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Emilia DEUTSCH

Kategorie gramatyczne w funkcji perswazyjnej
(na przykładzie reklam w czasopiśmie „ELLE”)
Katarzyna Skowronek zaproponowała, by komunikaty reklamowe badać
z różnych punktów widzenia. Jednym z nich jest gramatyka reklamy rozumiana
z jednej strony jako struktura fonologiczno-morfologiczno-syntaktyczna, a z drugiej jako tekst, akt mowy. W drugim przypadku na tym etapie badań postulat
ten wydaje się jeszcze zbyt trudny do udokumentowania (mnogość nadawców,
mnogość form itp.). Jednak wielopoziomowość stukturalna tekstu reklamy
(gramatyczna, leksykalna, graficzna itp.) zmusza do przyjrzenia się strukturze
gramatycznej reklamy, aby w obrębie każdego jej poziomu albo wskazać na
różnorodność wynikającą z intencji perlokucyjnych, albo opisać ich przydatność do wyrażania treści perswazyjnych w tego typu tekstach. W tym aspekcie
prezentacja analizowanego materiału w niniejszym artykule będzie poświęcona
opisowi środków systemowych, a dokładniej wykorzystaniu środków gramatycznych, pełniących funkcję nakłaniającą w celu przekonania odbiorcy do
zakupu reklamowanego towaru, i udowodnieniu tezy o heterogeniczności ich
wykorzystania (bardziej w płaszczyźnie pragmatycznej, niż systemowej).
1. Kategoria stopnia

Stopień równy

Stopień równy występuje w tekstach reklamowych najczęściej. Jego perswazyjne działanie wyraża się wtedy, kiedy jest on użyty w przymiotniku lub
przysłówku określającym cechę pozytywną. Może on być zastosowany w przypadku cechy charakteryzującej produkt:
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NIVEA. Jediná kompletní řada kosmetiky pro muže („ELLE” 2007, nr 36251).

Oxygen Power představuje skutečnou inovaci a vysoce efektivní péči o plet’. Obsahuje 15%
čistého kyslíku [...] (3641).
Revoluční složení s kyselinou listovou posiluje a obnovuje DNA plet’ových buňěk (3318).

Jistotou správné volby jsou dvě exkluzivní dárkové sady IMEDEEN®, které kromě tablet
obsahují navíc luxusní dárek v podobě séra IMEDEEN Expression Line Control TM v hodnotě
3.470 Kč (3643).
Jedno skvělé nové řešení pro Vaše oči (3401).

Optimální poměr mastných kyselin omega 3 a omega 6 (3383).

Dermatologické laboratoře Avčne zjistily a dokázaly, že retinaldehyd* (aktivní a dobře
snášená forma vitamínu A) hraje pokazatelně klíčovou roli v bojí proti známkám fotostárnutí
a umožňuje ve spojení s H.A.F. zvýšit syntézu kyseliny hyaluronové v pokožce (3645).

Może również odnosić się do potencjalnego przyszłego konsumenta lub jego
części ciała:
Novinka F by Ferragamo pour Homme je ztělesněním Famózního a Fascinujícího muže, který
je navíc Fantastickým milencem (3670).
Tvá plet’ je jedinečná, proto také vyžaduje speciální péči. [...] Lirene pro tebe připravila [...]
(3344).

Może także dotyczyć skutków działania kosmetyku:

Jen 3 minuty stačí pro skvělou plet’ (3555).
Po probuzení vás uvítá skvělá plet’ (3555).

Stopień wyższy
Stopień wyższy natomiast w analizowanych reklamach pojawia się częściej
niż stopień najwyższy, ale dużo rzadziej niż stopień równy. Z jednej strony
informuje on o tym, że coś jest lepsze od propozycji konkurencji (funkcja
podstawowa stopnia wyższego), z drugiej jednak nie bywa kojarzony
z tzw. „nachalną reklamą” (skryta perswazja), mimo że pełni funkcję perswazyjną, a nawet manipulacyjną. Zatem służy on do porównania reklamowanego produktu z innym, wykazując jednocześnie korzyść z zakupu
produktu reklamowanego:
A kdo víc o hydratace víc než Dove? (3541).

1
W niniejszym artykule podaję jedynie numery reklam, które zaczerpnęłam z czasopisma
„ELLE”, rocznik 2007. Kolejność reklam odpowiada poszczególnym numerom pisma.

Kategorie gramatyczne w funkcji perswazyjnej...

9

Używany też bywa do opisania pozytywnego rezultatu działania kosmetyku:

Nyní můžete tvořit silnější, delší, výraznější a oslňující řasy, které nechají vyniknout kráse
Vašich očí (3437).
Budete se cítit krasnější a v přijemné pohodě si vychutnate léto plnými doušky (3558).
Díky nim je pokožka zdravější (3440).
Až o 400% větší objem.

Vaše plet’ je omlazená, výrazně pevnější a vrásky jsou radikálně redukovány (3318).

Niekiedy jest także używany do opisu pozytywnej przyszłości, co jest
pośrednio związane z pozytywną cechą reklamowanego produktu, np. zwrot
Krásnější zítřek (3536).
Do podkreślenia stopnia wyższego, a tym samym cechy produktu, w niektórych przypadkach wykorzystuje się również dodatkowe wyrazy, takie jak aż
czy wyraźnie, np.:
Až o 400% větší objem.

Vaše plet’ je omlazená, výrazně pevnější a vrásky jsou radikálně redukovány (3318).

Jednak tego typu formy są rzadkie.

Stopień najwyższy

Z reklamą najczęściej kojarzony jest stopień najwyższy. W świadomości
większości użytkowników języka istnieje przekonanie, że reklama zachwala
coś, co jest najlepsze. Jeszcze jakiś czas temu rzeczywiście tak było. W analizowanym materiale jednak częstsze jest użycie stopnia równego czy wyższego
niż najwyższego w funkcji wywarcia wpływu na odbiorcę. Niemniej jednak
stopień najwyższy pełni funkcję perswazyjną, ukazując produkt jako najlepszy
z dostępnych na rynku:
Eucerin využívá své dlouholeté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje kosmetických výrobků,
které kombinuje z nejnovějšími vědeckými poznatky. Nabízí tak moderní přípravky, které splňují
nejvyšší dermatologické standarty, a zohledňují potřeby i té nejcitlivější pleti (3533).
Kartáček ProDefinition Brush TM dosáhne i na tu nejjemnější řasu [...] (3437).

2. Kategoria czasu

Czas teraźniejszy

W analizowanym materiale dominuje czas teraźniejszy. Do opisu większości
stanów i czynności używa się stanu teraźniejszego filozoficznego, który wyraża
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ponadczasowe czynności i stany. Dzięki temu daje on odbiorcy poczucie
stałości, ciągłości występowania pozytywnych efektów działania reklamowanych kosmetyków, np.:
Tablety IMEDEEN® zevnitř účinně regenerují plet’ celého těla a zároveň ji z okamžitým efektem brání před stárnutím. Regenerační účinky tablet se projevují přibližně po třiměsíčním
užívání v závislosti na výchozím stavu pokožky. Dárkové sady IMEDEEN® proto obsahují tablety na tři měsíce pro dosažení viditelných výsledků. Řada studií prokázala, že tablety IMEDEEN®
pomáhají zlepšit hydrataci pleti, redukují linky a vrásky, snižují viditelnost červených žilek
a pigmentových skvrn v pleti (3643).
Přípravky ze sady TimeWise® CelluShape™ zanechávají plet’ perfektně hydratovanou
a hedvábně hladkou po celý den (3380).
Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy budete okouzlující! (3652).

Nová řada plet’ových krémů Eucerin® Q10 ACTIVE s pleti vlastním koenzymem Q10
viditelně redukuje hloubku vrásek a vyhlazuje strukturu pleti již do 5 týdnů (3649).

Pozytywne skojarzenia z nieupływającym czasem nie dziwią. Znacznie
ważniejszym wydaje się fakt, że w zasadzie nie dotyczy on określeń czasowych
przekraczających miarę mierzoną w godzinach. Sugerować to może, że współczesne produkty nie są projektowane z myślą o trwałości, co wskazuje na fakt,
że dzisiejszy konsument nie jest skazany na funkcjonowanie w rzeczywistości,
której żywotność oblicza się tylko w godzinach, dniach czy miesiącach
(wskazując ten fakt w dacie ważności).
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że podstawową grupą reklamowanych w czasopismach kobiecych towarów są kosmetyki, od których
trudno oczekiwać trwałości mierzonej w innych niż godzinowe kategoriach.
Z drugiej jednak strony nie sposób nie spostrzec, że w kontekście reklam
samochodów czy produktów AGD trwałość w ogóle nie jest wartością
poddającą się pomiarowi.
Czas teraźniejszy w reklamach kosmetyków w analizowanym materiale
nastawiony na bliską przyszłość jest również wartościowany pozytywnie.
Wiąże się to zazwyczaj z możliwością szybkiego zakupu danego produktu.
Efekt będzie już teraz, jeśli kupimy polecany kosmetyk, np.:
Nyní můžete tvořit silnější, delší, výraznější a oslňující řasy, které nechají vyniknout kráse
Vašich očí (3437).
Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy budete okouzlující! (3652).

Vaše plet’ je omlazená, výrazně pevnější a vrásky jsou radikálně redukovány (3318).
DNAge® omlazuje plet’ v samém jádru buňky – v DNA! (3318).

Reorganizuje buněčnou strukturu a ozdravuje plet’ během 4 týdnů (3423).

Nová řada plet’ových krémů Eucerin® Q10 ACTIVE s pleti vlastním koenzymem Q10
viditelně redukuje hloubku vrásek a vyhlazuje strukturu pleti již do 5 týdnů (3649).

Kategorie gramatyczne w funkcji perswazyjnej...
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„Nyní moje plet’ odličování prostě miluje!” LINDA EVANGELISTA (3539).

Czas przyszły
Czas przyszły w zgromadzonym materiale o wiele częściej niż inne czasy
wyraża wartość pozytywną produktu. Przy jego pomocy opisywane są skutki
działania kosmetyków. Zazwyczaj pojawia się w formie dokonanej i odnosi się
do zmiany, jaka nastąpi po zakupie i zastosowaniu produktu, np.:
Změnu uvidíte již po 3–4 dnech (3468).

Vaš obličej působí svěže a mladstivě, a přesto si zachová svou přirozenou mimiku (3444).
Vaši pokožku rozzaří a navíc již po 4 týdnech zpevní (3468).

Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy budete okouzlující! (3652).
Po probuzení vás uvítá skvělá plet’ (3555).

Dokonalý makeup s neuvěřitelným liftingem, který si zamilujete (3399).

S Dove vyživujícím tělovým mlekem dodate pokožce dostatečnou dávku hydratace, tedy
přesně to, co jí po slunění chybí (3558).

Może on także odnosić się do innych korzyści, jakie uzyska klient,
nabywając produkt, np. informować o możliwości uzyskania prezentu, np.:
[...] dárek. Při nákupu F by Ferragamo pour Homme (EdT 100ml) získate ZDARMA luxusní
přivěšek na klíče (3670).
Dárek! Pokud tuto stránku ukážete u pokladny v perfumerii Sephora Flora, získate bezplatné
provedení make-upu nebo manikúru* (3400).

Czas przeszły
Czas przeszły jest zazwyczaj negatywnie wartościowany. Służy ukazaniu
problemów, które powodują, że konieczne jest nabycie reklamowanego produktu. W badanym przeze mnie materiale czas przeszły nie pojawił się. Pojawia
się natomiast negatywne wartościowanie przeszłości przy użyciu czasu teraźniejszego. W zdaniach, w których fakt, że teraźniejszość jest pozytywna, jest
szczególnie silnie podkreślony, możemy domyślać się negatywnej oceny
przeszłości:
„Nyní moje plet’ odličování prostě miluje!” LINDA EVANGELISTA (3539).

