sa mych stron, aby ucz nio wie mie li mo ż li wość po no w -
nej re fle ksji nad tym, co zo stało już przez nich wypełnio ne, dzię ki cze mu mogą za uwa -
żyć swo je po stę py i roz wój. Pra cując z po rtfo lio, na uczy ciel po wi nien pa mię tać, że de -
cy dujący głos w wy bo rze ma te riałów, do ku men tów (np. do do ssier) ma uczeń. Po rtfo lio 
zakłada dia log z ucz niem, a nie mo no log na uczy cie la! Ogro m na za le ta po rtfo lio po le ga
głów nie na tym, że daje ono do sko nałe mo ż li wo ści przy go to wa nia ucz niów do sa mo -
oce ny oraz do świa do me go ucze nia się, do pla no wa nia swo je go roz wo ju ję zy ko we go
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oraz do jego stałej oce ny i ko re kty. Au to rzy po rtfo lio nie wy klu czy li ro dzi ców z pro ce -
su ucze nia się swo ich po ciech, lecz umo ż li wi li akty w ne włącze nie się człon ków ro dzi ny 
do two rze nia po rtfo lio, nie ty l ko w ten spo sób, że dzie c ko zbie ra in fo r ma cje o zna jo mo -
ści ję zy ków przez człon ków swo jej ro dzi ny (W moim domu mówi się po...), lecz ta k że
po przez po moc ro dzi ców przy two rze niu po rtfo lio, po nie waż dzie c ko w wie ku wczes -
no szko l nym  wy ma ga wspa r cia i po mo cy w swo im pro ce sie ucze nia się, a ro dzi ce mogą 
świe t nie mo ty wo wać i za chę cać dzie c ko – na przykład na wa ka cjach – do zbie ra nia ró ż -
nych ma te riałów prze zna czo nych do do ssier. 

Bar dzo istotną za letą po rtfo lio jest mo ż li wość wy ko rzy sta nia go nie ty l ko na za ję -
ciach z ję zy ka ob ce go, lecz ta k że na za ję ciach z kształce nia zin te gro wane go, po nie waż
wie le te ma tów rea li zo wa nych na tych za ję ciach jest powiąza nych z tre ścia mi za wa r ty mi 
w po rtfo lio. 

Te re sa Win czek - Fi la, Ra ci bórz

Mar kus Gi ger, Re sul ta ti va im mo de r nen Tsche chi s chen. Un ter
Berücksichtigung der Spra chges chi ch te und der übrigen sla vi s chen

Spra chen, Pe ter Lang AG, Europäischer Ve r lag der Wis sens cha f ten,
Bern 2003, 523 s., ISBN 3–906770–33–8.

Der Au tor der vo r lie gen den Ar be it, Mar kus Gi ger, ist Spra chwis sens chaft ler und
Sla vist. Er hat das Stu dium der Sla vi s chen Phi lo lo gie, All ge me i nen Spra chwis sen s chaft
und Osteuropäischen Ge s chi ch te an der Universität Zürich und an der Karlsuniversität
Prag ab ge s chlos sen. Im Ja hre 2001 hat er pro mo viert und seit 2001 ist er Fa chas si stent
für ver gle i chen de sla vi s che Spra chwis sen s chaft am In sti tut für sla vi sti s che und oste u ro- 
päische Stu dien der Phi loso phi s chen Fakultät der Karlsuniversität Prag. 

Sein Buch, das im Ja hre 2003 im Pe ter Lang Ve r lag, im Band 69, er s chie nen ist, ist
eng mit se i ner wis sens chaft li chen Tätigkeit ver bun den. Das zen tra le An lie gen seiner
Ar be it ist ein Ve r such der vollständigen Be s chre i bung der Resulta tivkon stru ktio nen im
mo de r nen Tsche chi s chen. 

Der Au tor geht in se i ner Ar be it sehr sy ste ma tisch vor. Das Buch ist in 10 Ka pi tel
un te r glie dert, we lche durch eine je we i li ge Zif fer ge kenn zei ch net sind und die se wie de -
rum in ein ze l ne Abs chnit te (ge kenn zei ch net durch Do ppe l zif fern). In der Ein le i tung er -
fa hren die Le ser, wo mit sich die Ar be it im Ein ze l nen be fasst. Nach je dem Ka pi tel folgt
eine Zu sam men fas sung de ssen, was in dem je we i li gen Ka pi tel be han delt wur de. Für ei -
nen zusam men fas sen den Überblick über die wi ch ti g sten in der Analyze ge won nenem
Er ge b nis se wird auf die abs chließenden Schlus sbe mer kun gen ve r wie sen.

Als Grun d la ge der Ana ly se die nen dem Au tor die bi s he ri gen Er kenn t nis se der spra -
chwis senscha ftli chen Fo r s chung, die er im er sten Ka pi tel mit dem Ti tel: Grun d la gen
und Fors chun g s stand (Se i ten 17–48) anführt. Hier wird auch der Te r mi nus Re su l ta tiv
erläutert und die Schwie rig ke i ten bezüglich der komp li zie r ten Spra chsi tu a tion in Tsche -
chien, mit de nen er sich bei der Be s chre i bung die ser Ver bal kate go rie ausei nande rse t zen
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mus ste, diskutiert. Fo l glich wer den von dem Au tor de ta il liert alle Qu el len und die An -
zahl se i ner Ma ta ria lien au f ge li stet, an hand de ren er die Un te r su chung vo r ge nom men
hat. 

In den fo l gen den Ka pi teln 2 bis 5 mit den Ti teln: Die For men bi l dung (Se i ten
49–100), Se man tik der Kon stru ktio nen (Se i ten 101–262), Die syn ta kti s che In ter pre ta -
tion der Kon stru ktio nen (Se i ten 263–298) und Diat hese fun ktio nen der Re sul ta ti va (Se i -
ten 299–348)  wer den die Re sul ta ti va un ter ver s chie de nen Gesi ch t spun kten ana ly siert.
Es geht hier um syn ta kti s che, se man ti s che, fo r ma le und diat he ti s che Aspe kte. Im 6. Ka -
pi tel mit dem Ti tel: Die Fra ge der Gram mati kali sie rung (Se i ten 349–438) wird der Fra -
ge na chge gan gen, wie stark die Kon stru ktio nen grama ti ka li siert sind. Die Grun d la ge
des sie b ten Ka pi tels mit dem Ti tel: Die Fra ge des gram ma ti s chen Sta tus (Se i ten
439–452) bi l den die Er ge b nis se der vor her ge hen den Ka pi tel. Im die sem Ka pi tel
unternimmt der Au tor den Ve r such, den gram ma ti s chen Sta tus der Resulta tivkon stru -
ktio nen in der tsche chi s chen Spra che zu bestimmen, denn bi s her wa ren die Re sul ta ti va
in der tsche chi s chen Gram ma tik um strit ten und von den Wis sens chaf t lern unter schie d li -
chen Ka te go rien zuge or d net. Ka pi tel 8 mit dem Ti tel: Re sul ta ti va in tsche chi s chen Dia -
le kten (Se i ten 453–468) ist „nur” ein An satz für die Un te r su chung der tsche chi schen
Dia le kte mit dem Schwe r punkt einer re sul ta ti ve Kon stru ktio nen, denn der Au tor we ist
selbst an der Stel le da ra uf hin, dass es für ihn unmöglich ist, die Resulta tivkon stru ktio -
nen in den Dia le kten im Ra h men die ses Bu ches ausführlich zu be s chre i ben. Er be fasst
sich nur mit ausgewählten Re sul ta ti va, die in manchen tsche chi s chen Dia le kten au f tre -
ten. Ergänzend wer den noch ei ni ge Be i spie le aus slo va ki s chen Dia le kten angeführt. Ab- 
schließend folgt eine ver gle i chen de Da r stel lung der Resulta tivkon stru ktio nen in den sla -
vi s chen Spra chen, die nach der Me i nung des Au tors ke i ne vollständige Ana ly se ist, son -
dern nur der Au s gan g spunkt für we ite re Fo r s chun gen sein sol le.

Der Au tor nimmt sich in se i nem Buch ei ner kontr ove r sen Fra ge an, der vie le Wis -
sens chaf t ler bis jetzt au s ge wi chen sind, und zwar der Fra ge nach der Ver bal kate go rie
der Resulta tivkon stru ktio nen im Tsche chi s chen. In se i nem Buch präsentiert er ei ge ne
Si ch twe i se auf die se Ver bal kate go rie. Im La u fe se i ner Ausführungen setzt er sich mit
den bi s her ge won nenen Er kenn t nis sen auf die sem Ge biet au se i nan der, von de nen er auf
der Ba sis kon kre ter Be le ge man che in Fra ge stellt, man che Inter pre ta tio nen bestätigt
und man che Fra gen we gen fe hlen der Li te ra tur nur be dingt be an two r tet. 

Was den Reiz und be son de ren Wert die ser Ar be it au s macht, ist eben die Ta t sa che,
dass der Au tor nicht nur auf der Ba sis von ma nu ell exze r pie r ten Be le gen (über 900) und 
ma s chi nell ge won ne nen Be i spie len aus dem Tsche chi s chen Na tio nal kor pus (ei ni ge Ta u -
send) ge ar be i tet hat, son dern dass auch mut ter spra chi ge In fo r man ten und Info r man tin -
nen, so wohl Lin gu i sten als auch Nicht-Lin gu i sten, in Zweifelsfällen von ihm be fragt
wur den.  