W powyższym sloganie mimo iż czas przeszły nie pojawia się, to mamy do
czynienia ze wspomnieniem o przeszłości. Teraźniejszość uważaną za pozytywną podkreśla dodatkowo wyraz nyní ‘teraz’. Skoro teraz twarz kocha demakijaż,
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można domyślać się, że wcześniej nie było to dla niej nic przyjemnego, a co za
tym idzie, że przeszłość wiązała się z uczuciem przykrym, negatywnym.
3. Kategoria osoby

W komunikatach reklamowych najczęściej pojawia się druga osoba, ponieważ służy ona jako zwrot do adresata. Wykorzystywana jest także pierwsza
osoba, jednak nie służy ona celom perswazji, tylko opisowi produktu. Druga
osoba w reklamie czeskiej zazwyczaj występuje w liczbie mnogiej, czyli w formie grzecznościowej, a także jest niemal obligatoryjną formą trybu rozkazującego, np.:
K záchraně vaší pokožky nemusíte konzumovat antioxidantů (3440).

Hydratace je i v létě klíčem k přirozené kráse vaší pokožky a budete spokojeni (3558).
Ani při koupeli nezapomínejte na hydrataci (3558).

Odstraňte mikroskopická poškození pleti ještě dnes (3536).

Czasem występuje także w liczbie pojedynczej:

Tvá plet’ je jedinečná, proto také vyžaduješ speciální péči. [...] Lirene pro tebe připravila [...]
(3344).
Znaš svou plet’. Poznej také svou Lirene (3344).

Jednak ta forma jest o wiele rzadsza, można by powiedzieć okazjonalna.

4. Kategoria modalności

Modalność deontyczna
W reklamie w celu perswazji używany jest tryb rozkazujący. Działa on na
odbiorcę sugestywnie, ponieważ nie pozwala zweryfikować wypowiedzianego
zdania ani uznać je za fałszywe. W analizowanych reklamach tryb rozkazujący
używany jest zazwyczaj w tych zdaniach, które w sposób bezpośredni nie
dotyczą samej czynności zakupu. Ponieważ wyrażenie „kup nasz produkt”
mogłoby zadziałać przeciwnie do oczekiwanego przez nadawcę rezultatu,
stosuje się zdania, które przekazują tę samą treść, zwracają uwagę odbiorcy na
działanie towarzyszące użyciu danego produktu (albo przed zastosowaniem
reklamowanego produktu, albo po zastosowaniu, albo na proces myślowy
towarzyszący porównaniu obu tych czynności), nie zaś na konieczność jego
zakupu, np.:
Zapomeňte na injekce (3444).

Kategorie gramatyczne w funkcji perswazyjnej...
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Dopřejte své pleti pocit uvolnění (3459).
Nenechte Vaši plet´ zčervenat (3411).

Zkuste si představit, že i v horkém létě si můžete přestat dělat starosti se svou citlivou pletí
(3533).
Mějte své vrásky zcela pod kontrolou s Eluage (3463).
Zažijte barvení a zesvětlování de luxe! (3512).
Oslňte zářivým leskem vašich rtů (3445).

Tryb rozkazujący pojawia się także w zdaniach, które pozornie nie dotyczą
zakupu produktu:
Jdi svou cestou! (3383).

Zachyťte věčnou krásu okamžiku (3393).

Takže: pořádně odpočívejte. Správně jezte (3401).
Jezte chytře, samozřejmě (3440).
Přispěte si (3555).

Objevte nový svět krásy (3380).

V parných dnech se určitě rádi osvěžíte ranním sprchováním (3558).

Bardzo rzadko pojawiają się zdania, w których występują czasowniki
w trybie rozkazującym, namawiając wprost do zakupu produktu:
Vyzkoušejte i nové zpevňující tělové mléko (3468).
Vyzkoušejte 7-mi denní péči o plet’ (3492).

Vyzkoušejte luxusní péči ve vašem salónu ZDARMA! (3512).
Objevte z námi Avene (3585).

W przypadku trybu rozkazującego należy pamiętać, że silniejszy wydźwięk
posiadają zanegowane rozkaźniki, czyli mają wzmocnioną siłę przekonywania,
np.:
Nenechte Vaši plet´ zčervenat (3411).

Często też za pomocą trybu rozkazującego namawiani jesteśmy do tego,
czego sami chcemy, co jest podyktowane zamiarem nadawcy wytworzenia
zapotrzebowania u odbiorcy na dany produkt, np.:
Objevte nový svět krásy (3380).

Zachyťte věčnou krásu okamžiku (3393).

Oslňte zářivým leskem vašich rtů (3445).

Mějte své vrásky zcela pod kontrolou s Eluage (3463).
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W innym przypadku zdania z trybem rozkazującym przypominają bardziej
radę lub życzenie niż rozkaz:
Takže: pořádně odpočívejte. Správně jezte (3401).
Jezte chytře, samozřejmě (3440).

V parných dnech se určitě rádi osvěžíte ranním sprchováním (3558).
Ani při koupeli nezapomínejte na hydrataci (3558).

Modalność aletyczna

Modalność aletycza jest to modalność rozumiana jako orzekanie o możliwości lub byciu. W ten sposób nadawca zostawia wolność wyboru odbiorcy.
Jest to jednak wolność pozorna, ponieważ w pierwszej części tej konstrukcji
copywriterzy zapowiadają problem, z którym się borykamy, a w drugiej jedynie
potencjalną możliwość jego rozwiązania. Faktyczne rozwiązanie znajduje się
w dalszej części reklamy, w której znajduje się opis kosmetyku i zachęcenie do
zakupu produktu, np.:
Pomocí TimeWise Cellu-Shape Sady pro modelování postavy můžete bojovat s celulitidou 24
hodin denně (3380).
Hluboké vrásky. Je možné je vypnout zevnitř (3418).

Modalność epistemiczna

Modalność epistemiczna bazuje na trybie przypuszczającym, warunek jest
postawiony w pierwszej części, która mówi albo o sytuacji projektowanej, albo
faktycznej. O jej zrealizowaniu decyduje odbiorca, kupując reklamowany
produkt, np.:
Poznejte, jak skvěle vypadá vaše plet‘ po dobrém nočním spánku – čistá, jemná a krásná. A
přesně tak to může být. Každý den (3555).
K záchraně vaší pokožky nemusí konzumace antioxidantů stačit (3440).

Modalność ta pozwala na wyrażenie w reklamie stwierdzeń, których nie da
się udowodnić. W wyżej przytoczonym przykładzie perswazyjnie działa na
odbiorcę wyobrażenie sobie pozytywnego skutku działania kosmetyku (czynność projektowana). Jednak dosłowne znaczenie tego fragmentu tekstu nie
zawiera gwarancji, że taki skutek będzie miało w rzeczywistości zastosowanie
reklamowanego produktu. Informuje jedynie o możliwości pozytywnych zmian.
Stwierdzenie Właśnie tak może być w tym przypadku jest przez przeciętnego
użytkownika języka rozumiane jako „Tak może być, jeśli zakupisz...”, mimo iż
w płaszczyźnie dosłownej takiej informacji nie ma.
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5. Inne formy czasownikowe
5.1. Bezokolicznik

Bezokolicznik w reklamie występuje rzadko, choć pojawia się. Wówczas
wyraźnie pełni funkcję perswazyjną. Występuje w zdaniach przypominających
instrukcje lub w konstrukcjach z czasownikami modalnymi:
Zmírnit suchost a zklidnit podráždění (3646).

Jen čistá plet‘ se může skutečně regenerovat (3588).

5.2. Rzeczowniki odczasownikowe

Niekiedy za nieosobową formę czasownika uważane są rzeczowniki odczasownikowe tworzone regularnie za pomocą sufiksów -anie/-enie. Ze względu
na ich częste występowanie w analizowanym materiale postanowiłam je wydzielić, wskazując na ich niejako „zastępstwo“ czasowników ruchu w tekście.
Omawiane formy słowotwórcze mogą odnosić się albo do skutków działania
produktu:
Hloubkové ozdravení pleti za 3 týdny (3601).

Zažijte barvení a zesvětlování de luxe! (3512).
Trichogen® VEG LS 8960.

– Zabraňuje zánětu a podráždění vlasové pokožky (3464).

albo do jego użytkowania:

Toho dosáhnou každodenním použiváním NIVEA Tělového mléka pro muže, jehož složení
přesně odpovídá požadavkům mužské pokožky (3625).

albo też do samej czynności zakupu:
K dostání se vybraných lékárnách (3589).

6. Pytania retoryczne i pozornie nieretoryczne

W analizowanych reklamach dość często pojawiają się pytania retoryczne
oraz pozornie nieretoryczne. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim
o wzmocnienie autorytetu firmy, która dany kosmetyk produkuje. Innym
sposobem wykorzystania pytań retorycznych jest przekonanie odbiorcy do tego,
że należy do grona, w którym znajduje się nadawca. Porównajmy poniższe
przykłady.
A kdo ví o hydrataci víc než Dove? (3541).

Rozumíte mužům? Víte, co je uTVÁŘí, Co je jim VLAStní, a co by jich TĚLO chtělo? (3625).
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Pytania retoryczne są także stosowane w formie argumentu. Wówczas
chodzi o zwrócenie uwagi na inne problemy, z którymi boryka się odbiorca,
a w rzeczywistości chodzi o wytworzenie zapotrzebowania na reklamowany
kosmetyk, np.:
Myslíte, že jen vrásky Vás dělají starší? (3624).

W tej funkcji wykorzystywane są także równoważniki zdań, np.:

Pomerančová kůže? Zbavte se jí! (3470).

Vrásky? Dehydratovaná plet‘? Zčervenání pleti? Akne? (3585).

oraz pytania zaskakujące, czyli takie, które nie dotyczą produktu bezpośrednio,
ale pośrednio. Jak w poniższym przykładzie: nic nie ma nadprzyrodzonego, jest
tylko firma, która w sposób rzeczywisty (przynależny do tego świata) pomoże
odbiorcy pozbyć się problemu. W ten sposób pragnie się przyciągnąć uwagę
odbiorcy do reklamy, np.:
Věříte v nadpřirozeno? (3580).

W analizowanym materiale występuje także niewielka grupa pytań pozornie
nieretorycznych, czyli takich, na które odbiorca nie oczekuje odpo- wiedzi, ale
odpowiedź zostaje podana, np.:
Může být krásná plet´ vytvořena? Ano (3358).

Dodanie do tekstu odpowiedzi czyni z pytania pozornie retorycznego
nieretoryczne. Jednocześnie w sposób wzmocniony przyciąga uwagę odbiorcy
do tekstu reklamy.
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Contrastive semasiological analysis
of white and biały
1. Word meaning(s) in cognitive semantics

The thesis that meaning is encyclopaedic in scope has become a kind of
hallmark of the cognitive approach. (J.R. Taylor, 2003). In cognitive
perspective lexical semantics has the task of covering as many uses of a lexeme
as possible. With a focus on the relationship between language and psychology,
cognitive semantics treats lexical items as reflections of cognitive principles –
as varied and flexible as the speakers’ perception of reality. In contrast to
traditional dictionary entries that are meant to be objective, based on scientific
knowledge and placed in a taxonomy, the cognitive definition of meaning
presents language users’ perception and established knowledge of the world
expressed with colloquial terms, common sense definitions and positioned in
folk taxonomies. Cognitive meaning is multi-faceted and pragmatic, strictly
‘subjective’ from traditional point of view, ‘anthropocentric’ in principle.
J. Bartmiński (2007) aptly calls the meaning of a word a culturally determined
image of the world1. Such an approach requires the use of simple, colloquial
language, contextual analysis of words, research into language users’ knowledge
and intuitions, use of sociological and ethnographic sources. The social aspect
of language as expression of power cannot be missed either. There are no
‘better’ or ‘worse’ meanings as long as they are entrenched and unambiguous in
a given context. Due to metaphorical and metonymic extensions of
central/prototypical meanings words are polysemous by nature. Langacker
1
Even Moderate Whorfianism, which grew out of the deterministic theory of a language as
a ‘strait-jacket’ for thought and perception, interprets the relation between the world and language
as a two-way process in which language is influenced by the way we see the world.
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(1991) considers polysemy ‘the normal state of affairs’ in lexical semantics.
The core of each meaning is embedded in our experience of the world. The
literal comes from the physical, primitive, basic, general and is (can be) found
in reality. The metaphorical meanings extended from the prototypical one apply
to a rather specific sense of a word, not to the most general (Taylor, 2003).
Anyway, the abstract ideas need the basic ones to render the meaning via
conceptual metaphor.
To present the multi-faceted semantic nature of the colour term biały/white
and the complexity of its meaning extensions, I will apply some of the
fundamental assumptions of cognitive semantics, summarised by Geeraerts
(2006) as the starting point and a lodestar in my analysis of biały and white:
1) lexical concepts have fuzzy rather than rigid boundaries;
2) polysemous meanings may overlap rather than be neatly separated;
3) lexical concepts are flexible rather than rigid and analogical rather than
algorithmical;
4) language is part of human cognition rather than independent of it;
5) semantic definitions of lexical concepts and encyclopaedic definitions of the
same cannot in principle be separated; and
6) cultural contexts and other relevant data should not be ignored in the study of
semantics.
Geeraerts (2006) concludes that “A way to represent radial categories in
a satisfactory manner is to use ‘hierarchical structures in a non-taxonomical
way’ to represent phenomena such as indeterminacy and overlapping meanings”.
This turns out to be a challenging task with terms as rich in connotations as
colour terms, including biały/white.
2. Methodological principles and research

The intention of the research was to carry out a semasiological analysis of
the colour term biały/white and present a radial structure for either language to
illustrate the many senses the adjective evokes. I followed the thesis introduced
and developed by Geeraerts (1985), Langacker (1987) and Taylor (2007) that
meaning is inherently and essentially encyclopaedic in scope. Lexical items are
conceptual categories which reflect general cognitive principles; thus investigation
into these categories gives us insight into how reality is perceived and more
complex or abstract ideas are expressed in terms of more basic ones. The
methodological principle was to try to cover all contemporary uses of the colour
term and to present them in the form of a ‘psychologically plausible” chains of
extensions (an invaluable source of reference was http://wordnet.princeton.edu/,
an on-line lexical reference system whose design is inspired by current
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psycholinguistic theories of human lexical memory). The main database for my
research was the Internet with a minimum 10,000 documents retrieved for each
term (white/biały) and the PWN online corpus for the Polish language as well as
traditional and online dictionaries of both languages. Only sentences that
contain the targeted colour term (adjective) in collocations with nouns were
extracted to collect phrases with well entrenched figurative meanings of
biały/white. This study does not include figurative uses of the colour term in
poetry.
3. The roots (etymology) and prototypes
3. 1. Etymology

Although the following analysis is – in principle – synchronic, based on the
contemporary usage of the colour terms, their etymologies cannot be neglected.
In the cognitive view of language as a dynamic phenomenon, there is a need to
combine the results of diachronic and synchronic research to get a complete
view. Speakers of any language inherit the conceptual notions embedded in it.
Also, the prototypes of lexical units found in natural world have not changed at
all (e.g. snow, milk for biały/white) and our concepts are still built upon
primary experiences. In some cases developing a chain of extensions would be
futile without research into the original meaning (based on primary perception
of the world) and the diachronic changes that led to the current meaning.
Diachronic analysis does not contradict the outcome of synchronic research; on
the contrary, it confirms modern language users’ intuitions and knowledge of
conceptual motivations. Even though their users are not aware of the fact they
rely on concepts known to and developed by their ancestors, these concepts are
pervasive in every language and ahistorical analysis neglects ‘semantic relics’
present in modern languages.
3.1.1. Etymology of biały

The Slavonic words for white, e.g. Ukrainian biliy, Bulgarian bial, Slovak
biely, Czech bi’ly’, Polish biały, all have a Common Slavonic root form *be’lo(white). The Indo-European root can be reconstructed as *bhel- “fire, shine”.
which accounts for the quantitative concept of whiteness in literal and
connotative senses. Zaręba (1954) investigates the lexical development of biały
into two parallel denotations, one of which – relating to the phenomena of
shining and glittering – clearly reflects the original meaning of the root which
has also been preserved in dialects where lexical extension led to the use of
biały for silver(y) as in ‘moneta biała’ (for silver coins).
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3.1.2 Etymology of white

White comes from the Common Germanic root *hweita (white), which itself
can be related to an Indo-European root *kweit- or *kweid- , originally meaning
‘to shine, to gleam; bright, white’. Like its Slavonic counterpart ‘white’ reveals
its quantitative aspect of brightness in numerous phrases and collocations. Also,
the name of the cereal wheat comes from the same root and refers to the bright
white colour of wheat flour.
Another root that deserves attention is Common Celtic *belo- (white,
shining), whose traces can be found in modern English blaze, bleach, blond,
bald, bale, black. Surprising though it seems to have blond and black as related
derivatives, this is by no means accidental. The similarity of Old English blc
/bla:k/ (pale, shining, white) as in Bede’s He hfde blc feax and blacne
andwlitan: he had black hair and a pale face. (Descendants : English bleak) and
Old English blc /blk/ (from Germanic: cognate with Old Saxon blac ‘ink’,
Old High German blah-; related to Old Norse blakkr ‘dusky, black’) shows that
cognition of white and black was very close to the concepts: BARE and VOID
OF COLOUR. Even most linguistically unaware/insensitive users can notice the
similarity of black and blank to French blanc.
Etymology shows that the quantitative aspect of whiteness (the degree of
brightness or saturation) was (and still is) as important as the qualitative aspect
(the quality of colour or hue). This fact is clearly evident in extensions of
whiteness as luminosity. Another conclusion one can not help coming to is the
cognitive, and and thus semantic, proximity of ‘white’ and ‘black’. A cognitive
explanation is that both come from the perception of whiteness and blackness as
the lack of colour, no longer obvious to English and Polish speakers, though
still present in fixed phrases with white and black.
3.2 Prototypes

A method of identification of prototypes based on the analysis of frequency
of collocations of a colour term with natural objects has been presented by
a number of semanticist (the latest research by Gill Philip in 2006). Philip‘s
research, which included 230 relevant concordances of +white+as in the Bank
of English, shows the following prototypes, starting with the most frequent
one(s): sheet (37%), snow (29%), a ghost (14%), milk (6%) bone/chalk/paper
(3%) the driven snow/ice/bone/wax/a sheep/a paper towel (2% each). In PWN
online corpus (out of 120 relevant concordances) the highest frequency show:
snow (36%) and flour (12%), followed by chalk, pigeon/dove, bones, milk,
ghost/phantom (5% each), paper, ash, cloud(s) (4% each), followed by ice, altar
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bread, marble, angel, silver, sheet, flax, horse’s head and metaphorical
expressions like ‘a newly-born baby‘s dream’.
To confront the available linguistic data (based on well established phrases,
mostly considered as ‘dead metaphors’) with cognitive patterns among
contemporary users of both languages I carried out a survey, part of which was
a request for immediate associations with whiteness. The survey with 200
native speakers of either language revealed the following results:

a) Survey answered by English native speakers (mainly Americans)
Whiteness in natural world is associated with snow (37%), light (15%),
white clothes (14%), race of people (8%),followed by less frequent cotton
(6%), milk (6%); heat (4%), rough water (3%), white dove (2%), ghost (1%),
ice-cream (1%) , flowers (lily, rose – 1%), less frequent: restored and crisp.
Symbolic whiteness: purity (48%), cleanliness (27%), pure of sin (7%),
goodness (6%), innocence (5%), peace (3%);
b) For Polish speakers snow (33%) rated highest and was followed by milk
(12%), wall (ceiling, door – 11%), wedding (7%), paper (5%), sky (+clouds),
white flowers, drugs, flour, chalk (slightly over 1%), dove, angel, curtains,
fever, light, teeth (below 1%).
The least frequent: sand, ice-cream, sugar, bed linen, bathroom, sperm,
death, underwear, hospital, washing powder, vodka, ghost, egg white, polar
bear, white eagle.
For most Polish speakers whiteness is a symbol of purity/cleanliness
(42%), innocence (33%), elegance (9%), truth (8%), peace (4%), justice
(2%).

The reason why the cognition of whiteness does not strictly correspond to
the corpus data may lie in the fact that some phrases with high frequencies seem
to be lexically out-dated. Semantic changes are slower than the changes in our
perception of the world that is changing fast as well. For example, the Polish
simile biały jak len has become obsolete for today‘s language users as flax/linen
ceased to be the main fibre used for textiles, moreover the development of
chemical industry introduced a variety of colours unknown and unimaginable
before the 1960s, and linen (so rarely used today in its pure state) is dyed just as
any other natural or artificial fabric. For Americans it is cotton that is perceived
as the primary pure white fibre and the fact is by no means surprising. The
racial aspect of cognition, quite predictably, shows the issue is of highest
importance in the multi-racial English-speaking world, yet has little reflection
among prototypes found in similes. Snow remains the main prototype both in
the languages and cognition, being the main motivation for meaning extensions
of biały and white (See extension 2). The high percentage of light (15%) seen as
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a ‘white phenomenon‘ in English compared with just 1,3% for the sky in Polish
(assuming it is the luminosity factor that prevails) is a striking difference.
Whether the result is reflected in the English language (in contrast to Polish)
remains to be seen in the linguistic analysis of extension 5.
4. Conventions and symbols

Since the focus is on the figurative use of the colour term itself, it is
necessary to differentiate between phrases that contain biały/white as:
1) an adjective with figurative meaning (while the noun has its literal meaning
only), eg. biała broń, białe małżeństwo, white magic, white room;
2) an adjective combined with a noun and the figurative meaning is produced by
the whole phrase, eg. biała mafia, biały węgiel, white heat (of emotions),
white dwarf;
3) an adjective which combined with a noun forms a phrase which might be either literal or figurative in its meaning as a whole, eg. białe myszki, w białych
rękawiczkach, white feather, white elephant.

To distinguish between figurative and non-figurative use I will present the
former in cursive type throughout this paper.
Literal translations of Polish idiomatic phrases into English are marked with
an asterisk *. They are intended to help the readers who have no practical
knowledge of the Polish language.
Conceptual metaphors (following the established convention in literature)
are presented in CAPITAL LETTERS.
Question marks signify the supposed absence of Polish/English equivalents
of certain extensions.
5. Processes of meaning extensions of biały/white

The main five extension chains arise from a) the hue, b) the most frequent
prototype (snow), c) the second prototype in frequency (cloth, linen), d) the
quantitative aspect of whiteness, and e) the quality of lack of colour (shared
with another achromatic colour, black):
1. [NATURALLY WHITE] > [SUBSTANCES], [BODY PARTS AND LIQUIDS]

> [WHITISH ANIMALS OR PLANTS] cf. Silvery; [WHITISH FOAMING WATER]
> [OF LIGHTER HUE THAN TYPICAL] > [WITH MILK OR CREAM]
> [FAIR SKINNED/CAUCASIAN]

> [REFINED] cf. Purified in extensions in 2

> [TYPICAL OF PEOPLE HAVING LIGHT SKIN COLORATION]
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2. [SNOWY] > [COVERED WITH SNOW] > [CONCEALED,OBSCURE]

> [SNOW WHITE] > PURE > CLEAN, UNSULLIED > STERILE

NON-POLLUTING

> FLAWLESS, INNOCENT > CHASTITY, CELIBACY

> HOLINESS - ? > GOD-SENT POWER
(ROYALTY) ARGENT

ULTRACONSERVATIVE

> ADVANTAGEOUS/
SUPERIOR

> FAVOURITE

> INNOCENT AND HAPPY

> NATURAL, NOT MODIFIED
> PURIFIED > [REFINED]

> FREE FROM BAD INTENTIONS, BENEVOLENT > FAIR
> LEGAL
> NOT

REPRESSIVE

> COWARDLY
3. [CLOTHED/CLAD IN WHITE] > [TYPICALLY WHITE OUTFIT] > [PART OF OUTFIT]
> [MEDICAL STAFF] > [PART OF OUTFIT]

4. [COLOURLESS/LACKING IN COLOUR] > [TRANSPARENT/WITHOUT NATURAL COLOUR]
> [LACKING IN SIGHT/BLIND]
> [EMPTY, BLANK]

> [PALE] > [DEAD] > [MOURNING]
> [BLANCHED/ALBESCENT]

> [LACKING PIGMENTATION] > [AGEING]

> [ALBINO] > ? [OTHERNESS]