Die se Ar be it mit ihren um fan gre i chen, sy ste ma tisch be s chrie be nen und sta ti stisch
(man ch mal auch pro zen tu al) ganz ge nau be le g ten Be i spie len wird auch da durch wer -
tvol ler, dass ihren Unter su chung skor pus nicht nur die tsche chi s che Spra che in ihrer he u -
ti gen Form bi l det, son dern auch da durch, dass der Au tor die Spra che im spra chhi stori s -
chen Pro zess er fasst, was er mit Be i spie len aus früheren Stu fen der tsche chi s chen Spra -
che im Ve r gle ich mit den später en twic ke l ten Fo r men, die heu t zu ta ge im Tsche chi s chen 
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vor kom men, be legt, und die übrigen sla vi s chen Spra chen mit ihren Be son der hei ten,
wenn auch nur an ge de u tet, berücksichtigt wer den. An Aktualität ge winnt die Ar be it
durch aut hen ti s che Be i spie le aus der Spra che der Mas sen me dien: Fe r n seh – und Ra dio -
sta tio nen, In ter net sei ten, Zeit s chri f ten, Ze i tun gen und Fi l me. 

Das Buch soll ein Stan dar d werk sein für die je ni gen, die sich mit der spra chwis -
senscha ftli chen Fo r s chung des Tsche chi s chen und im we ite ren Sin ne der sla vi s chen
Spra chen be fas sen und ei nen Ein druck über eine an de re Betra chtun gswe i se der Resulta -
tivkon stru ktio nen ge win nen wol len.

Anna Müller, Ra ci bórz
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Paweł Stró zik, Anna Wró b le wska

In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły
Za wo do wej w Ra ci bo rzu w la tach 2005–2007

In sty tut Neo fi lo lo gii zo stał powołany uchwałą Se natu Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły
Za wo do wej w Ra ci bo rzu nr 23/2005 z dnia 16 cze r w ca 2005 roku. Dy re kto rem In sty tu -
tu jest prof. dr hab. Mie czysław Ba lo wski, za stępcą dy re kto ra – mgr Paweł Stró zik.
Działal ność nauko wo-dy dakty cz na od by wa się w trzech zakładach: Zakład zie Fi lo lo gii
An gie l skiej, Zakład zie Fi lo lo gii Ge r ma ń skiej i Zakład zie Fi lo lo gii Słowia ń skiej, obe j -
mującym pra co w ni ków fi lo lo gii cze skiej i ro sy j skiej. In sty tut rów nież spra wu je mery to -
ry cz ny nad zór na Stu dium Ję zy ków Ob cych, któ re pro wa dzi le kto ra ty z ję zy ka an gie l -
skie go, nie mie c kie go i francuskiego dla stu den tów wszy stkich kie run ków i spe cja l no ści.

1. Ka dra In sty tu tu Neo fi lo lo gii
Obecnie w In sty tu cie Neofi lo lo gii za tru d nio nych jest 57 pra co w ni ków, w tym 4 pro -

fe so rów, 11 do kto rów i 42 ma gi strów. 
Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  A n  g i e  l  s k i e j

W skład Zakładu Fi lo lo gii An gie l skiej wchodzą: prof. dr hab. Sta ni s lav Ka v ka (kie -
ro w nik Zakładu), do kto rzy:  Kse nia Ol kusz, Ka ta rzy na Ry bi ń ska, Da niel Vo gel oraz 
ma gi stro wie: Sy bil la Barć, Ro man Barć, Jo an na Bie le wicz-Kunc, Ewa Gie roń-Cze -
pczor, Ja cek Gro cho wski, Ale ksan dra Me ke resz, Ja cek Mo lę da, El ż bie ta Ni ksza, Mo ni -
ka Po rwoł, Żane ta Re szel, John Sta r nes, Ra cha el Sumner, An drzej Wi do ta, Kin ga Wy -
stub.

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  G e  r  m a  ń  s k i e j
W skład Zakładu Fi lo lo gii An gie l skiej wchodzą: prof. dr hab. Nor bert Hon sza (kie -

ro w nik Zakładu), do kto rzy: Oskar Do mas, Ire na Šebestová, Emi lia Wo j t czak oraz ma gi -
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stro wie: Ju dy ta Bo r tel, So nia Ciu p ke, Re na ta Czech, Łucja Dzi mie ra, Piotr Li be ra,
Anna Müller, Re na ta Sput, Paweł Stró zik, Te re sa Win czek-Fila. 

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  S ł o w i a  ń  s k i e j
W skład Zakładu Fi lo lo gii Słowia ń skiej wchodzą pra co w ni cy dwóch fi lo lo gii: cze -

ska i ro sy j skiej. Kie ro w ni kiem Zakłdu jest dr Jo an na Ma ksym - Ben czew. Do pie r wszej
gru py, pra co w ni ków wykłada j ących na spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska, na leżą: prof. dr
hab. Mie czysław Ba lo wski, do kto rzy: Jo an na Ma ksym-Ben czew, Jo an na Kor but, Ma r -
ce la Grygerková, oraz ma gi stro wie: Łucja Ba ń czyk, Ire na Konderlová, Ju sty na Ko ściu -
kie wicz, Bar ba ra Ku daj, Lu cie Novaková. 

Na spe cja l ności fi lo lo gia ro sy j ska wykładają: prof. PWSZ dr hab. Bar ba ra Stemp-
czy ń ska, do kto rzy:: Ja d wi ga Ko wa lik-Za mo ra i An drzej Po lak, oraz ma gi stro wie: Mar ta 
No wak i Anna Si mek.

S t u  d i u m  J ę  z y  k ó w  O b  c y c h  
Od roku 2005 zo stało przyłączo ne do In sty tu tu Stu dium Ję zy ków Ob cych. Jego

przy na le ż ność jest ra czej fo r ma l na. Kie ro w ni kiem Stu dium jest mgr Kry sty na Sie kie -
rzy ń ska, a pra cow ni ka mi ma gi stro wie fi lo lo gii an gie l skiej, ge r ma ń skiej lub romańskiej:
Ali na Bie le wicz, Iwe ta Dra sz czyk, Ur szu la Dy cz ko wska, Bar ba ra Głom bik, Ka ta rzy na
Chłosta, Iwo na Ku czy ń ska, Jo an na Ma r chwiak, Ka ta rzy na Stad nik, Małgo rza ta Skwa re -
cka, Anna Śli wi ń ska, Ewa Ur bi ń ska, Ali na Zi m na.

2. Stu den ci i dy da kty ka
W pie r wszym roku działal no ści In sty tu tu na kie ru nek fi lo lo gia przy jętych zo stało

332 stu den tów. Obe c nie w in sty tu cie kształci się 724 stu den tów na czte rech spe cja l no -
ściach (viz ta be la 1).

Kształce nie stu den tów od by wa się na pod sta wie pla nów stu diów za twier dzo nych
uchwałą Se na tu PWSZ nr z dnia 22.09.2005 r., któ re zo stały opra co wa ne zgod nie
z obo wiązującymi stan dar da mi (Roz porządze nia ME NiS z dnia 18.04.2002 r. i 7.09.
2004 r. z póź nie j szy mi poprawkami).

 Na uka od by wa się w ra mach trzech blo ków przed mio to wych. Blok A – przed mio ty
ogó l ne, obe j mu je za ję cia z ję zy ka ob ce go, hi sto rii fi lo zo fii oraz wy cho wa nia fi zy cz ne -
go, blok B i C – przed mio ty pod sta wo we i kie run ko we, roz wi ja filo lo gi cz ne umie ję t no -
ści stu den tów i przy go to wu je ich mery to ry cz nie do pra cy za wo do wej. W ra mach tego
blo ku stu diujący po znają hi sto rię li te ra tu ry, ku l tu rę i hi sto rię ob sza ru ję zy ko we go,
współcze s ne ży cie li te ra c kie oraz li te ra tu rę po wszechną. Blok ten obe j mu je rów nież
gru pę przed mio tów związa nych z nauką o ję zy ku: wstęp do języ koz na w stwa, gra ma ty -
kę opi sową i hi sto rię ję zy ka spe cja l no ści; stu den ci na by wają ta k że umie ję t no ści kompa -
raty sty cz nych w ra mach gra ma ty ki kon tra sty w nej. Przed mio tom mery to ry cz nym to wa -
rzy szy pra kty cz na na uka ję zy ka. 
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Ta be la 1. Ilość stu den tów na po szcze gó l nych spe cja l no ściach na kie run ku fi lo lo gia

Spe cja l ność Li cz ba stu den tów spe cja l no ści na roku
I II III

Fi lo lo gia an gie l ska na uczy cie l ska 111 89 104
Fi lo lo gia cze ska 15 23 27
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska 60 41 45
Fi lo lo gia ro sy j ska na uczy cie l ska 15 19 17

Ra zem w try bie sta cjo na r nym 201 172 193

Fi lo lo gia an gie l ska na uczy cie l ska 40 35 39
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska 20 18 17

Ra zem w try bie nie sta cjo nar nym 60 53 56

Przed mio ty bloku D mają przy go to wać stu den tów do pra cy z ucz nia mi, dla te go
znajdują się wśród nich przed mio ty psycho logicz no-peda gogicz ne, któ rym to wa rzy szy
gru pa przed mio tów wa r szta to wych i pra kty ki. 

W roku aka de mi c kim 2006/2007 na spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska ofe r ta edu ka cy j na
zo stała po sze rzo na o przed mio ty spe cja l no ści trans lato logi cz nej. 

W kształce niu umie ję t no ści ję zy ko wych ważną rolę od gry wa kon takt z żywą mową.
Mimo tak kró t kiej działal no ści In sty tu tu udało nam się zor ga ni zo wać spo t ka nia z au to -
ra mi książek (Ma t hias Kne ip, Ire na Brežna, Wo l f gang Bit t ner) oraz wy bi t ny mi na uko w -
ca mi z Pol ski, Czech i Nie miec (Jan Mio dek, Jiří Ma r van, Pe ter Was sert he u rer). Spo t -
ka nia z pi sa rza mi i uczo ny mi cie szyły się du żym zain tere so wa niem stu den tów, a po
nich na stę po wała dys ku sja, wy mia na zdań, w cza sie któ rej stu den ci pre zen to wa li wy so -
ki sto pień opa no wa nia ję zy ka oraz sze roką wie dzę me ry to ryczną. 

Dla stu den tów In sty tu tu Neo fi lo lo gii oraz stu den tów in nych in sty tu tów ra ci bo r skiej
ucze l ni zorga nizo wa li śmy spo t ka nie au to rskie ze zna nym w śro do wi sku lo ka l nym
poetą, pra co w ni kiem na sze go In sty tu tu, mgr. Ja c kiem Mo lędą. Stu den ci in nych kie run -
ków zo sta li za pro sze ni ta k że na wykład otwa r ty prof. dr. hab. Nor be r ta Hon szy. Oba
wy da rze nia spo t kały się ze spo rym zain tere so wa niem i były pro mocją In sty tu tu w śro -
do wi sku ucze l nia nym. 

Poza wykłada mi, kon wer sato ria mi i ćwi cze nia mi, wy ni kającymi z pla nów stu diów,
stu den ci po dej mo wa li ta k że własne ini cja ty wy nauko wo-dy dakty cz ne. Na uwa gę
zasługu je działal ność Koła Na uko we go Bo he mi stów, w za uwa ża l ny spo sób obe c na
w In sty tu cie po przez swo je li cz ne i ró ż no rod ne ini cja ty wy (kon fe ren cje na uko we,
udział w le kcjach na te mat ję zy ka i ku l tu ry Czech w lo ka l nych szkołach, se mi na ria wy -
ja z do we). Stu den ci wszy stkich kie run ków zor gani zo wa li dwa uda ne wie czo ry wi gi li j ne, 
w cza sie któ rych za pre zen towa li ty po we dla ka ż de go ob sza ru ję zy ko we go tra dy cje
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związane ze Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, za śpie wa li ko lę dy, przy czy niając się do po -
sze rze nia wie dzy o ku l tu rze Czech, Wie l kiej Bry ta nii, Nie miec i Ro sji. Oba wie czo ry
były przy go to wa ne sta ran nie i po mysłowo, a za pro sze nie do udziału w uro czy sto ściach
przy jęło wie lu pra co w ni ków In sty tu tu. 

In sty tut Neo fi lo lo gii sta wia rów nież na wy mia nę do świa d czeń mię dzy ucze l nia mi.
W ra mach tej działal no ści odbyły się wy ja z do we se mi na ria do Czech i Nie miec, w cza -
sie któ rych stu diujący mie li oka zję „z bli ska” przy j rzeć się ży ciu co dzien ne mu i ku l tu -
rze tych kra jów. W ramach wy mia ny aka de mi c kiej stu den ci fi lo lo gii an gie l skiej wzię li
udział w III Fe sti wa lu Te a tru w Ję zy ku An gie l skim w Chełmie, na któ rym zdo by li na -
gro dę pub li cz no ści.    

In sty tut Neo fi lo lo gii pro wa dzi ba da nia na uko we. Od początku jego ist nie nia ka dra
nauko wo-dy dakty cz na bie rze czyn ny udział w pro je ktach na uko wych, rea li zo wa nych
w fo r mie ar ty kułów, udziału w kon fe ren cjach czy przy go to wa nia roz praw na uko wych.
W grud niu 2006 roku uka zała się dru kiem pra ca zbio ro wa Roz wój ję zy ka cze skie go po
aksa mi t nej re wo lu cji pod red. prof. dr. hab. Mie czysława Ba lo wskie go, dy se r ta cja dr
Jo an ny Kor but pod tytułem Cze skie i pol skie na zew ni c two mody i ko s me ty ków z XIX
wie ku, dr Kse ni Ol kusz Materializm kontra ezoteryka. Dru gie po ko le nie po zy ty wi stów
wo bec „spraw nie z te go świa ta”oraz dwa tomy po kon fe ren cyjne, dra Da nie la Vo gla 
Hi sto ria a post ko lo nia lizm. Pi sa nie hi sto rii na ro do wej i jej obe cność w kry ty ce i li te ra -
tu rze postkolonialnej oraz dwa to my pokonferencyjne Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w in ter -
akcji pod red. prof. dr. hab. Mie czysława Ba lo wskie go i prof. dr hab. Jiřego Swo bo dy
i Eg za mi ny ust ne z ję zy ka ob ce go a ESOKJ pod red. dr Gra ży ny Ba lo wskiej i prof. dr
Ma rii Hádkovej. Nakładem Wy daw ni c twa PWSZ uka zały się rów nież: pod rę cz nik do
na uki ję zy ka cze skie go At’ se Vám daři! mgr. Da riu sza Kon de rli i mgr Ire ny Kon de rlo -
vej, Mały słow nik te ma ty cz ny cze sko- po l ski dr Gra ży ny Ba lo wskiej oraz pod rę cz nik Fo -
ne ty ka i fo no lo gia ogó l na i kon tra sty w na prof. dr. hab. Sta ni s la va Ka v ki, mgr. Ja cka
Mo lę dy i mgr. An drze ja Wi do ty. W In sty tu cie pra cu je się obe c nie nad na stę pują-
cymi pro je kta mi ba da w czy mi: 
– Dro gi i bez dro ża nie mie c kiej li te ra tu ry emi gra cy j nej na pod sta wie ży cia i twó r czo ści

Kla u sa i Ery ki Mann (mgr P a w e ł  S t r ó  z i k),
– Ewa lu a cja na ucza nia ję zy ka ob ce go a Eu ro pe j ski Sy stem Oce ny Kształce nia Ję zy ko -

we go (PhDr. Ma rie Hádková, CSc., dr Gra ży na Ba lo wska, prof. dr hab. M i e  -
c z y s ł a w  B a  l o  w s k i),

– Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w eu ro pe j skim kon te k ście ku l tu ro wym (prof. dr hab. M i e  -
c z y s ł a w  B a  l o  w s k i),

– Ję zy ko wy ob raz na ro dów Unii Eu ro pe j skiej w ję zy ku pol skim i cze skim (mgr B a r  b a  -
r a  K u  d a j),

– Kin d he it und Ju gend in der Auto bio gra p hie der deuts ch spra chi gen Au to ren des 20.
Ja hr hun derts (E.Ca net ti, Th. Be r n hard, W. Ko ep pen, Ch. Wolf) (mgr R e  n a t a
C z e c h),

– Li te ra tu ra post kolo nia l na In dii (dr D a  n i e l  V o  g e l),
– Materializm a ezo te ry ka w literaturze (dr K s e  n i a  O l  k u s z),
– Spra che und Stil des Obe rschle si s chen An ze i gers (1902–1944) (mgr R e  n a  t a

Sput),
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– Pol sko-cze ska po zo r na ek wi wa len cja ję zy ko wa, pol sko-cze ska fra ze o lo gia (dr J o  a n  -
n a  K o r  b u t),

– Ob raz społecze ń stwa nie mie c kie go w twó r czo ści He in ri cha Bölla i Wo l f gan ga Ko ep -
pe na (mgr S o  n i a  C i u  p  k e).
W cze r w cu 2007 r. zo stała otwarta wy sta wa pu b li ka cji pra co w ni ków In sty tu tu

Neofilologii w czy te l ni Bi b lio te ki Głów nej PWSZ w Ra ci bo rzu (wy kaz pu b li ka cji viz
pkt 5. Działal ność nauko wo-wy daw ni cza). 

Działal ność In sty tu tu Neo fi lo lo gii ce chu je duża dy na mi ka na uko wo- ba dawcza oraz
rze czo wa, przemyślana re a li za cja za jęć dy da kty cz nych. Pra co w ni cy In sty tu tu są wy so -
ko oce nia ni nie ty l ko przez re cen zen tów ich ar ty kułów czy wystąpień naukowych, ale
ta k że przez stu den tów, wy po wia dających się o swych na uczy cie lach na fo rach in ter ne -
to wych lub w fo r mie an kiet.

3. Ka len da rium
Do ku men tując dwu le t ni okres działal no ści In sty tu tu, pra gnie my po dać wa ż nie j sze

akcje, któ re miały mie j s ce w na szej ucze l ni, a któ re zostały zor gani zo wa ne przez nasz
In sty tut: 
  pa ź dzie r nik 2005 r. – spo t ka nie au to rskie z Ma t hia sem Kne i pem, au to rem książki

„Z se r cem w ple ca ku. Spo t ka nia z Polską”;
  li sto pad 2005 r. – spo t ka nie z Wo l f gan giem Bit t ne rem, au to rem książki „Gli wi ce

zwa no kie dyś Gle i witz”;
  gru dzień 2005 r.  – wie czór wi gi li j ny zor gani zo wa ny przez stu den tów kie run ku fi lo -

lo gia;
  luty 2006 r. – pre zen ta cja na te mat ję zy ka i ku l tu ry Czech w Ze spo le Szkół Mi strzo -

stwa Spo r to we go w Ra ci bo rzu i Szko le Pod stawowej nr 3 w Wo dzisławiu Śląskim
przez człon ków Na uko we go Koła Bo he mi stów;

  ma rzec 2006 r. – wie czór au to r ski Ja cka Mo lę dy – wykłado w cy na spe cja l no ści fi lo -
lo gia an gie l ska;

  kwie cień 2006 r. – wykład prof. dr. hab. Nor be r ta Hon sza: Pe gaz zain fe ko wa ny po li -
tyką. W 150. ro cz ni cę śmie r ci Hen ry ka He i ne go;

  maj 2006 r. – roz po czę cie współpra cy człon ków Na uko we go Koła Bo he mi stów 
z ra ci bo r skim ra diem in ter ne to wym Mit ten drin;

  gru dzień 2006 r. – wie czór wi gi li j ny zor gani zo wa ny przez stu den tów kie run ku fi lo lo -
gia;

  gru dzień 2006 r. – od czyt au to r ski pi sar ki szwa j ca r skiej Ire ny Brežny z na stę pują-
cych książek: Die Sam m le rin der Se e len. Un te r wegs in me i nem Eu ro pa, Biro und
Bar ba ra, Die Wölfinnen von Se r no wodsk. Re po r ta gen aus Tsche chen;

  gru dzień 2006 r. – wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej do Ostra wy w ra mach I se mi -
na rium racibo rsko-o stra wskie go;