REVERSE SITUATION

5. [LIGHT/BRIGHT/LUMINOUS/SHINY] > [INCANDESCENT] > [HEATED]

> [HAPPENING IN DAYLIGHT] > [CLEARLY VISIBLE,

OVERT]

> [EXTREMELY LUMINOUS]

> cf. legal

> [WELL-LIT]

> [SILVER/SILVERY] > [WHITE FOR ARGENT] > ? [ROYAL]
[WHITISH/SILVERY PLANT OR ANIMAL SPECIES]
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1. Dictionaries and encyclopaedias in both languages abound in names for
natural kinds with ‘white’.
The quality of being white is certainly true for substances like cement biały
( ) or white flour, however ‘whiteness’ is questionable in the case of white
wine/białe wino, white bread/białe pieczywo which are in fact yellowish or
light brown, and ‘white’ refers to an unusually light hue of a kind of
produce. In this meaning the concept often overlaps another one:
PURIFIED, as for white rice, white flour and white bread. For plant and
animals white refers, in fact, to grey or silvery variation of a given colour
(see white aspen/biała topola) far from genuine whiteness (for SILVERY
extension see 5 below). On the other hand ‘white’ is appropriate for parts
typically white, like the white of an egg/białko, or the white of an eye/białko,
białkówka oka, as well as the optical effect of rough, foamy water – ‘white’
replaces metonimically such water in phrases white cap or white squall.
Colloquial or slang names for drugs constitute a large group, especially in
English, or more precisely, in American slang. Its influence can be seen in
parallel Polish phrases, undoubtedly anglicisms. White as a symptom of
a disease among humans, animals and plants ( white spots, blanched areas) is
used in white syndrome (a coral-bleaching disease) and white scars or
patches in skin cancer. White for dairy, sanitary facilities and bed linen,
traditionally associated with whiteness, is metonymically used in biały
montaż (installation of bathroom suite), biały transport (of dairy products) or
white sale (of bed linen). Names for foods and drinks are frequently
preceded by white if they are ‘almost white’ (white flour), ‘yellowish’ (white
wine) or ‘pale shades of different colours’ (white grapes, biała kapusta). The
addition of milk or cream makes liquids and drinks ‘white’ too, e.g. biała
kawa/white coffee, biały sos/white sauce and their modifications like flat
white (for espresso with hot milk). Another category make alcoholic dreams
with milk like white Cadillac (scotch&milk). A lighter variation of a colour
referred to as ‘white’, also known as Caucasian, is the fair or pinkish
complexion of people, especially those inhabiting Europe, or those whose
skin colour is opposed to that of ‘blacks’ as having less pigmentation. The
racial meaning is extended onto social and cultural issues, as white
people/citizens/Americans/actors have their white culture/music/politicians
and make white money. In ‘black’ slang ‘white’ acquires a derogatory
meaning, e.g. white trash = white people with low social status, white meat =
white women, white music = soulless music. (www.urbandictionary.com).
Biały murzyn (*white Negro) seems to be quite flexible in its application.
Defined as a white person who is made to do the worst kind of work for little
or no money, or simply as a slave, has acquired a racial connotation as well
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with only white bearing a figurative meaning. For many Polish speakers
Michael Jackson with his whitened complexion is a white Negro. In
Afro-American slang a white African is either a person of the white race
born in Africa or someone who is half black and half Caucasian. White
Black Man denotes a Caucasian person who strongly believes to be
a member of a black community (whereas its black members do not think
so).
[NATURALLY WHITE] > [ WHITISH ANIMALS OR PLANTS] > cf. Silvery
P: biała topola/rzodkiew

[POLAR AREAS] ––

E: white sage/sandalwood/spruce/beam/cedar/

porzeczka/nosorożec

whitefly/fox/mouse/oak/pine/poplar/rhino/

niedźwiedzie/bocian

shark/gum/potato/throat/horn/whale/tail/
admiral/

posłać na białe niedźwiedzie biały polski królik

ash/aspen/bass/bay/bear/birch/bryony/
campion/

akacja biała/sandałowiec

clover/crab/crappie(fish)/

lis

white-eye (bird), white fir, whitefish/ gourd

whitecup/daisy/elephant/

gourd/hake (fish)/lotus/lupine/mahogany/
marlin

mustard (plant)/perch (fish)/flax/miller
(moth)

SILVERY (fish,leaves)
P: amur biały

(metals)

P: białe złoto

białe jak srebro
metale białe

[NATURALLY WHITE PARTS]
P: białko jajka
białko oka

[WHITISH FOAMING WATER ]

P: biała grzywa, biały grzbiet (fali)
(huczy) biała woda

biały szkwał

E: white poplar = white aspen
(silver-leaved poplar)
E: white gold
white metals
whitesmith

E: egg white,

the whites of eyes

E: whitecap, whitewater,
white horse

white squall

> [WHITE chemical or organic SUBSTANCES]
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P: nabiał

biała śmierć (cukier, narkotyki)

biała farba (amphetamine)

E: white gasoline/acid/lead/alkali
drugs

white (cocaine)

biała spódniczka (packet of amphetamine) white bag (of cocaine)
biała koszulka (packet of amphetamine)

lepsze białe (cocaine)

white brick (cocaine)

white budha (marihuana)
white bull (cocaine)

white chedda (money made by
selling drugs)
white china (heroine)

White Earth (marijuana)
white girl (cocaine)

white horse (cocaine)

white mercedes (extasy pill)

white monkey/mouse (cocaine)
white nike (extasy pill)

white pudding (cocaine)
white rhino (marijuana)

white widow (marijuana)

cement biały

go white (after taking drugs) =
go crazy
whites (Leukorrhea)
white pigment

substancja/istota biała (w mózgu)

white matter

magnezja biała

> [SYMPTOMS OF DISEASE]
P: biała rdza

E: white spot

white (from skin cancer)
white syndrome

> [CONCERNING TYPICALLY WHITE GOODS]
P: biały transport (nabiału)

biały montaż (sanitariatów

E:

i armatury)

bielizna

> [DISTINCT FROM DARKER TYPES]
P: białe mięso
białe wino

white sale (of linen)
E: white meat

white wine

Contrastive semasiological analysis of white and biały
biały chleb (pieczywo)

white bread

biała czekolada

white chocolate

biały pieprz
białe ryby

biała mąka
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white pepper

white fish (meat)
white flour

biały barszcz

biała kiełbasa
biała kapusta
biała porzeczka

biała rzodkiew
biały salceson

biały ser

białe winogrona
cynamon biały

(white bortsch*)

(raw sausage) cf. NOT
MODIFIED

(freq. green cabbage, rarely
white)
white currant
white radish

(*“white” brawn/head cheese)

(curd cheese)
white grapes

biała dama (alcoholic drink)
> [WITH MILK OR CREAM ADDED]

P: biała kawa

E: white coffee

flat white (espresso with hot wilk)

biały sos

white sauce

biały Rosjanin

White Russian

(bawarka)

white tea

white cadillac (scotch&milk)

> [OF FAIR COMPLEXION, CAUCASIAN] (fair-skinned)
P: biali, biali obywatele
biała rasa

biała emigracja,
biały murzyn

E: white-skinned,

white citizen/population
white-breed

White Man’s Burden
lily-white

white meat (sl. white
women), whitey,
white african

white suburbs
white trash
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> [TYPICAL OF WHITE/BELONGING TO EUROPEAN PEOPLE/CULTURE]
P: biały blues/jazz

E: white blues/jazz
white money
2

white flight

2. A rich chain of extensions is derived from the main prototype, snow. The
chain diverges into two main extensions – one bears the physical qualities of
the substance while the other reflects the optical sensations of perception of
something dazzling, glittering and pure. White Christmas/białe Boże
Narodzenie, white winter/biała zima are marked by the presence of snow;
further the extension denotes ‘done in/on snow’ as in biały sport or białe
szaleństwo (the latter being fully metaphorical with szaleństwo for the fun or
craze of winter sports). Surprisingly, the English language does not seem to
have this extension of white as no equivalent or parallel phrases can be
found. Both languages, however, express the features of covering, hiding or
concealing as in białe szczyty gór/white mountain peaks, biały stok/white
(ski-)slope, biały kontynent/white continent (the Antarcic), biała pierzyna
śniegu (white ‘quilt’ of snow), biała stopa (‘white foot’, ground covered
with snow with animal tracks clearly visible), to wybielać/whitewash,
white-out and the metaphorical white sepulchre (hypocrite) of biblical origin.
This quality of whiteness as ‘an opaque colour’ was pointed out by
Wittgenstein (1977) in his “Remarks on Colours”. Wittgenstein asked the
though-provoking question: “Why is that something can be transparent green
but not transparent white?” Whatever the answer, if at all possible, the
prototype of snow-covered land (cf. Wierzbicka 1999, p. 421) and its
conceptual extensions have a significant semantic representation in Polish
and English.
[SNOWY]

P: białe Boże Narodzenie
biała zima

biały mróz

> [CONNECTED WITH SNOW SPORTS]
P: białe szaleństwo
biały sport

E: white Christmas
white winter
white frost

E: ?

1967 the departure of whites from places (as urban neighborhoods or schools) increasingly or
predominantly populated by minorities.
2
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> [COVERED WITH SNOW]
P: białe szczyty gór / pola

biała śmierć (avalanche)

biała pierzyna śniegu
biały kontynent
biały stok

biała stopa
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E: white mountain peaks/ fields
white snow scene/landscape

white (ski) slope

posłać na białe niedźwiedzie

> [CONCEAL(ED),OBSCURE]
P: wybielać (fig.)

E: white out

1946 as an extreme snow condition
on the U.S. prairie;
1977 as a liquid correction for paper
whitewash

white sepulchre (hypocrite)

The other extension from [SNOWY] is [PURE]. White is a sacred and pure
colour. It’s the colour of angels and gods. It is also the colour of doctors,
nurses, and others in the health profession, as well as cleanliness. Purity
often means the natural (not modified) state as in biały głos ( *white voice or
śpiewokrzyk – open throat singing known in East European folk musical
traditions) or white herring (unsmoked). The style of biały wiersz/white
verse or white box (computer goods sold without unnecessary extras) reflect
the idea of simplicity. Innocence and flawlessness arise from the basic
notion of purity and can be found in various phrases in English, relatively
rare in Polish though, for instance, biała suknia ślubna/white wedding dress
symbolize chastity (further extended to białe małżeństwo/white marriage),
whiter than white (completely good and honest), white flower (sl. virgin),
white sheep (a positive character in a group that has a bad reputation). The
concepts of purity, innocence and chastity are inextricably linked to those of
holiness (white dove/biała gołębica, biały habit)/(pope’s white cassock). The
concept frequently overlaps with extension 3 in [CLOTHED IN WHITE] >
[INNOCENT/HOLY] > [RELIGIOUS]. The concept of holiness historically
linked with monarchy and royal power (royal God-given rights) extends the
meaning of white into superior and advantageous (white-list, white coloured
pieces in board games), on one hand, and into conservative, on the other
(historically, it was associated with support for absolutist monarchists, first
for supporters of the Bourbon dynasty of France, in 1917 used by the Tsarist
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Whites in the Russian Revolution). White lily is the floral symbol of the
Virgin Mary’s purity and the emblem of the kings of France. The concepts
of superiority and advantageous position overlap that of [TYPICAL
OF/BELONGING TO CAUCASIAN PEOPLE] whose privileged position
was (and to some extent still is) undeniable. The term ‘white’ for Caucasian
people entered dictionaries in the 1600s when slavery was at its height and
clearly implied more than the colour of human skin. One more extension of
innocence, combined with that of fairness and honesty (see below), implies
the state of being fortunate, happy (and careless) just like an innocent person
in a fair world (the white days of his life, Sir Walter Scott, Guy Mannering).
[SNOW WHITE] > PURE >

> [NATURAL, NOT MODIFIED, RAW]
P: biały głos (also: śpiewokrzyk)

E: white herring (unsmoked) or whiter/lighter than
typical WHITE FISH

> [SIMPLE, BASIC]
P: biały wiersz

E: white verse
white label

white box (computer goods sold
without unnecessary extras)

in the white (unpainted,
unvarnished wood)

> [INNOCENT, FLAWLESS] as in pristine white
P: biała suknia ślubna

E: white wedding dress (cf. white wedding – CLOTHED)
white rose

whiter than white

white flower (sl. virgin/christian etc)
white sheep (in a group)

> [CELIBACY, CHASTITY]
P: białe małżeństwo

E: white marriage

> [HOLY, RELIGIOUS]
P: biała gołębica
(Holy Spirit)

P: biała lilia

white-coloured pieces
E: white dove

white list, fair-haired

> [SUPERIOR, ADVANTAGEOUS]

E: white lily > [MONARCHY, ROYAL] see also argent
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CLERGY ———- biały habit

biały tydzień

biały opłatek

biała mafia (cf. MEDICAL)

> [FORTUNATE, FAVOURABLE]
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pope’s white cassock > [CONSERVATIVE]
white robes

white masonry

E: the white days of his life

Further extended, ‘white’ encompasses the notions of cleanliness, sterility
that lead to associations with medical staff and services. Biała karta is issued
for paid medical service in private clinics, whereas a white bus is used for
transportation by mental institutions. A vivid phrase biała mafia was coined
for doctors and/or nurses on strike, as an expression of disapproval of such a
method of protest by the public health service employees. ‘Clean’ also
implies ‘non-polluting’ in phrases with fuels and kinds of energy. In Biała
broń (with no parallel ‘white’ expression in English) whiteness may either
mean that weapons like swords (unlike guns) are ‘clean’ (do not produce
soot) or that their blades are shiny and silvery (see extension 5). One more
development of meaning leads to the concept of being [PURIFIED] like rice,
sugar and salt which, in natural state, contain some traces of other substances
or parts considered as uneatable or undesirable. Being pure is also a moral
quality3; hence the extension towards [FAIR, HONEST, BENEVOLENT]
(see below), and further [POSITIVE], still further [LEGAL] in biały wywiad
(*white intelligence), white book and white paper, or [NON-VIOLENT], the
latter of which may also imply [COWARDLY] as in biała flaga/white flag,
white feather, white-livered person. Legal and overt actions take place
in (broad) daylight – another extension of ‘white’ described below in
extension 5.
> [CLEAN, UNSULLIED, STERILE]
P: sumienie białe jak śnieg

E: shining white armour
white (sterile) room

> [NON-POLLUTING, ECOLOGICAL]
P: biały węgiel

biała broń (see also SILVERY)

> [MEDICAL]

P: karta biała

E: white energy
white meter

E: white bus (in mental institutions)

(for paid medical service in private clinics)

Kövecses (2002:210) mentions ETHICAL IS CLEAN metaphor as a motivation for a number
of idiomatic expressions as in have blood on one’s hands.
3
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> [PURIFIED]

P: biały ryż

E: white rice

biały cukier

white sugar

biała sól

white salt

white soda

> [FAIR, HONEST]

P: w białych rękawiczkach

E: treat sb with white gloves

two blacks don’t make a white
that’s white of you

whiter than white (totally fair and honest)

> [POSITIVE ] — white information, white smoke (agreement)
> [BENEVOLENT]
P: biały rumak
biała magia

biała flaga

biały gołąbek pokoju

> [LEGAL, OVERT]
P: biały wywiad

> [NOT VIOLENT OR REPRESSIVE]
P: białe wojsko

białe szkoły (in hippie ideology)

white alert (safety)

E: white knight (wybawca/saviour)
white magic/witch
white lie

white hat

white flag (flag of truce)

white dove (symbol of peace)

4

E: white book, white paper (originally bound in white)
white money (legal, taxed)

E: white ribbon

biały marsz (against violence)

biała flota (vs combat fleet)

> [COWARDLY]
P: biała flaga

E: white flag

white feather

white-livered (tchórzem podszyty)
4
A white paper is a) an article that states an organization’s position or philosophy about a social, political, or other subject; b) a shorter government publication providing a report or position
about something was bound in the same white paper; c) white paper is often a paper written by
a lead product designer to explain the philosophy and operation of a product in a marketplace or
technology context (source: http://searchsoa.techtarget.com).
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3. An extension chain from the prototypical whiteness of cotton (more frequent
in American speakers) or linen (typical of Polish conceptualization of
whiteness, also for hair) can be found in the names of bielizna5 (underwear)
and bed linen. Originally made only with natural fibres of cotton or linen
they bore the typical natural colour of both. Although nowadays underwear
and bed linen can be found in a wide array of colours the names are so
well-entrenched that even the sale of sheets and pillowcases is called a white
sale. And a sheet is a frequent prototype of whiteness reflected in white as a
sheet simile.
White clothes and outfits metonymically used in phrases like białe
fartuchy or white coats are popular in both languages and usually denote
sports teams (White Sox), professional groups (białe czepki) or other groups
sharing a common feature and/or activity (white collars). Often it is the
colour name only that implies white clothes as in biała mafia or white beater
(the latter meaning either a white vest/undershirt worn by brutal husbands
beating their wives or the vest/undershirt itself).
White wedding dress (also white dress for the first communion in the
Catholic Church for Polish speakers) relate to the conceptualizations of
white as innocent, pure of sin. This overlaps with extension 2 of whiteness as
purity and leads to whiteness in religious (white dove) and royal (white lily,
white rose) symbols. (See 3 above)
White symbolizing medical staff and service comes from the
conceptualization chain: WHITE  PURE  CLEAN/UNSALLIED 
STERILE and is equally frequent in Polish and English (see below).
White cloth or clothes imply elegance, luxury as in white-shoe law firm,
white-tie dinner, white table-cloth restaurant (meaning UPSCALE
restaurant). This concept is extended further in white whale as an object of
The noun bielizna (underwear) used in the Polish language since 14th century and derived
from the adjective biały used to have a wide lexical reference as it originally meant ‘anything
white, whiteness, white things’. In Słownik języka polskiego by S.B. Linde (published in
1807–1814) , the entry for bielizna covers a wide range of diverse meanings, e.g. fur of the white
squirrel , wood pulp, white spot or scar (bieliznami pokropiony), fish with white meat (Karp, karaś, lin i inne bielizny są w mięsie miałkie..., Przez bieliznę atoli zwyczajnie rozumie się sam drób
ryb, małe rybki, jak płotki...), white residue from alcohol (Odjąć trzeba od gorzałki bieliznę...),
white clothing items such as a white tablecloth. (Dziewczę na śnieżnej bieliźnie zostawiło mu pustelniczy posiłek...). In the second half of the 18th century its meaning was narrowed down to
mean ‘bed linen’ or ‘underwear’. The noun itself has little in common with the original meaning
in times when underwear is frequently of a different colour than white. (cf. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego, K. Długosz-Kurczabowa Nowy słownik etymologiczny języka polskiego).
5

36

Ewa GIEROŃ-CZEPCZOR

desire in American slang. However, white sock (as a poorly-paid clerk) and
białe skarpetki (as badly matched part of outfit implying lack of good taste)
have pejorative connotations. What they share is the concept of a person
wearing white socks being of lower status, unsophisticated, regarded as
someone of little importance, often a target of ridicule.
White gloves offer many interpretations in English: synonym of elegance
(part of evening outfit), ones covering ‘claws’ (bad intentions), upper class
symbol of people whose hands were not burdened with (physical) work, but
also constraints imposed by tradition (e.g. for women in the American south
– ‘When southern women remove their gloves, they speak their minds’).
None of the concepts, however, is as well entrenched as white gloves in the
Polish phrases a) obchodzić się z kimś w białych rękawiczkach = to handle
someone with kid gloves; b) załatwiać coś w białych rękawiczkach = to
handle something with velvet gloves, which, on the one hand, imply good
will, delicate manners; on the other hand, the semblance of fair actions
which are in fact severe, even cruel. The conceptualizations of white as
BENEVOLENT and EVIL CONCEALED are clear in this extension. (See
also 3)
Interestingly enough the nickname for Wales: The Land of the White
Gloves (a country where faith exercised such an extensive influence over its
people that a judge was often presented with white gloves as there were no
cases to be heard in the courts) reflects the following chain of
conceptualizations:

WHITE CLOTH  CLOTHED IN WHITE  WHITE OUTFIT  WHITE PART OF OUTFIT 

IMPORTANCE/LUXURY  IDLENESS/INACTIVITY. This inactivity results from: NON-VIOLENT 
FAIR  MORAL. (See the radial network for extensions)

Quite recent is the metaphorical white hat (vs black hat) for a hacker who
identifies a security weakness in a computer system or network but, instead
of taking malicious advantage of the fact, exposes the weakness in a way
that will allow the system owners to fix the breach. The source of the
metaphorical use is the symbolism of white and black hats for good and bad
guys in Western films, which in turn reflects more general connotations of
white as good and black as evil. The phrase is likely to come into Polish, like
other anglicism (white collars), and become as popular as other computer
technology related terms. It can be easily found in English-Polish IT slang
dictionaries. Polish biała sala (*white hall) meaning ‘bedroom/bed as
a place where you spend the night (out of your own choice or for some other
reason) while other people celebrate a special day, like New Year’s Eve, or
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have fun at parties’ is based on the concept of white as the white cloth of bed
linen, although, the phrase as a whole has metaphorical connotations. In
English, on the other hand, in white room, white’ stands for sterile and room
is literal.
Chain of conceptualizations from: sheet, cotton, linen:
E: bed linen  white sale of ~

[WHITE CLOTH] P: bielizna

biała sala < bielizna pościelowa

white table-cloth restaurant

> [LUXURIOUS/ UPSCALE]

[CLOTHED/CLAD IN WHITE]

> white whale (sl.object of desire)

> [TYPICALLY (IN) WHITE OUTFIT]
P: białe siostry

białe fartuchy

E: white nuns, friars (karmelici)
white coats

biały personel

chef’s whites

biała mafia

cricket/tenni swhites (=trousers)

biała niedziela

whites (US Navy uniforms)
white/wife beater

white tie – full evening dress with
a white bow tie

białe szaty

> [MEDICAL] (cf. sterile)
P: białe siostry

>

biała niedziela

[PART OF OUTFIT]

P: białe kołnierzyki (anglicism)
białe czepki (cf. medical)

białogłowa (wearing white bonnet)
białe rękawiczki

white robes > RELIGIOUS > HOLY
E: men in white coats

E: white-collar — white collar crime
white-tie — white-tie dinner

white tweed/gabardine/flannel (for trousers)

white-shoe (law firm)

white beater (sleeveless white shirt)

white sock (poorly paid civil servant or
clerk) White Sox (team)

biała suknia ślubna

white hat

white wedding dress

4. Although white is the combination of all the colours of the visible light
spectrum, it is sometimes described as an achromatic colour, like black.
White is technically achromatic, and not a colour, since it has no hue.
‘White’ as other achromatic colours is often perceived as ‘colourless’, which
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(as Bartmiński, 2007) points out is evident in everyday language in the
distinction between black – and – white and colour TV. The distinction goes
further into black and white newspapers and colour glossy magazines. Quite
predictably, ‘colourless’ implies ‘lifeless’, ‘dull’, ‘null’.
The main extensions of whiteness perceived as lack of colour are:
TRANSPARENT, LACKING PIGMENTATION, BLANCHED, PALE,
BLANK. Using ‘white’ for transparent or invisible substances, phenomena
(light, wind, disease) is equally frequent in Polish and English. Most of these
conceptualizations were introduced as borrowings, mainly from Greek and
Latin, as terms for phenomena known to mankind for ages. Surprisingly,
modern technology confirms the fact that after centrifugation of a blood
sample, the white cells (Greek leukos – white, and kytos – cell), normally
transparent, are found in a thin layer of nucleated cells, which is typically
white in colour.
The natural phenomenon of wind is referred to as white for a few perceptual
reasons. One might be the fact wind is TRANSPARENT, another one is the
LACK OF VISIBILITY caused by a strong wind or blizzard, one more is the
effect it causes – rough water with white-capped waves. (See 1 above for
natural whiteness). Similarly, light (natural, not modified) bearing no
‘colour’ features is called ‘white’. The sky was occasionally suggested by
Polish speakers (0.3%) as a natural prototype for whiteness, with no clear
indication, however, whether they meant daylight or white clouds.
‘White’ for hair losing natural pigmentation with age seems natural and
obvious, as at the final stage of the process, hair really becomes white. What
is more interesting, though, is the association of white hair with wisdom,
traces of which can be found in etymology. The Proto-Indo-European word
for ‘wise’ is weid or ueid. The Proto-Indo-European word for ‘white’ is
kweid. It cannot be clearly known if there were other reasons for the close
relationship between the words for ‘wise’ and ‘white’, yet the conceptual
similarity seems plausible if we take into account the fact that the elderly
(likely to be white-haired) possessed all the knowledge of a given
community. In modern societies with sociological changes caused by
technological development and ease of access to knowledge for the young
the concept of white-haired as wise is losing its strength and validity and
may only remain true in terms of life experience.
Colourless as an extension from ‘albino’ evokes the concept of rarity and
otherness in Polish, e.g. white raven for an extremely rare book, and white
tango/waltz, a dance to which a woman invites her male partner, for reverse
rules. No equivalent phrases with ‘white’ for otherness or reverse situations
exist in English, yet its speakers (51% of those surveyed in my research
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given the choice of 3 answers) correctly guessed the meaning of white tango.
They rejected LACK OF EXPERIENCE and considered the RACIAL
connotations (white tango as a variation developed in Europe) less likely.