  ma rzec 2007 r. – wy jazd stu den tów fi lo lo gii ge r ma ń skiej do Bonn w ra mach I se mi -
na rium „Spo t ka nia Śląskie”;
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  ma rzec 2007 r. – wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej do Pra gi w ra mach I se mi na -
rium racibo rsko- pra skie go;

  ma rzec 2007 r. – wy jazd stu den tów fi lo lo gii ro sy j skiej na wy cie cz kę re a lio z nawczą
do So s no w ca;

  kwie cień 2007 r. – wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej do Ostra wy w ra mach II se mi -
na rium racibo rsko-o stra wskie go;

  kwie cień 2007 r. – wykład dr. Pe te ra Was sert heu re ra pt. Ne u e re österreichische Li te -
ra tur;

  kwie cień 2007 r. – udział stu den tów fi lo lo gii an gie l skiej w III Fe sti wa lu Te a tru w Ję -
zy ku An gie l skim w Chełmie (wy ró ż nie nie);

  kwie cień 2007 r. – I mię dzy naro do wa stu den cka kon fe ren cja na uko wa Ję zyk, li te ra -
tu ra i ku l tu ra Czech, zor gani zo wa na przez Koło Na uko we Bo he mi stów;

  maj 2007 r. – wykład prof. Ph.Dr. Jiřego Ma r va na, Ph.D. pt. Eu ro pe j ski ob szar ję zy -
ko wy;

  cze r wiec 2007 r. – wykład prof. dr. hab. Jana Mio d ka nt.: Jak mówią Po la cy? Pod -
stawo we za gad nie nia ku l tu ry ję zy ka pol skie go;

  cze r wiec 2007 r. – otwa r cie wy stawy pu b li ka cji pra co w ni ków In sty tu tu Neo fi lo lo gii;
  wrze sień 2007 r. – mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa Ję zyk i li te ra tu ra cze ska

w eu ro pe j skim ko te k ście ku l tu ro wym.

4. Działal ność nauko wo-wy daw ni cza
Rada Na uko wa In sty tu tu Neo fi lo lo gii po sta no wiła ta k że pro mo wać działalność na -

uko wo- ba dawczą pra co w ni ków In sty tu tu. Do ty czy to nie ty l ko udziału w ogól no po l -
skich czy mię dzyna ro do wych kon fe ren cjach na uko wych, ale ta k że umo ż li wie nie pu b li -
ka cji we włas nej jed no st ce (w tym ta k że od da wa ny do rąk czy te l ni ków pe rio dyk „Stu -
dia Filo lo gi cz ne”). Projekt ten zo stał po sze rzo ny o druk pra c o cha ra kte rze dy da kty cz -
nym (pod rę cz ni ki, skry p ty). Po ni żej przed sta wia my wy kaz pu b li ka cji pra co w ni ków In -
sty tu tu Neo fi lo lo gii w ró ż nych wyda w ni c twach, nie ty l ko w Ra ci bo rzu, świadczący
o du żej akty w no ści nauko wo-ba da w czej i dy da kty cz nej na szych pra co w ni ków.

Poza ni żej wy mie nio ny mi pub li ka cja mi In sty tut wydał se rię pod rę cz ni ków dy da kty -
cz nych au to r stwa osób, któ re wy ra ziły zgo dę na współpra cę z na szym In sty tu tem. Do ty -
czy to se rii „Ję zyk cze ski dla ka ż de go” (re da go wa nej przez prof. dra hab. Mie czysława
Ba lo wskie go), w ra mach której uka zały się na ste pu j ące pra ce: Da riusz Kon derla, Irena
Konderlá, Ať se Vám daří?, Wy daw ni c two PRO i PWSZ w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2004;
Gra ży na Ba lo wska, Mały słow nik te ma tycz ny cze sko- po l ski, Wy daw ni c two PRO
i PWSZ w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2004. Na to miast w dru ku są: Ire na Konderlá, Umiem
już czy tać; Mi cha e la So le jiman pour Hashemi z Brna, Zlatý fond české kultury; Ire na
Konderlá, Grażyna Ba lo wska, Ćwi cze nia do przekładu z czeskiego oraz Mie czy sław Ba -
lo wski, Eva Mrhačová, Mały słow nik fra zeo logi cz ny pol sko - cze ski. 

Ponad to uka zały się dwie pra ce zbio ro we do ty czą ce pro blema tyki oce nia nia eg za mi -
nów ust nych i pse mnych z ję zy ków ob cych zgodnie z kry te ria mi po li ty ki ję zy ko wej
Unii Europejskiej, wy da ne we współpra cy z Uni wer sy te tem Ka ro la w Pradze. Są to:
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Eg z ami ny ust ne z ję zy ka ob ce go a Eu ro pe j ski Sy stem Oce ny Kształcenia Ję zy ko we go,
red. M. Hádková, G. Ba lo wska, Pra ha–Ra ci bórz 2006 (ISBN 80–901947–6–1, 83–
60730–01–6) oraz Eg zami ny pise m ne z ję zy ka ob ce go a Eu ro pe j ski Sy stem Oce ny
Kształce nia Ję zy ko we go, red. M. Hádková, G. Ba lo wska, Pra ha–Ra ci bórz 2007 (ISBN
978–80–901947–8–6; ISBN 978–83–60730–08–9).

I .  P r a  c e  w y d r u k o w a n e
A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Za cho d nio- i wscho d niosłowia ń skie po ży cz ki le ksy -
ka l ne w ję zy ku Ada ma Mi c kie wi cza, Ostravská uni ve rzi ta, Nakladatelství Ti lia, Ostra va
2005, 296 s., ISBN 80–86904–08–3.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, Com mon Be l gia–En glish–Esto nian–Po lish–Tur -
kish Ge stu res – Mini Di c tio na ry, Wy daw ni c two Jan I Ka zi mierz Kwa ś nie wicz Ba te rex
Sp.j., Ra ci bórz 2006, 36 s. z ilu stra cja mi, ISBN 83–921346–7–2.

H o n  s z a  N o r  b e r t, De ut s che Schri f t stel ler des 20. Ja hr hun derts. Porträts und
Te x te, Teil 1, Wy daw ni c two Aka de mii im. J. Długo sza w Czę sto cho wie, Czę sto cho wa
2005, 247 s., ISBN 83–7098–946–2.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Past and Pre sent of the En glish Lan gu a ge, Re pro nis, Ostra -
va 2007, 196 s., ISBN 978–80–7368–313–9.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v,  M o  l ę  d a  J a  c e k,  W i  d o  t a  A n  d r z e j, Fo ne ty ka i fo no -
lo gia ogó l na i kon tra sty w na, Wy daw ni c two PWSZ w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2007, 139 s., 
ISBN 978–83–60730–03–4.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Štekauer Pa vol, Co m po unds and Co m po un ding: An At tempt
at a Co m p lex View, Re pro nis, Ostra va 2006, 140 s., ISBN 80–7368–216–8.

K o r  b u t  J o  a n  n a, Cze skie i pol skie na zew ni c two mody i ko s me ty ków w XIX wie -
ku, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa, Wy daw ni c two PRO, Ra ci bórz 2006, 234 s.,
ISBN 83–911312–7–0.

O l  k u s z  K s e  n i a, Ma te ria lizm kon tra ezo te ry ka, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za -
wo do wa, Wy daw ni c two PRO, Ra ci bórz 2007, 320 s.

P o  l a k  A n  d r z e j, Pro za hi sto ry cz na Bułata Oku dża wy, Wy daw ni c two Uni wer sy -
te tu Śląskie go, Ka to wi ce 2006, 180 s., ISBN 83–226–155–6

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Rucková Ive ta, Wide r spie ge lung der post mo de r nen Ge sel l -
schaft in der Li te ra tur und Ku l tur der deuts ch spra chi gen Länder, Ostravská uni ve rzi ta,
Ostra va 2006, 65 s.

V o  g e l  D a  n i e l, Hi sto ria a post ko lo nia lizm. Pi sa nie hi sto rii na ro do wej i jej
obecność w kry ty ce i li te ra tu rze post kolo nia l nej, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do -
wa, Wy daw ni c two PRO, Ra ci bórz 2007, 265 s.
B. Re da kcje mo no gra fii, pra cy zbio ro wej

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w (red. na cze l ny), „Bo he mi sty ka” 2005, nr 1–4, 320 s.;
2006, nr 1–4, 320 s.; 2007, nr 1–4, 320 s., Wy daw ni c two PRO i Pa ń stwo wa Wy ższa
Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, ISSN 1642–9893.
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B a  l o w s k i  M i e  c z y s ł a w  (red.), Roz wój ję zy ka cze skie go po aksa mi t nej re wo lu -
cji, Wy daw ni c two PRO i Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 
2005, 340 s., ISBN 83–920312–5–3.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Chle b da Wo j ciech (red.), Ogród nauk filo lo gi cz -
nych. Księ ga jubi le u szo wa po świę co na Pro fe so ro wi Sta nisławo wi Ko ch ma no wi, Wy -
daw ni c two Uni wer sy te tu Opo l skie go, Opo le 2005, 771 s., ISBN 83–7395–138–5.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Raclavská Jana (red.), Hen ryk Sien kie wicz. Tra di ce
– současnost – re ce pce, Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 2006, 300 s.,
ISBN 80–7368–171–4.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Svo bo da Jiří (red.), Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w in -
terakcji, Wy daw ni c two PRO i Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, Ra -
ci bórz 2006, 406 s., ISBN 83–920312–7–X.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ko ch man Sta nisław (red.), 50 lat Wy działu Filo logi -
cz ne go Uni wer sy te tu Opo l skie go, Księ ga jubi le u szo wa, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu
Opo l skie go, Opo le 2005, 124 s. + 64 ilustr., ISBN 83–7395–131–8.

Moldanová Do bra va, B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w (red.), Co všechno slo vo
znamená, Uni ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně, Ústí nad La bem 2007, 382 s., ISBN
978–80–7044–901–1.

Raclavská Jana, B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, (red.), Po cta Evě Mrhačové, Fi lo zo -
fická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ta, Ostra va 2006, 400 s., ISBN 80–7368–209–5.

S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a (red.), Po ety ki Biełego I, Wy daw ni c two Na uko we
„Śląsk”, Ka to wi ce 2005, 248 s., ISBN 83–7164–444–2.

C. Stu dia i arty kuły na uko we
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Cze skie fra zeo logi z my z kom po ne ne tem ‘czas’, [w:]

Po cta Evě Mrhačové, red. J. Raclavská, M. Ba lo wski, Filozofická fa ku l ta Ostravské
uni ve rzi ty, Ostra va 2006, s. 43–52, ISBN 80–7368–209–5.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ernst Mu kas spra chwis sens chaft liche Fo r s chun gen
zu den Sla wen im Han nove r s chen We ndland, [w:] Ogród nauk filo lo gi cz nych. Księ ga
jubi le u szo wa po świę co na Pro fe so ro wi Sta nisławo wi Ko ch ma no wi, Wy daw ni c two Uni -
wer sy te tu Opo l skie go, Opo le 2005, s. 31–38, ISBN 83–7395–138–5.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, In ter ak cja a ję zyk, [w:] Ję zyk i li te ra tu ra cze ska
w in ter akcji, Wy daw ni c two PRO i Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, 
Ra ci bórz 2006, s. 13–22, ISBN 83–920312–7–X.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Konce ptua li za cja ‘życia’ w »Quo va dis« Hen ry ka
Sien kie wi cza [w:] Hen ryk Sien kie wicz. Tra di ce – současnost – re ce pce, Ostra va 2006,
s. 163–176, ISBN 80–7368–171–4.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kulturní kon tex tua liza ce jazykového pro je vu, [w:]
Multidisciplinární ko mu ni ka ce. Problém a prin cip všeobecného vzdělání, red. J. Slavík,
Uni ve rzi ta Ka r lo va v Pra ze, Pedagogická fa ku l ta, Pra ha 2005, s. 165–175, ISBN
80–7290–199–0.
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B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, O ję zy ku współcze s nej młod zie ży, [w:] Západosla-
vanské ja zy ky v 21. století. Lingvistický sborník, red. J. Svobodová, D. Svobodová,
E. Höflerová, Ostra va 2006, s. 9–17, ISBN 80–7368–158–7.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Roz dział VIII. Zmia ny w cze skiej or to gra fii po 1989
roku, [w:] Roz wój ję zy ka cze skie go po aksa mi t nej re wo lu cji, Wy daw ni c two PRO i Pa ń -
stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2005, s. 279–292, ISBN
83–920312–5–3.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ústní zkoušky z češtiny pro ci zin ce v Pol sku, [w:]
Ústní zkoušky a Evropský společný referenční rámec, red. M. Hádková., G. Ba lo wska,
Pra ha–Ratiboř 2006, s. 9–20, ISBN 80–901947–6–1, 83–60730–01–6.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Vlastní jména jako prostředek per sva ze v polském ti -
sku, [w:] Me to dy a prostředky přesvědčování v masových médiích, red. H. Srpová,
Ostravská uni ve rzi ta v Ostravě, Filozofická fa ku l ta, Ostra va 2005, s. 15–21, ISBN
80–7368–101–3.

Mrhačová Eva, B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Z pro ble ma ty ki cze sko- pol skie go
słow ni ka fraze ologi cz ne go, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 59–71, ISBN 978–83–
–60730–07–2.

B a r ć  R o  m a n, An In tro du c tion into the Stu dy of „The Wa ste Land” by T.S. Eliot,
„Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 145–151, ISBN 978–83–60730–07–2.

B a r ć  S y  b i l  l a, The Ei g h te enth Cen tu ry Male and Fe ma le Go t hic. A Brief In tro -
du c tion, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 153–161, ISBN 978–83–60730–07–2.

B a r ć  S y  b i l  l a, »The Lady of Sha lott« by Al fred Ten ny son – To wards Ae st he ti -
cism, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 163–166, ISBN 978–83–60730–07–2.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, Stra te gic in ter ac tion as a me ans for te a ching na -
tu ral com mu ni ca tion in a clas s ro om en vi ron ment, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s.
9–24, ISBN 978–83–60730–07–2.

C i u  p  k e  S o  n i a, Die natu rali sti s che Da r stel lung der Ehe prob le ma tik in der
Erzählung »Pe ter und Bar ba ra« von Bru no Arndt (1874–1922), „Stu dia Filo lo gi cz ne”
1, 2007, s. 167–175, ISBN 978–83–60730–07–2.

G i e  r o ń  -  C z e  p c z o r  E w a, Mind the Gap – a short re view of ap pro a ches in
ana ly ses of ‘gapped’ co or di na te cla u ses, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 25–40, ISBN 
978–83–60730–07–2.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Be r tolt Brecht. Łaj dak, zi m ny drań czy ge niusz i uro czy mę ż -
czy z na?, „Zbli że nia” 2005, nr 2 (41), s. 103–113, ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Hen ry ka Be re ski dia log z ku l turą polską. La u da cja, [w:]
Po(st)mo sty. Po la cy i Nie mcy w no wej Eu ro pie, red. G. Ma tu szek, Kra ków 2006,
s. 271–277, ISBN 978–83–7188–915–8.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Kla us Mann. En fant ter ri b le li te ra tu ry nie mie c kiej, [w:] Pe j -
za że ku l tu ry, red. W. Dy nak, M. Ur sel, Wrocław 2005, s. 547–558, ISBN 83–229–
2613–8.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Li te ra tu ra nie mie cka, [w:] Po zy ty wizm – Re a lizm – Na tu ra -
lizm. Hi sto ria Li te ra tu ry Świa to wej, t. VII, Wy daw ni c two SMS i Pro win cjo nal na
Oficyna Wy da w ni cza, Bo ch nia–Kra ków–Wa r sza wa 2006, s. 277–293, ISBN 83–
88520–51–2.
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H o n  s z a  N o r  b e r t, Li te ra tu ra nie mie cka, [w:] Ro man tyzm. Hi sto ria Li te ra tu ry
Świa to wej, t. VI, Wy daw ni c two SMS i Pro win cjo nal na Ofi cy na Wy da w ni cza, Bo ch nia– 
–Kra ków–Wa r sza wa 2006, s. 258–284, ISBN 83–88520–46–6.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Mode rni sie r te Trivia lmyt hen- Konzep te: El frie de Je li nek. [w:] 
Di ch ter in den Brüchen der Zeit, red. A. Opi tz., R. Opitz., Le i p zig 2005, s. 303–312,
ISBN 3–89819–218–0.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Sa mo bó j stwo do sko nałe (me an dry ży cia i twó r czo ści Kla u sa
Man na), „Zbli że nia” 2005, nr 1 (40), s. 7–19, ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Schle sien und Eu ro pa als tägliche Au f ga be, [w:] Ger mani sti -
s cher Brückenschlag im deuts ch-po lni s chen Dia log. II. Kon gress der Bre s la u er Ge r ma -
ni stik. Kultu rwis sen s chaft. t. IV, Wrocław–Dre s den 2006, s. 11–17, ISBN 978–83–
7432–156–3; 978–83–7432–160–1; 978–3–934038–77–8.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Wie l ki He i ne, po tę ż ny He i ne, „Zbli że nia” 2006, nr 2 (43),
s. 13–23, ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Zärtliche Berührungen (Erich Fried), „Zbli że nia” 2006, nr 1
(42), s. 44–47, ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Gru cza Fran ci szek, Wie r la cher Alo is, Ve r stel l te Welt. Eine
Re p lik auf Jan Pa piórs Be spre chung des „Po len”- Ar ti kels im Han d buch inter kul tu rel -
ler Ge r ma ni stik, „Zbli że nia” 2005, nr 1 (40), s. 208–209, ISSN 00867–7417. 

H o n  s z a  N o r  b e r t, Wo l ting Ste p hen, Je den z najży wot nie j szych umysłów re pu b -
li ki. Z oka zji ju bi le u szu Ma r ce la Reich -Rani c kie go, „Zbli że nia” 2005, nr 2 (41), s. 8–10, 
ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Wo l ting Ste p han, Ka non M. Rei cha- Ranic kie go, „Zbli że nia”
2006, nr 3 (44), s. 7–12, ISSN 00867–7417.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Wo l ting Ste p han, Na zna czo ny pię t nem zagłady. Ma r cel Rei -
ch- Ra ni cki, „Zbli że nia In ter kul turo we” 2007, nr 1, s. 9–19, ISBN 978–83–7432–248–5, 
978–83–60902–40–0.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, A Note on ‘Omnipotence’ of Con text: Its Im pact on Co m -
prehen ding Idio ma tic Ex pres sions, „Stu dia An gli ca 2” 2006, nr 225, s. 7–24, ISBN
80–7368–165–X.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, A Way of Ma ste ring ‘Idiomatic’ En glish: How to Ap pro xi -
ma te the Ide al?, [w:] Po cta Evě Mrhačové, red. J. Raclavská , M. Ba lo wski., Uni ve r si -
tas Ostra vien sis, Ostra va 2006, s. 111–115, ISBN 80–7368–209–5.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Zy bert Je rzy, No tes on Re se arch into Idio ma ti ci ty, [w:] Scri -
p ta Neo phi lolo gi ca Po sna nien sia, tom VII, red. S. Pup pel, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu
im. A. Mi c kie wi cza, Po znań 2005, s. 277–286, ISBN 83–87314–45–5.

K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Sa ty ra czy iro nia? O twó r czo ści po ety c kiej Jo se fa
Sva to p lu ka Ma cha ry, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1, 2007, s. 177–188, ISBN 978–83–60730–
–07–2.

K u  d a j  B a r  b a  r a, Ję zy ko wy ob raz uczuć w po ezji Jiřego Or te na, „Stu dia Filo lo -
gi cz ne” 1, 2007, s. 41–52, ISBN 978–83–60730–07–2.