White as pale evokes extreme associations with UNTANNED or SICK
(> DEAD > MOURNING) and IMPASSIONED. Idiomatic phrases for
untanned people and body parts are more frequent in English, especially its
Australian variation where beach life is a part of the lifestyle in general.
White capers (Australian slang for a white woman, tanning nude, face up) or
white pointers (untanned breasts of a woman sunbathing nude) are certainly
more vivid than other typical English phrases consisting of white + body
part. In Polish synonymous adjectives are preferred, like blady, bledziutki,
poszarzały. English is rich in synonyms to white as anaemic or ill-looking as
well with ashen, blanched, bloodless, livid and other adjectives. The
conceptualizations of sickness can be found in semantic extensions of grey
and yellow(ish) in both languages. Fear is another motivation for the use of
‘white’ as can be seen in similes: white as a sheet, white as a ghost, biały jak
ściana, blady strach. The state of fear and sickness imply bloodless
appearance of the skin, especially in the face. Complete lack of life
symptoms in biały trup and bleed someone white is a further extension of
white. The English idiom includes MONEY IS BLOOD metaphor and the
bodily domain describes a situation from a financial one.
Far from being dead is feeling the white heat or being in the state of biała
gorączka (white fever). White is a metaphorical conceptualization of strong
emotions in terms of extreme heat (like the white centre of a flame or metal
heated to the point of whiteness). In ‘white knuckle ride or time’, a state of
nervous tension is metonymically illustrated by joints in fingers and hands
being white from gripping onto something firmly, as you do when scared (or
thrilled).

White is also empty, blank, void of colour and vision. This conceptualization
is equally strong in Polish and English. Blanks (from Fr. blanc) in memory
or consciousness in English, białe plamy w historii , świadomości, na mapie
in Polish (*blanks in history, consciousness, map); blanks as gaps, margins
and other unprinted areas on a sheet of paper (white space) can often be
found in English. In Polish only ‘czarno na białym’ (*black on white) refers
to a white (as empty or blank) sheet. EMPTY can be further extended to void
or deprived of something as in white stick for a blind person, white belt for
the least experienced in judo, white alert (signalling lack of danger). In
American slang (especially in Afro-American communities) white as useless
(white crayon for a useless person) or having no emotional content (the

40

Ewa GIEROŃ-CZEPCZOR

music is white) can have racial motivations as well. (See Caucasian in
extension 1).
[COLOURLESS/LACKING IN COLOUR]

>

>

[TRANSPARENT/WITHOUT NATURAL COLOUR]

P: białe światło

E: white light

białe krwinki

white cells

6

białe piekło (hiszp. wiatr w górach

biała wódka

ponad 100 km/h)

biała zaraza (gruźlica)

white plague (TB)

biały szkwał

>

white squall

white death (leukemia)
white matter

[LACKING PIGMENTATION] > [AGEING]

P: białe włosy

E: white hair, white-haired, biała skroń,

biała głowa

white-headed

white top

> [ALBINO]

P: biały szczur

E: white raven, white rat, white wolf

? > [OTHERNESS] > RARITY/EXCLUSIVENESS
P: biały kruk

>

>

[BLANCHED/ALBESCENT]
P: białe strzechy

> [PALE]

(blady strach)

P: białe tango/walc

E: ?

E: white syndrome in coral reefs

P: biały jak kreda, kredowo biały
dumna i biała(=pale)

E: ? white whale

[REVERSE SITUATION]

whited (bleached)

white sale/goods (bleached cotton/linen fabrics)
E: white-faced

white as a sheet

lips white with terror, face white

with rage

white-face (clown)

Białe piekło (modification of Spanish viento blanco, white wind) is a strong wind in the Andes, exceeding 100 kmph. Also meaning an avalanche or a snow drift (piekło/ hell stands metaphorically for the danger or problems involved).
6
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E: white hands/legs etc
white caper

7

white pointers

> [ILL/SICK]

P: biała jak duch

E: white as a ghost

biały jak kreda

white (bloodless) cheeks

> [PALLOR OF DEATH]
P: biała pani (=death)

biała dama (=ghost)

E: bleed sb white

biały trup

> [MOURNING]

P: biały całun

E: white shrouds

> [INTENSLY HEATED, IMPASSIONED]
P: biała gorączka

E: face white with rage (cf. red)
white-hot (wild)

white heat (of emotion)
(pobladły ze wściekłosci)

>

[EMPTY, BLANK, UNPRINTED]

P: białe plamy (na mapie,
w świadomości

white liver (=nymphomaniac)

E: blank pages (Fr. blanc), go blank

wide white margins, white space
(unprinted area)

biała karta historii

White Wall (sl) random mind blanks

biała śmierć (zapomnienie)

whiteacre,

człowiek jak biała karta

czarno na białym

7

white knuckle (ride)

white angry

white line – any blank or white part
or margin

>

[BLINDNESS]

>

[LACK OF EXPERIENCE]

P: biała laska (niewidomego)

E: white stick (of the blind)

P: biały pas (judo)

E: white belt

Also in BrE people make fun of a person on holiday trying to tan their white legs.
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>
>

[SOULLESS, CLEANED UP]

P:

[USELESSNESS]
P: ?

E: His music is white to the
max!

E: white crayon (sl.
useless person)

5. The quantitative aspect of whiteness, so clear in etymology of both
languages, is reflected in extensions evoking the concepts of DAYLIGHT or
DAWN – frequent in Polish, rare in English where only one phrase white
nights refers to the phenomenon (most frequently as a night without full
darkness, as during the summer in high latitudes, less frequently as a night
without sleep  a concept of a night as a semblance of a day). In this
category the Polish phrase do białego rana (*till white morning) has a
similar meaning of duration of an activity (celebration, party) till dawn (or
more precisely white morning). On such occasions biały mazur is the last
dance performed at dawn. This must, however, not be confused with another
dance, white tango, where ‘white’ stands for a reverse rule/situation, i.e.
women asking men to dance. DAYLIGHT implies VISIBLE and OVERT
actions (Polish: w biały dzień, English: daylight robbery). Another chains of
extensions of white as LUMINOUS or LIGHT develops into
HEATED/INCANDESCENT to describe flames. This, in turn, becomes
extended to refer to the HEAT that accompanies the process of burning as
used metaphorically in Polish: biała gorączka (delirium tremens marked by
confusion, disorientation and agitation).. In both languages heat is frequently
described as white (see below).
[LIGHT/LIGHTNESS/LUMINOSITY]

>

[DAYLIGHT]
P:biały świt

do białego rana

E: ?

biały mazur

białe noce

white nights —— SLEEPLESS (sl) white nights

> [HAPPENING BY DAY thus VISIBLE, OVERT]
P: w biały dzień

> [HEATED/INCANDESCENT]
P: biała pożoga

E: (daylight robbery)

E: white flames
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> [INTENSLY HEATED] (GLOWING WITH HEAT) HEATED TO THE
POINT OF

WHITENESS

P: biały żar/upał
białe karły

>
>

[WELL-LIT]

E: white heat/flames/white-hot centre of the fire

E: white dwarfs (the hot core of a star, left over

after the star uses up its nuclear fuel and die)

[ARDENT/PASSIONATE]
P: biała gorączka

P: ulica biała od słońca

scena biała od świateł

E: white fury

E: ?

An extension of LUSTROUS white into the domain of SILVER(Y) is
frequent in descriptions of wildlife, especially shiny, silvery fish. Lustrous
coins, of a light-grey colour of alloys with tin, less frequently of genuine silver,
are called white money in English. An equivalent term can be found in Polish
dialects – biała moneta was in use in official Polish at the turn of 18th and 19th
centuries (probably a borrowing from German, now an archaic term used
locally; Zaręba, 1954). Gold and metals that look like silver are called ‘white’
too. Further extensions of this kind in English: white rent (formerly paid in
silver), white meat (sl. gambling winnings). White stands for silver (argent) in
heraldic emblems, like the White Ensign. Argent is the tincture of silver, and
belongs to the class of light tinctures, called „metals”. It is very frequently
depicted as white and usually considered interchangeable with it.
SILVERY

> [SHINY] P: amur biały

E: white rent (hist. paid in silver)
white money (silver money)

white meat (sl. gambling winnings)

white poplar=silver-leaved poplar

> [LIKE SILVER] The metal silver, represented by the color white LUSTROUS PALE GREY
P:

białe złoto

białe jak srebro

metale białe

biała broń

E: White Ensign (white = argent in heraldry)
white gold

white metals
whitesmith

white meat (gambling winnings, sl)
(cold steel)
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Conclusions
The wide range of concepts the colour terms cover and a high degree of
complexity of the radial structure (see fig. 1 below) provide evidence for the
polysemous and ‘fuzzy’ nature of the concept of whiteness, equally evident in
both languages. It is hardly possible to outline a clear boundary for what can or
cannot be called white. Even at the primary level of extensions white/biały refer
to an array of other natural colours and their shades; thus ‘white’ stands for
snow white as well as silvery, greyish, creamy, light green, yellowish and
pinkish. Further extensions via conceptual metaphors and metonymies lead us
to abstract notions, far from the optical qualities of prototypical whiteness8. The
radial structure shows a polysemous nature of white/biały with meanings that
frequently overlap one another to some extent, eg. SILVERY and
PRIVILEGED in two different chains of extensions; PURIFIED and REFINED
from separate chains (of PURITY and DISTINCT FROM DARKER TYPES)
are hard to distinguish in white rice and white sugar. White in a single phrase
can reveal a polysemous nature as in white nights where ‘white’ is conceptually
extended to mean ‘the quality of daylight’ or further ‘staying awake and being
involved in activities typical of daytime’. In some cases the polysemy is a result
of diachronic changes. Today’s white slave meaning a woman sold into
prostitution can be traced back to 19th century when it referred to child
prostitutes only. The shift in meaning is a semantic extension of the original
one. White slave also has racial connotations, multiple in English, especially its
American variation. Black slang abounds in ‘white’ phrases, mostly pejorative
(white meat, white trash) and taboo language (concerning sexual experience
where white refers either to the skin colour of the partner(s) or the colour of
sperm). Racial vocabualary with white supremacy, White Man’s Burden and
white flight is inextricably linked to American history and multiracial society
with its problems and enmities between the predominantly ‘white’ society and
establishment, on the one hand, and the ‘black’ citizens with their burden of
unemployment and resentment towards the whites, on the other.
Concerning the conceptualizations of whiteness, it seems highly surprising
that the quality of coldness, so characteristic of snow, a major prototype, cannot
be found in any extension. One exception (not included in the radial structure)
is the evil character of the White Witch in The Chronicles of Narnia. Contrary
to the expected connotations of ‘good will’ and ‘harmless actions’ as in white
Lakoff 1980: 112 “there is directionality in metaphor, that is, that we understand one concept in
terms of another. Specifically, we tend to structure the less concrete and inherently vaguer concept
(...) in terms of more concrete concepts, which are more clearly delineated in our experience.”
8
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magic and white witch, the White Witch, who forced Narnia into a
never-ending winter during her reign, clearly implies COLD IS EVIL metaphor
as in cold-hearted, cold-blooded, be as cold as ice etc.9
Not included into the radial structure is white elephant (with a figurative
meaning of ‘a troublesome gift’). Historically motivated, it has nothing in
common with conceptualizations of whiteness10
Biały and white reveal a common range of meanings with slight quantitative
differences within various references which is hardly surprising since:
a) both languages in question are neither historically nor culturally distant

b) English as a lingua franca in our times exerts enormous influence on other
languages, and examples of linguistic inference are numerous within the
category of biały/white in figurative senses (e.g. white collar workers)

c) both languages share a vast vocabulary of Latin and Greek origins, e.g. white
cells entered the lexicons of English and Polish as borrowings.