K u  d a j  B a r  b a  r a, Milczące po ko le nie. Od po ety z mu do »na gie go człowie ka«,
„Bo he mi sty ka” 2005, nr 4, s. 265–274, ISSN 1642–9893.
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K u  d a j  B a r  b a  r a, Egzy sten cja l ny kon tekst w po ety c kiej twó r czo ści »milczącego
po ko le nia« na przykład zie wy bra nych utwo rów Jiřego Or te na, [w:] Ję zyk i li te ra tu ra
cze ska w in ter akcji, red. M. Ba lo wski, J. Svo bo da., PWSZ w Ra ci bo rzu i Wy daw ni c two 
PRO, Ra ci bórz 2005, s. 247–255, ISBN 83–920312–7–X.

K u  d a j  B a r  b a  r a, Eg za mi ny ust ne z ję zy ka cze skie go – po ziom A1 i A2, [w:]
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ci ś nie nia tę t ni cze go w świe t le języ koz na w stwa i pra cy tłuma cza [Pu b li ka cja na wi try nie
Mię dzy naro do wej Or ga ni za cji Ter mi no lo gii Spe cjali sty cz nej: http://stro ny.aster.pl/go r -
nicz/mots/home.html (http://stro ny.aster.pl/go r nicz/mots/docs/Po rwol -me dycy na.htm)].

S t r ó  z i k  P a w e ł,  W r ó  b  l e  w s k a  A n n a, In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej 
Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu w latach 2005–2007, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 1,
2007, s. 323–344, ISBN 978–83–60730–07–2.
F. Pra ce przekłado we

B i e  l e  w i c z  A l i  n a (tłum.), Ka ro lek ko mi nia r czyk i jego kot Mo ru sek – Bru ce
Pe ar don, AMUN Wy daw ni c two Ar ty stów Ma lujących Usta mi i No ga mi Sp. z o.o., Ra -
ci bórz 2006, 47 s., ISBN 83–910619–5–7.

M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a, Pająk Ale ksan dra (tłum.), Wie r sze Miloša
Doležala, „Al ma nach Pro win cjo nal ny” 2005, nr 1, s. 71–72, ISBN 83–9194457–1–5.

M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a  (tłum.), Wie r sze Jaromíra Šavrdy, „Al ma nach
Pro win cjo nal ny” 2005, nr 2, s. 121–123, ISSN 1895–636X.

M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a  (tłum.), Wie r sze Jaromíra Šavrdy, „Al ma nach
Pro win cjo nal ny” 2006, nr 3, s. 70–72, ISSN 1895–636X.

M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a  (tłum.), Wie r sze Mi ro s la va To pin ki, „Al ma nach 
Pro win cjo nal ny” 2007, nr 5, s. 59–62, ISSN 1895–636X.

M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a  (tłum.), Wie r sze Pe tra Bor ko v ca, „Al ma nach
Pro win cjo nal ny” 2006, nr 4, s. 90–91, ISSN 1895–636X.

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Slezké slun ko: Li te ra tu ra na zie mi opa wskiej w la tach
1990–2003, Ha nu sek P., Ma r ti nek L., „Al ma nach Pro win cjo nal ny” 2005, nr 2, s. 125–
–129, ISBN 83–919457–2–3.

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Slezké slun ko: Li te ra tu ra na zie mi opa wskiej w la tach
1990–2003, Ha nu sek P., Ma r ti nek L., „Al ma nach Pro win cjo nal ny” 2006, nr 4, s. 83–89, 
ISSN 1895–636X.

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Slezké slun ko: Li te ra tu ra na zie mi opa wskiej w la tach
1990–2003, Ha nu sek P., Ma r ti nek L., „Al ma nach Pro win cjo nal ny” 2007, nr 5, s. 64–71, 
ISSN 1895–636X.

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Wie r sze, Černý Mi ro s lav, „Al ma nach Pro win cjo nal ny”
2005, nr 2, s. 149–150, ISBN 83–919457–2–3.

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Fe lie to ny Ołomu nie c kie, Bu rian Václav, „Al ma nach Pro -
win cjo nal ny” 2006, nr 3, s. 90–99, ISBN 83–919457–2–3, 

M o  l ę  d a  J a  c e k (tłum.), Fe lie to ny Ołomu nie c kie, Bu rian Václav, „Al ma nach Pro -
win cjo nal ny” 2006, nr 4, s. 92–95, ISSN 1895–636X. 

R e  n a  t a  S p u t (tłum.), Ks. Ri chard Hen kes SAC. Ob raz ży cia, Ho l z bach Ale xan -
der, WAW, Ra ci bórz 2006, 47 s., ISBN 978–83–89802–28–6.

V o  g e l  D a  n i e l (tłum.), Di pesh Cha kra ba r ty, Postkolo nia l ność a pod stęp hi sto -
rii: Kto wy po wia da się w imie niu przeszłości In dii?, „Pol ska Sztu ka Lu do wa KON-
TEKSTY” 2003, nr 3–4, s. 117–132, ISSN 1230–6142.
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I I .  O d  d a  n e  d o  d r u  k u
A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Vývoj polského ja  z yka a dia le kto lo gie.
R y  b i  ń  s k a  K a  t a  r z y  n a, Kon ce p cja »gry umysłu« w pro zie An drie ja Biełego

i Ja me sa Joyce’a.
S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a, Pó ź na pro za A. Biełego. »Mo sk wa« – »Ma ski«.
W o  j  t a  c z a k  E m i  l i a, Rzeczownik w języku niemieckim i rosyjskim w zakresie

minimum leksykalnego. Kontrastywne badania se man ty cz ne.
B. Pra ce redakcyjne

K o r  b u t  J o  a n  n a,  K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra
Czech. Ma te riały stu den c kiej kon fe ren cji na uko wej.
C. Stu dia i arty kuły na uko we

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, An tro po ni ma w cze skich tłuma cze niach »Pana Ta de -
u sza« Ada ma Mi c kie wi cza, [w:] Adam Mi c kie wicz a Slované.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ke vztahu: jazyk – kultura – překlad, [w:] Otázky
překladu.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Bohemica w czasopiśmie »Łužica« (szkic do pro ble-
mu), „Bohemistyka”.

B a  ń  c z y k  Ł u c j a, Pra ski pro jekt ko r pu sów rów no ległych In ter corp.
B a r ć  S y  b i l  l a, The Re ve r sal of the Exem p li fy ing Role of Hi sto ry in Ho ra ce

Walpole’s The Ca st le of Otran to.
K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Whims of the Ge r ma nic Prefi xga- Revi si ted.
M a  k s y m  -  B e n  c z e w  J o  a n  n a, Pa te l ski M., Jan Mi chał Roz wa do wski i jego

zain tere so wa nia Słowia ń sz czyzną.
M ü l l e r  A n n a, Das In ter view im Ma ga zin »Der Spie gel« Ana ly se ei ner Tex t so r te
O l  k u s z  K s e  n i a, Mo tyw hi p no zy i mag ne ty z mu w twó r czo ści pi sa rzy dru gie go

po ko le nia po zy ty wi stów.
O l  k u s z  K s e  n i a, Oko w oko z li te ra turą gro zy. 
O l  k u s z  K s e  n i a, Współcze s na de mo no lo gia, czy li Ta de u sza Oszu b skie go opo -

wia da nia gro zy. 
O l  k u s z  K s e  n i a, Me diu mizm w zwie r cia d le sa ty ry.
P o  l a k  A n  d r z e j, »Czas głuchej je sie ni« Ju ri ja Da wy do wa. Uwa gi na te mat ga -

tun ku po wie ści hi sto ry cz nej.
P o  r w o ł  M o  n i  k a, Me ta fo ra jako spo sób ob ra zo wa nia my śli w przekład zie, [w:]

Ma te riały kon fe ren cyj ne – Me ta fo ra w ku l tu rze.
P o  r w o ł  M o  n i  k a, Slips of the ton gue as an ex ten si ve in fo r ma tion abo ut stru c tu -

re and use of lan gu a ge.
P o  r w o ł  M o  n i  k a, Think -Aloud -Pro to col (TAP) as a met hodo lo gi cal tool for so l -

ving and un de r stan ding trans la tion as men tal ly co m p lex pro blem.
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R y  b i  ń  s k a  K a  t a  r z y  n a , Ta je m na re ce p ta An drie ja Biełego na długo wie cz ność
na przykład zie po wie ści Pe te r s burg.

R y  b i  ń  s k a  K a  t a  r z y  n a , Wi zja raju w »Pe ter sbu r gu« An drie ja Biełego jako
przykład nie szcze l no ści gra nic »ja« człowie ka współcze s ne go.

R y  b i  ń  s k a  K a  t a  r z y  n a , Мотив танца в »Петербурге« Андрея Белого
и в »Улиссе« Джеймса Джойса.

S p u t  R e  n a  t a, Z dzie jów gó r nośląskiej pra sy. Początko wy okres działal no ści
raci bo r skie go ośro d ka pra so we go 1802–1812.

V o  g e l  D a  n i e l, Qu e stions of iden ti ty in Vi kram Seth’s A Su i ta b le Boy and Za die
Smith’s Whi te Te eth.

Vo gel Da niel, The bor der be twe en In dia and Pa ki stan af ter the Pa r ti tion in 1947.
Cur rent de ba tes, di s cus sions and re tu r ning me mo ries.
D. Re cen zje i omówienia

C i u  p  k e  S o  n i a, Hi sto ria wie l kiej przy ja ź ni.
C z e c h  R e  n a  t a, Dzie je ku l tu ry nie mie c kiej.

5. Udział w kon fe ren cjach
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, An tro po ni ma w cze skich tłuma cze niach »Pana Ta de -

u sza« Ada ma Mi c kie wi cza, Adam Mi c kie wicz a Slované, Uni ve rzi ta Ostravská, Ostra va 
29–30.12.2005 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Glottodidaktické otázky české fra ze o lo gie, Čeština
jako cizí ja zyk, UBB Uni ve rzi ta Karlova, Pra ha, 14–18.08.2006 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Glottodidaktické otázky testování, Písemní zkoušky
a testy z (cizích) jazyků (a z češtiny pro cizince), UJOP UK Praha, 19–20.06.2007 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Interakcja a język, Czeski język i literatura w in-
terakcji, Racibórz 29–30.09.2005 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Konce ptua li za cja ży cia w Quo va dis Hen ry ka Sien -
kie wi cza, Hen ryk Sien kie wicz. Tra di ce současnost – re ce pce, Uni ve rzi ta Ostravská,
Ostra va 13–14.12.2005 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Przestrzeń jako kategoria językowa, Pro stor v jazyce 
a literatuře, KB Uni ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně, Ústi nad Labem, 7–9.09.2006 r.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ústní zkoušky z češtiny pro cizince v Polsku, Ústní
zkoušky z cizího jazyka (a z češtiny pro cizince), UJOP Uni ve rzi ta Karlova, Praha,
18–19.06.2006 r. 

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Vlastní jména jako prostředek per sva ze v polském ti -
sku, Me to dy a prostředky přesvědčování v masových médiích, Uni ve rzi ta Ostravská,
Ostra va 17–18.09.2005 r.

B a  ń  c z y k  Ł u c j a, Pra ski pro jekt ko r pu sów rów no ległych In ter corp, VIII Mię -
dzy naro do wa Kon fe ren cja Młodych na uko w ców, Po bie ro wo, 21–23.04.2006 r. 

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, En glish Co m po unds as Mi ni mal Idiom, .8th Con fe ren ce of
En glish, Ame ri can and Ca na dian Stu dies, Brno, 2005 r.
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K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Word – Fo r ma tion The o ries Wor ks hop, Prešov Uni ve r si ty,
Slo va kia, 23–26.06.2005 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, The Way of Ma ste ring Idio ma tic En glish, 2nd Con fe ren ce of
En glish and Ame ri can Stu dies, Si le sian Uni ve r si ty in Opa va, 18.09.2006 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Lo gic and Eco no my of Mo dern En glish, MSATE/MSSUA
and the IATEFL Te a cher De ve lo p ment Spe cial In te rest Gro up, Ostra va, 7.10.2006 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, LOGOS EUROPE: Nine EU uni ve r si ty me e ting, Košice,
Slo va kia, 28–31.03.2007 r. 

K u  d a j  B a r  b a  r a, Egzy sten cja l ny kon tekst w po ety c kiej twó r czo ści »milczącego
po ko le nia« na przykład zie wy bra nych utwo rów Jiřego Or te na, Ję zyk i li te ra tu ra cze ska
w in ter akcji, PWSZ w Racibo rzu, Ra ci bórz, 29–30.09.2005 r.

K u  d a j  B a r  b a  r a, Fa na be rie fe mi ni stek? – czy li o na zwach że ń skich we współ-
cze s nym ję zy ku pol skim i cze skim, Świat Słowian w ję zy ku i ku l tu rze, Uni we r sy tet
Szcze ciński, Po bie ro wo, 22–24.04.2006 r. 

M o  l ę  d a  J a  c e k, Ana li za wy ni ków ba dań an kie to wych nt. na ucza nia li te ra tu ry na
po zio mie szkoły śred niej w Pol sce,  Naucza nie li te ra tu ry w szkołach, Związek Li te ra tów 
w Pra dze (Obec spisovatelů Pra ha)., Rožnov, Re pu b li ka Cze ska, 30.06–02.07.2006 r.

M o  l ę  d a  J a  c e k, Are En glis h- ba sed pi d gins re al ly syn tac ti cal ly si m p le than En -
glish it self? A cri ti cal view. Kruh moderních filologů przy Aka de mii Nauk Re pu b li ki
Czes kiej, Uni we r sy tet Ostra wski, Ostra wa, 17.04.2007 r.

M o  l ę  d a  J a  c e k, Sho uld te a ching the ru les of the En glish gram mar be ru led out?
Kon fe ren cja IATEFL: To ols for Pro fes sio nal Develo p ment, IATEFL/MSSUA Ostra wa, 
7.10.2006 r. 

M ü l l e r  A n n a, kon fe ren cja do kto ran tów, In sty tut Fi lo lo gii Ge r ma ń skiej Uni we r -
sy tet War sza wski, Wa r sza wa, 26.05.2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Kon dy cja pol szczy z ny we współcze s nej szko le, Uni we r sy tet
Opo l ski, Opo le, 24.02.2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Me ta fo ra jako spo sób ob ra zo wa nia my śli w przekład zie,
Meta fo ra w ku l tu rze, In sty tut Pedago giczno -Języ ko wy PWSZ w Elblągu, Elbląg,
15–16. 03.2006 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Przekład an gie l skich te r mi nów do tyczących nad ci ś nie nia tę t -
ni cze go w świe t le języ koz na w stwa i pra cy tłuma cza, Ter mi no lo gia Pol ska 2006, Pol ska
Se k cja Mię dzy naro do wej Or ga ni za cji Ter mi no lo gii Spe cjali sty cz nej, Wa r sza wa,
10.11.2006 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Slips of the ton gue as an ex ten si ve in fo r ma tion abo ut stru c tu -
re and use of lan gu a ge, W dia lo gu ję zy ków i ku l tur, Ling wi sty cz na Szkoła Wy ższa
w Wa r sza wie, Wa r sza wa, 15–16.01.2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Think -Aloud -Pro to col (TAP) as a met hodo lo gi cal tool for so l -
ving and un de r stan ding trans la tion as men tal ly co m p lex pro blem, PASE 2007, In sty tut
Ję zy ka An gie l skie go oraz In sty tut Kultu ry i Li te ra tu ry Bry ty j skiej i Ame ry ka ń skiej Uni -
wer sy te tu Śląskie go, Szczyrk, 19–21.04.2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, XX Wa r szta ty Przekładu Pra wni cze go i Spe cjali stycz ne go,
Pol skie To wa rzy stwo Tłuma czy Przy sięgłych i Spe cjali sty cz nych TEPIS, Wa r sza wa,
29–30.09.2006 r.
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Š e b e s t o v á  I r e  n a, Die Ausei nande rse t zung mit dem Fre m den in der schwe ize ri -
s chen Li te ra tur. Das Be i spiel: Eri ca Pe dret ti, Die deuts ch spra chi gen Ländern im ne u en
Eu ro pa und Po len, Łódź, 18–19.05.2005 r.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Die Schwe iz ist kle i ne In sel, auch wenn dies ei ner ihrer Lieb -
ling smy t hen ist, Das Germa ni sti kstu dium an Tsche chi s chen Universitäten, Hra dec
Králové, 12–13.10.2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l, The bor der be twe en In dia and Pa ki stan af ter yhe Pa r ti tion in
1947. Cur rent de bats, di s cus sions and re tu r ning me mo ries., Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła 
Za wo do wa w Kro ś nie, Uni ve r si ty of Prešov – Słowa cja, Kla gen furt Uni ve r si ty – Au -
stria, Kro s no, 21–23.04.2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l, Qu e stions of iden ti ty in Vi kram Seth’s A Su i ta b le Boy and Za die
Smith’s Whi te Te eth, Li te ra tu res in En glish in the Con text of (Post)-Co lo nia lism, Post -
mo de r nism and the Pre sent, The Uni ve r si ty of Prešov in Prešov, Slo vak Re pu b lic De -
par t ment of the En glish Lan gu a ge and Li te ra tu re, Fa cu l ty of Hu ma ni ties and Na tu ral
Scien ces, 21–22.11.2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l,, Is the o ry of li te ra tu re use ful whi le te a ching li te ra tu re?, To ols
for Pro fes sio nal De ve lo p ment, The Lan gu a ge Scho ol of Ostra va, MSSUA/MSATE,
Ostra va, 7.10.2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l, Post ko lo nia lizm a na cjo na lizm, Fi lo zo fia ku l tu ry i my śle nie
o edu ka cji, Do lnośląska Szkoła Wy ższa Edu ka cji i To wa rzy stwo Wie dzy Po wszech nej
we Wrocławiu, 13.05.2003 r.

V o  g e l  D a  n i e l, The 16th an nu al PASE con fe ren ce, Uni we r sy tet Śląski, In sty tut
Fi lo lo gii An gielskiej, So s no wiec, 19–21.04.2007 r.

V o  g e l  D a  n i e l, The re ce p tion of the work of Jo seph Conrad – re a ders real and
im p lied, Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski w Kra ko wie, The Ja giel lo nian Uni ve r su ty Jo seph
Con rad Re se arch Cen tre and Jo seph Con rad So cie ty, 22–26.09.2007 r.

W i  d o  t a  A n  d r z e j, (How) sho uld we te ach pro nun cia tion to te e na gers?, To ols
For Lan gu a ge De ve lo p ment, MSSUA / MSATE Ostra wa, Ostra wa, 7.10.2006 r.

Z i  m  n a  A l i  n a, Di da kti sie rung der Te x te .Wa r szta ty dla Le kto rów Szkół Wy -
ższych, Go e t he In sty tut, Kra ków,  24–25.11.2006 r.

Z i  m  n a  A l i  n a, Wa r szta ty Przekładu Pra wni cze go i Spe cjali stycz ne go, TEPIS,
Wa r sza wa, 29–30.09.2006 r.

6. Udział w pra cach nauko wo-ba da w czych poza ucze l nia nych
B a  ń  c z y k  Ł u c j a, stu dia do kto ran c kie na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze, kie ru -

nek: fi lo lo gia słowia ń ska, pro jekt pra cy do kto r skiej: Pol skie ek wi wa len ty cze skich te r -
mi nów pra wno-u stro jo wych – ana li za se man ty cz na i trans lato ry cz na. Pro wa dze nie za -
jęć wa r szta to wych do tyczących cze sko- pol skie go przekładu uży t ko we go. 