All similarities and differences reveal the cultural background: more racial
connotations in English, more frequent extensions form snow and linen in
Polish. Whiteness with reference to 'otherness or reverse situation' as in Polish
white tango is absent in English, yet the majority of surveyed English or
American native speakers properly guessed its meaning given a choice of three
options (the other two based on more frequent connotations of whiteness). This
might imply that the intuitions of speakers help embrace the intricate sense
relations while no existing dictionary is capable of embracing all analysed
nuances. To cover them all, only a three dimensional and flexible model would
be satisfying; a model that reveals the complex workings of human brains and
the categorising processes which are an inherent part of cognition and thinking.
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Czeskie związki frazeologiczne z zapożyczeniami
z zakresu mody i kosmetyki
O wysokim stopniu asymilacji przejętych jednostek leksykalnych świadczy
fakt ich wchodzenia na gruncie języka zapożyczającego (w tym przypadku języka czeskiego) w związki frazeologiczne. Spośród 360 przeanalizowanych jednostek hasłowych wchodzących w skład pola „moda i kosmetyka” tylko 45
tworzy związki frazeologiczne. Wśród tej grupy wyróżnić można takie jednostki hasłowe, które występują tylko w jednym frazeologizmie1, np. a k s a m i t:
pleť hebká jako aksamit : pol. miękki/gładki jak aksamit, k a b e l a: stát si na
kabelu : por. pol. ciemny jak tabaka w rogu, ž u r n á l: vypadat jako ze žurnálu :
pol. ktoś/coś jak z żurnala oraz takie, które występują w paru wyrażeniach.
Znaczną frekwencją charakteryzują się m.in. frazeologizmy z następującymi
zapożyczeniami: b a č k o r a: natáhnout bačkory, zatřepat (zaklepat) bačkorami/bačkorama, mít/vědět starou bačkoru; b r ý l e: dívat se na něco černými
brýlemi, dívat se na něco růžovými brýlemi, mít/nasadit někomu brýle mámení;
k a l h o t y: chodit v kalhotách, nemoct zapnout kalhoty, prohnat někomu kalhoty/gatě/ kožich; k o š i l e: bližší košile než kabát/košile bližší než kabát, vzít si
holku bez košile, svléknout/svlíknout někoho do košile.
W przypadku czeskich związków często mamy do czynienia z możliwością
wymiany poszczególnych komponentów związku, przy czym – mimo wymiany
– pozostają one nadal w polu znaczeniowym „ubranie” (nie zmieniając znaczenia całego połączenia), np.: czes. mít pod čepicí/kloboukem ‘być pijanym’; czes.
reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla sportowca: prawo, zaszczyt reprezentowa1
W artykule omawiane są przykładowe frazeologizmy, pełny materiał frazeologiczny znajduje
się w dołączonych do tekstu wykazach. Etymologia poszcz. zapożyczeń z wybranego zakresu
znaczeniowego przedstawiona została również na końcu artykułu.
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nia swego kraju (w danej dyscyplinie sportu)’; czes. dát/dávat někomu/něčemu
na frak/kabát ‘pokonać kogoś/coś; w sposób kompromitujący coś zepsuć, zniszczyć, zniekształcić (z początkowym zamiarem ulepszenia); sprawić komuś
lanie’; czes. natrhnout někomu frak/sako ‘wyraźnie, z łatwością kogoś w czymś
(np. w jakimś konkursie) przewyższyć, wyprzedzić; pokonać kogoś i w ten sposób go ośmieszyć, skompromitować’; czes. prohnat někomu kalhoty/gatě/kožich
‘zmusić kogoś do dużego wysiłku’; czes. plyšová/sametová/velvetová revoluce
‘bezkrwawe obalenia rządów przez Czechów i Słowaków’; czes. plyšový/sametový rozvod ‘rozpad Republiki Czechosłowacji na Republikę Czeską i Republikę Słowacką’; czes. držet se někoho za šosy/sukně ‘być niesamodzielnym, nie
umieć się obejść bez czyjejś bezustannej pomocy i rady’.
Analiza materiału pokazuje, że w obrębie badanego pola semantycznego stosunkowo często spotkać się można z problemem złudnej ekwiwalencji frazeologicznej (Orłoś 2003: 333–385). Znaczną część zgromadzonych jednostek
tworzą zdradliwe frazeologizmy (czeskie i polskie), które różnią się najczęściej
poszczególnymi komponentami, np. czes. nalít někomu balzám do rány : pol.
lać/sączyć balsam w czyjeś serce ‘uspokoić, pocieszyć kogoś; zmniejszyć czyjeś cierpienie’, czes. srdce spadlo někomu do bot/kalhot : pol. serce poszło/uciekło komuś w pięty ‘ktoś stracił odwagę, boi się, zląkł się’, albo różniące się sposobem obrazowania, np. czes. mít na někoho krátké/ krátký tričko : pol. nie dorastać komuś do pięt ‘być na znacznie niższym poziomie od kogoś, nie dorównywać komuś’, czes. natáhnout kamaše/bačkory//zaklepat kamašemi/bačkorami/bačkorama : pol. pot. wyciągnąć kopyta ‘umrzeć’, czes. stará vesta :
pol. stara historia/śpiewka ‘dawno i powszechnie znana rzecz, okoliczność, dawno znany fakt’.
W zakresie czesko-polskiej frazeologii porównawczej mamy niekiedy do
czynienia z tzw. dwujęzycznymi homonimami frazeologicznymi, czyli związkami o identycznym lub zbliżonym brzmieniu, ale odmiennym znaczeniu.
W zgromadzonym materiale znalazły się m. in. następujące przykłady:
a) czeskiemu frazeologizmowi: mít fazónu: 1. ‘odznaczać się pięknym i eleganckim wyglądem, formą’, 2. (zwłaszcza w negacji) ‘mieć sens’, brzmieniowo
odpowiada polski frazeologizm mieć/trzymać fason ‘być pewnym siebie,
okazywać fantazję, animusz, nadrabiać miną’ (por. też pol. dosł. trzymać fason ‘(o ubraniach) zachowywać pierwotny wygląd, kształt’)2;
W j. pol. leksem fason ma dwa znaczenia: 1. ‘krój, wzór, model ubioru’ – por. fason czapki,
sukni; dobrać fason; kapelusz stracił fason, (fraz.) przerobić kogoś na swój fason; 2. pot.
‘swobodny, śmiały sposób bycia; animusz, fantazja, brawura – por. robić coś z fasonem, (fraz.)
trzymać/mieć fason; stracić fason – zob. M. Szymczak (red.) 1996, t. I, s. 540.
2
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b) czeskiemu związkowi držet se někoho za šosy/sukně – ‘być niesamodzielnym, nie umieć się obejść bez czyjejś bezustannej pomocy i rady’, odpowiada pod względem brzmieniowym polski frazem trzymać kogoś za połę/za
poły ‘krępować czyjąś swobodę, nie pozwalać na coś’ (przest.)3. Odpowiednikiem znaczeniowym czeskiego związku jest pol. trzymać się czyjejś spódnicy.
Stosunkowo niewiele spośród analizowanych czeskich jednostek frazeologicznych, które zawierają w swym składzie leksykalnym zapożyczenia z zakresu
mody i kosmetyki, nie posiada frazeologicznych odpowiedników w języku polskim (w polszczyźnie pojawia się zwrot będący niefrazeologicznym odpowiednikiem, używany tylko w znaczeniu dosłownym), np. czes. chodit v kalhotách
‘(o kobiecie w rodzinie) decydować, rządzić w domu’: pol. dosł. chodzić
w spodniach // nosić spodnie ‘mieć ubrane na sobie spodnie’; czes. nemoct zapnout kalhoty ‘być przejedzonym; być grubym’: dosł. pol. nie móc dopiąć spodni // nie móc się dopiąć w pasie ‘nie móc zapiąć do końca // dokładnie ubrania
(spodni, spódnicy); czes. počítat něco na knoflikách ‘wahać się, nie umieć dokonać wyboru’ – pol. dosł. liczyć coś na guzikach ‘rachować, dodając lub odejmując guziki; używać guzików jako pomocy przy liczeniu’.
Jedno z nowszych czeskich wyrażeń sametové výročí ‘rocznica aksamitnej
rewolucji’ w ogóle nie posiada swojego odpowiednika w języku polskim.
Złudną ekwiwalencję możemy również obserwować na przykładzie wyrażenia reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla sportowca: prawo, zaszczyt reprezentowania swego kraju (w danej dyscyplinie sportu)’, którego odpowiednikiem
w języku polskim jest tożsame pod względem znaczeniowym wyrażenie miejsce w reprezentacji, nie będące frazeologizmem4.
Warto podkreślić, że ponad 80% analizowanych czeskich połączeń frazeologicznych posiada takie same – lub wykazujące duże podobieństwo – odpowiedniki w języku polskim (zarówno jeśli chodzi o stronę semantyczną, jak i zbliżony skład leksykalny), np. czes. pleť hebká jako aksamit : pol. miękki/gładki jak
aksamit (np. o cerze); czes. být na někoho/něco alergický : pol. mieć na kogoś/na coś alergię/uczulenie//być na kogoś uczulonym; czes. být balzámem na
rány někoho : pol. być/działać jak balsam; czes. (být) hloupý jako bota : pol.
głupi jak but; czes. dívat se na něco černými brýlemi : pol. patrzeć na coś/kogoś
przez czarne okulary; czes. dívat se na něco růžovými brýlemi : pol. patrzeć na
coś/kogoś przez różowe okulary; czes. mít pod čepicí vrabce : pol. mieć wróble
pod czapką; czes. svěrací kazajka : pol. kaftan bezpieczeństwa; czes. připravit
3

Por. też. pol. trzymać się maminej spódnicy/maminego fartuszka.