B a  ń  c z y k  Ł u c j a, współpra ca w re a li za cji pro je ktu Usta vu Českiego národnego
ko r pu su (Uni we r sy tet Ka ro la, Filozofická fa ku l ta) In ter corp zakładającego two rze nie
ele ktro ni cz nych ko r pu sów rów no ległych – działal ność organi zacyjno -koordy nacyj na
oraz kon su l ta cje mery to ry cz ne w se kcji cze sko- po l skiej.
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B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, pra ca do kto r ska na te mat wpływu długo ści po by tu 
w kra ju an glo języ cz nym oraz in ten syw no ści kon ta ktu z ję zy kiem an gie l skim na umie ję -
t no ści ję zy ko we pol skich imi gran tów w An glii (pro mo tor prof. dr hab. Anna Niże go -
rod cew z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go).

C z e c h  R e  n a  t a, pra ca nad roz prawą do ktorską z hi sto rii li te ra tu ry nie mie c kiej na 
te mat: Dzie ci ń stwo i młodość w au to bio gra fii pi sa rzy nie miec koję zycz nych XX wie ku
(Chri sta Wolf, Wo l f gang Ko ep pen, Tho mas Be r n hard, Elias Ca net ti).

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, pra ca nad pro je ktem A Han d bo ok on Co m po un ding, we
współpra cy z Košice Uni ve r si ty, Slo va kia i Ox ford Uni ve r si ty Press, UK. 

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v,  członek ze społu pra cu ja ce go nad pro je ktem „Lo gos Eu ro -
pe”, obe j mującym swo im za się giem 9 in sty tu tów ję zy ka an gie l skie go na te re nie Unii
Eu ro pe j skiej (do tyczący stu diów do kto ran c kich).

K o r b u t  J o  a n  n a, udział w pro je kcie ba da w czym do tyczącym cze sko- po l skiej
fra ze o lo gii po rów na w czej (Cze sko- po l ski słow nik fra zeo logi cz ny), rea li zo wa nym w Ka -
te drze Fi lo lo gii Cze skiej i Łuży c kiej In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go w Kra ko wie, pod red. prof. dr hab. Te re sy Zo fii Orłoś. Opra co wy wa nie
haseł słow ni ko wych w opa r ciu o ma te riały za czer p nię te z cze skich i pol skich słow ni -
ków fraze olo gi cz nych oraz ma te riały Cze skie go ko r pu su te ksto we go.

B a r  b a  r a  K u  d a j, współau to rka pla no wa nej pu b li ka cji: Ob li cza Bi b lii. Ję zyk  –
Przekład – Ku l tu ra. (Roz dział po świę co ny przekłado wi Bi b lii na ję zyk cze ski). Ce lem
pro je ktu jest kom p le kso we opra co wa nie po świę co ne przekładom Bi b lii na na stę pujące
ję zy ki: pol ski, an gie l ski, fran cu ski, włoski, nie mie cki, hi sz pa ń ski, ro sy j ski, ser b ski
(serb sko- chor wa cki), cze ski, he bra j ski i ich fun kcjo no wa nia w wy mie nio nych ku l tu rach 
i ję zy kach. Stu dium ma na celu in te gruację śro do wi ska na uko wego z całej Pol ski (do
pra cy nad po szcze gól ny mi roz działami za pro sze ni zo staną ucze ni z wie lu ośro d ków
uni wer syte c kich Pol ski (m.in. Uni we r sy tet Wrocławski, Uni we r sy tet Szcze ci ń ski, Ka to -
li cki Uni we r sy tet Lu be l ski, Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, Uni we r -
sy tet Ja giel lo ń ski, Uni we r sy tet Gda ń ski). 

K u  d a j  B a r  b a  r a, pra ca do kto r ska nt. Je zy kowy ob raz sąsia dów Pol ski i Czech
na pod sta wie na ro do we go ko r pu su ję zy ko we go (Uni we r sy tet Ostra wski, pro mo tor prof.
dr hab. Mie czysław Ba lo wski).

M o  l ę  d a  J a  c e k, udział w mię dzy naro do wym pro je kcie ba da w czym „Na ucza nie
li te ra tu ry w szkołach”, mającym na celu po rów na nie spo so bu i za kre su na ucza nia li te ra -
tu ry ro dzi mej i ob cej na po zio mie szkoły śred niej w wy bra nych kra jach Eu ro py Środ ko -
wej. Pro jekt prze pro wa dzo ny zo stał pod kie run kiem Związku Li te ra tów w Pra dze (Obec 
spisovatelů Pra ha). Opra co wanie pol skiej wer sji an kie ty na po wy ższy te mat i ana li zy jej 
wy ni ków, we współpra cy z doc. Jiřim Ur ban cem z Uni wer sy te tu Śląskie go w Opa wie.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, stu dia do kto ran c kie na Uni wer sy te cie Opo l skim, pra ca opa r ta
na ze bra nym ma te ria le (spe cja li sty czne pu b li ka cje na uko we, wy wia dy, Pro to koły Głoś -
ne go My śle nia); przed mio tem ba da nia jest ‘tłumaczenie’ jako szcze gó l na fo r ma działal -
no ści inte le ktua l nej, łącząca w so bie pro ce sy ro zu mie nia i pro du kcji mowy oraz obe j -
mująca ró ż ne fo r my wie dzy i umie ję t no ści. 
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S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a, przy go to wa nie mery to ry cz ne kon fe ren cji nt. Ro syj -
ska kry ty ka li te ra cka XX wie ku. Przy go to wa nie tomu Z prze mian ga tun ko wych w li te ra -
tu rze ro sy j skiej XX–XXI wie ku (na Uni wer sy te cie Śląskim).

S t r ó  z i k  P a w e ł, pra ca do kto r ska nt. Dro gi i bez dro ża nie mie c kiej li te ra tu ry emi -
gra cy j nej na pod sta wie ży cia i twó r czo ści Kla u sa i Ery ki Mann. (Uni we r sy tet
Wrocławski, pro mo tor prof. dr hab. Nor bert Hon sza).

7. Współpra ca mię dzy naro do wa
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, współpra ca nad wie l kim słow ni kiem fra zeo logi cz -

nym cze sko- po l skim w Uni wer sy te cie Ostra wskim.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, udział w pro gra mie ba da w czym Ewa lu a cja na ucza -

nia ję zy ków ob cych w ra mach po li ty ki ję zy ko wej Unii Eu ro pe j skiej, pro wa dzo nym
przez UJOP Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze. Pro gram roz po czę ty w 2006 r., za ko ń cze -
nie prze wi du je się w 2008 roku.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, wy ko na nie pro je ktu Słow nik ge stów ze szkołami
w An glii, Be l gii, Esto nii i Tu r cji. Prze pro wa dze nie ba dań, ana li za wy ni ków i spo-
rządze nie słow ni ka ge stów.

C i u  p  k e  S o  n i a, nawiąza nie współpra cy z „HAUS SCHLESIEN” w Königswin-
ter w Nie mczech. Pla ców ka za j mu je się krze wie niem ku l tu ry oraz pro je kta mi edu kacy j -
ny mi. Przy wspa r ciu fi nan so wym Mi ni ste r stwa Spraw We wnę trz nych Re pu b li ki Fe de -
ra l nej Nie miec ro kro cz nie or ga ni zu je tygo dnio we se mi na ria dla stu den tów ger ma ni sty ki 
i hi sto rii z Pol ski i Czech. W dniach 18–24 ma r ca 2007 gru pa 35 stu dentów PWSZ wraz 
z opie ku na mi wzięła udział w se mi na rium, po znając nie miecką ku l tu rę i pro ble ma ty kę
dotyczącą sto sun ków pol sko- nie mie ckich, jak rów nież kwe stię mnie j szo ści na ro do wych 
i et ni cz nych, szan se i pro ble my związa ne z roz sze rze niem Unii Eu ro pe j skiej, pro ble my
glo ba li za cji i ste reo ty py Po la ka a Nie mca .

M o  l ę  d a  J a  c e k,  A n  d r z e j  W i  d o  t a, audio rekon stru k cja i na gra nie własne te -
kstów staro an gie l skich, śred nioan gie l skich i wczes no-no woan giel skich we współpra cy
z Uni wer sy te tem Ostra wskim pod opieką prof. dr. hab. Stani s lava Ka v ki.

S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a , wykłady o li te ra tu rze ro sy j skiej na Uni wer sy te cie
w Hra dcu Králové w ra mach pro gra mu So kra tes–Era s mus – maj 2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l, ucze st ni c two w mię dzy naro do wym pro gra mie De mo c ra cy and
Di ve r si ty Gra du a te Sum mer In sti tu te w Kra ko wie w dniach 13–31.07.2003 r. zor gani zo -
wa nym przez Trans re gio nal Cen ter for De mo c ra tic Stu dies, New Scho ol Uni ve r si ty
oraz Mię dzy naro do we Cen trum Ku l tu ry przy Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim. Głów ny mi
ucze st ni ka mi byli do kto ran ci z kra jów eu ro pe j skich, azja ty c kich i afry ka ń skich; trwa-
jące dwa tygo d nie se mi na ria po świę co ne były so cjo lo gii, na ukom społecz nym, roli hi -
sto rii i pa mię ci zbio ro wej we współcze s nych społecze ń stwach, idei de mo kra cji, pro ble -
ma ty ce kra jów roz wi jających się; pro gram ko ń czył się na pi sa niem pra cy ba da w czej
oraz uzy ska niem dy p lo mu New Scho ol Uni ve r si ty, New York.
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8. Awan se na uko we
R y  b i  ń  s k a  K a  t a  r z y  n a, ob ro na pra cy do kto r skiej na te mat: Kon ce p cja »gry

umysłu« w pro zie An drie ja Biełego i Ja me sa Joyce’a, na da nie tytułu do kto ra nauk
huma ni sty cz nych uchwałą Uni wer sy te tu Wrocławskie go z dnia 13.06.2006 r.

V o  g e l  D a  n i e l, ob ro na pra cy do kto r skiej na te mat: Hi sto ria a post ko lo nia lizm.
Pi sa nie hi sto rii na ro do wej i jej obe cność w kry ty ce i lite ra tu rze postkolonialnej, na da -
nie tytułu do kto ra nauk huma ni sty cz nych uchwałą Uni wer sy te tu Wrocławskie go z dnia
13.06.2006 r.
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