Często w połączeniach: czes. vybojovat reprezentační čapku/dres/tričko : pol. wywalczyć
miejsce w reprezentacji.
4

52

Joanna KORBUT

někoho o poslední košile : pol. obedrzeć kogoś do ostatniej koszuli; czes.
být/bejt pod pantoflem : pol. być pod pantoflem; czes. být v růžové náladě : pol.
być w różowym nastroju/humorze; czes. vypadat jako ze žurnálu : pol. ktoś/coś
jak z żurnala.
W przypadku wyrażenia czes. být (hebký) jako hedvábí znaczenie to tylko
częściowo pokrywa się z pol. miękki/gładki jak aksamit, bowiem w języku czeskim – oprócz wspólnego z polskim znaczenia ‘być delikatnym, miękkim, gładkim i pięknym’ – związek ten odnosi się też do potrawy, jedzenia o ‘delikatnym
i przyjemnym smaku’.
Niektóre frazeologizmy czeskie posiadają różniące się komponentami – i nie
zawsze w pełni pokrywające się pod względem znaczeniowym – ekwiwalenty
polskie, np. czes. prohnat/prohánět někomu faldy/frak/ kostru/perka/sako ‘surowo kogoś ukarać; zmusić kogoś do intensywnej pracy’ : por. pol. wziąć kogoś
do galopu ‘zmusić kogoś do intensywnej pracy’5, czes. běží/utíká jako by mu
šosy hořely/zapálil ‘o kimś, kto bardzo szybko, niezgrabnie gdzieś biegnie;
spieszy się’ : por. pol. uciekać/wiać aż się kurzy ‘uciekać bardzo szybko’.
Zdarza się, że jeden frazeologizm czeski posiada kilka (mniej lub bardziej
zbliżonych do siebie) znaczeń, którym w języku polskim odpowiadają różne
jednostki, np.: czes. být silný/pevný v kramflekách (v něčem)//pot. bejt silnej/pevnej v kramflecích(v něčem) 1. ‘być specjalistą w jakiejś dziedzinie, znać się na
czymś’ pol. znać się na rzeczy//mieć fach w ręku; 2. ‘mieć ustabilizowaną pozycję, mieć silne oparcie w czymś, czuć się pewnie’ (pol. stać na pewnym/twardym gruncie); czes. dát/dávat někomu/něčemu na frak/prdel/kabát: 1.‘w sposób
zdecydowany kogoś/coś pokonać’ – pol. pobić kogoś na głowę; 2. ‘w sposób
kompromitujący coś zepsuć, zniszczyć, zniekształcić (z początkowym zamiarem ulepszenia)’ – pol. dosł. przedobrzyć ‘przesadzić w ulepszaniu czegoś’;
3. ‘zbić kogoś, sprawić mu lanie’ – pol. przetrzepać/wygarbować/złoić komuś
skórę; czes. mít pod čepicí/kloboukem 1. ‘być pijanym’– pol. mieć w czubie; 2.
‘być bardzo inteligentnym, sprytnym’ – pol. być nie w ciemię bitym.
Współczesna frazeologia czeska znajduje się pod silnym oddziaływaniem
niemieckich schematów frazeologicznych. Wpływ ten przejawia się przede
wszystkim w kalkach językowych i w dość częstym naśladowaniu niemieckich
zwrotów i wyrażeń. Według Jerzego Damborskiego (1970: 199) takich germanizmów w obrębie frazeologii jest w czeszczyźnie sporo, przy czym – biorąc
pod uwagę ich „zadomowienie” w języku – nie zawsze użytkownicy języka
uświadamiają sobie ich „obcość”. W polu semantycznym „moda i kosmetyka” –
stanowiącym punkt wyjścia analizy – znaleźć można kilka takich przykładów:
czes. košile bližší než kabát < niem. das Hemd ist mir nahen als der Rock : pol.
Por. pol. (capnąć/chwycić/złapać) kogoś za frak/kołnierz ‘pochwycić, zatrzymać kogoś’,
posp. ‘zmusić do działania’.
5
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bliższa ciału koszula; czes. táhnout si klobouk do čela < niem. sich den Hut
über die Stirn ziehen : pol. nasunąć czapkę na czoło.
Z kolei w języku polskim widoczne jest silne oddziaływanie języka francuskiego. Specyficzną grupę tworzą szczególnie zapożyczenia frazeologiczne dotyczące szeroko pojętego życia towarzyskiego, zabaw, tańców, mody. J. Damborský, w cytowanym już artykule (Damborský 1970: 199), prezentuje listę galicyzmów frazeologicznych pochodzenia francuskiego wraz z ich czeskimi
ekwiwalentami Wśród badanych w niniejszej pracy jednostek znaleźć można
następujący przykład: ostatni krzyk mody < dernier cri de la mode : czes.
poslední výkřik módy.
Znaczna część zasobu frazeologicznego wspólna jest wielu językom europejskim. Są to tzw. skrzydlate słowa (czes. okřídlená slova), czyli często przytaczane zwroty, w przypadku których możliwy do ustalenia jest autor bądź pochodzenie, związane najczęściej z powszechnie znanymi wydarzeniami politycznymi, historycznymi. Są to zarówno sentencje, przysłowia, aforyzmy, fragmenty wypowiedzi sławnych ludzi, jak i często tytuły popularnych książek, filmów, piosenek (por. Markiewicz, Romanowski 1990)6.
W zgromadzonym materiale frazeologicznym dotyczącym mody i kosmetyki
znalazło się stosunkowo niewiele takich wyrażeń7. Najczęściej dotyczą one –
szeroko pojętej – światowej polityki i historii. Dwa z nich dotyczą historii państwa czeskiego, są one odbiciem zmian zachodzących w życiu politycznym
i społecznym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak np.: czes. sametová/plyšová/velvetová revoluce (pot. również sametovka//samet//plyšák): pol.
aksamitna rewolucja, to wyrażenie oznaczające ‘bezkrwawe obalenie rządów
komunistycznych przez Czechów i Słowaków’, którego autorstwo często przypisywane jest V. Havlovi8.
Analogicznie powstało czeskie wyrażenie sametový/plyšový rozvod : pol.
aksamitny rozwód, na określenie ‘rozpadu republiki Czechosłowackiej na Republikę Czeską i Republikę Słowacką’. Dnia 1 stycznia 1993 r. w wyniku wzajemnego porozumienia doszło do podziału państwa.

W czeskiej lingwistyce bardziej popularny jest obecnie termin okřídlené výrazy (pol. skrzydlate wyrażenia), jednak nie wszyscy językoznawcy posługują się tymi terminami. W nauce polskiej, zwłaszcza w literatu-roznawstwie, przeważa termin skrzydlate słowa, zaś we frazeologii badacze częściej posługują się pojęciem skrzydlate wyrażenia – por. T. Z. Orłoś, J. Hornik,
Czesko-polski słownik skrzydlatych słów, Kraków 1996.
6

Definicje znaczeń przedstawionych skrzydlatych wyrażeń zaczerpnięto z Czesko-polskiego
słownika skrzydlatych słów (Orłoś, Hornik 1996).
7

W języku czeskim przym. sametový zyskał dzięki ww. wydarzeniom nowe znaczenie, tzn.
‘łagodny, bezkrwawy’, por. Orłoś 2001: 223–228.
8

54

Joanna KORBUT

Dwa zwroty związane są z ruchem i ideologią faszystowską: černé košile :
pol. czarne koszule ‘włoscy faszyści’ – nazwę tę nadawano członkom włoskiej
organizacji faszystowskiej (utworzonej przez Benito Mussoliniego), w związku
z noszonymi przez nich czarnymi koszulami; hnědé košile : pol. brunatne koszule ‘hitlerowcy’ – koszule owe stanowiły część umundurowania członków
NSDAP.
Kolejne skrzydlate wyrażenie dotyczy pewnych przemian społecznych, ale
z czasów bardziej odległych: czes. modrá punčocha : pol. niebieska pończocha,
czyli ‘kobieta zajmująca się nauką i literaturą’. Nazwę tę nadawano klubom
skupiającym kobiety o zainteresowaniach literackich i naukowych, członkami
tych klubów byli także mężczyźni, którzy nosili niebieskie pończochy; pojęcie
to powstało ok. 1750 roku z myślą o salonie londyńskim Elizabeth Montagu
(Orłoś, Hornik 1996: 213, por. Markiewicz, Romanowski 1990: 116).
Pozostałe jednostki związane są z:
a) c z e s k ą l i t e r a t u r ą: (mít) brýle mámení : por. pol. (patrzeć na świat
przez) różowe okulary // mieć klapki na oczach ‘ułuda; nie dostrzegać faktycznego stanu rzeczy, łudzić się’; nasadit někomu brýle mámení : pol. mydlić
komuś oczy ‘stwarzać mylące pozory, wprowadzać kogoś w błąd’ – autorem
obu czeskich przykładów jest Jan Amos Komenski, Labirynt světa a ráj
srdce (1633);

b) B i b l i ą: cesta do Damašku : pol. droga do Damaszku ‘zmiana przekonań,
nowy sens życia’ – por. Nowy Testament, Dzieje Apostolskie 9, 3, scena nawrócenia Szawła;
c) a n t y k i e m: bližší košile než kabát/košile bližší než kabát ; pol. koszula bliższa ciału/bliższa ciału koszula ‘własne sprawy wysuwane na plan pierwszy’
– z łac. tunica propior pallio est, por. Plaut (250–184 p.n.e.), Dzień trzygroszowy V.
Ekscerpcja zebranego materiału pokazuje, że nie wszystkie z analizowanych
frazeologizmów dotyczą tematyki mody, kosmetyki, urody (np. czes. pleť hebká
jako aksamit ‘bardzo delikatna cera’). Większość z nich wykracza poza ten zakres znaczeniowy, np. czes. sametová/plyšová/velvetová revoluce (pot. również
sametovka//samet//plyšák): pol. aksamitna rewolucja ‘bezkrwawe obalenie
rządów komunistycznych przez Czechów i Słowaków’; natrhnout někomu triko
/tričko ‘zdecydowanie nad kimś zwyciężyć’; černé košile ‘włoscy faszyści’.
W grupie przebadanych 211 czeskich związków frazeologicznych, tylko
w jednym przypadku brak było polskiego odpowiednika (czes. sametové
výročí). Pozostałe związki mają swoje ekwiwalenty w polszczyźnie. Około 84%
analizowanych czeskich frazeologizmów odpowiadają polskie wyrażenia, zwroty o dokładnie tym samym (lub bardzo zbliżonym) znaczeniu, warto jednak
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podkreślić, że niekiedy oprócz ekwiwalentu frazeologicznego pojawiają się odpowiedniki niefrazeologiczne (tych ostatnich jest w zebranym materiale blisko
16%). W kilkunastu przypadkach mamy do czynienia z niepełną (lub częściową) ekwiwalencją znaczeniową między stosownymi zwrotami czeskimi
i polskimi, bądź też z tzw. dwujęzycznymi homonimami frazeologicznymi
Powyższa analiza udowodniła (po raz kolejny), że zasób frazeologiczny języka czeskiego i polskiego (dotyczący wielu dziedzin życia, nie tylko analizowanego pola semantycznego) charakteryzuje się licznymi zbieżnościami, podobnym sposobem obrazowania otaczającej nas rzeczywistości. Owe podobieństwa wskazują na bliskie pokrewieństwo i wspólne pochodzenie obu języków.
Zestawiając poszczególne związki frazeologiczne zauważyć można podobieństwo procesów myślowych, doświadczeń poznawczych obu narodów, wspólne
językowe ujmowanie fragmentów rzeczywistości. Nie sposób jednak nie spostrzec, że istnieje jednak warstwa frazeologii świadcząca o różnicach w wyrażaniu tego samego obrazu metaforycznego, a i wspominane podobieństwo bywa
niekiedy bardzo złudne.
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Wykaz zapożyczeń z zakresu moda kosmetyka, tworzących związki frazeologiczne
aksamit < śrłac. examitum < grec. hexamitos; bačkora < węg. bocskor; balzám < łac. balsamum < grec. bálsamon < j. sem. – por. hebr. bâsâm, arab. Bađâm; bavlna < niem. Baumwolle;
bota < fran. botte lub < śrłac. bota; brejle/ brýle < niem. Brille ‘ts’ < stwniem. b(e)rille < łac. beryllus; čapka < śrwniem. (t)schapel < stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’) < późnłac.
cappa; čepice < śrwniem. (t)schapel < stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’) < późnłac.
cappa; damašek (stczes. damask) < prawdopod. wł. damasco ‘ts’ < łac. Damascus; dres < ang.
dress od (to) dress; fald < śrwniem. valde; fazona / fazóna < fran. façon < łac. factiô < facere;
frak < niem. Frack, ang. Frock < stfran. froc; hedvábí < prawdopod stwniem. gota-webi; kabát
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< prawdopod. pers. kabâ; kabela < stczes. kabela < śrwniem. Kobel; kalhoty < stczes.
kali(h)oty/galioty < wł. caligotte < łac. caliga; kápě < późnłac. cappa; kapsa < łac. capsa; kazajka < niem. Kasack < fran. casaque < pers. kazagand; klobouk < prasł. klobukú prawdopod.
< j. tur-tatar.; knoflík < śrwniem. knöpfel – dem. od knopf; košile < (stczes. košule) < prasł. < łac.
casula; kramflek < niem. Krampe + Fleck; móda < niem. Mode < fran. mode < łac. modus; monokl < niem. Monokel < fran. monocle < późnłac. monoculus; pantofel < niem. Pantoffel < wł.
pantofola; plyš < niem. Plüsch < fran. peluche < stfran. Pelucher < późnłac. *pilű(c)âre < łac.
pilâre; punčocha < śrwniem. buntschuoch (dziś Bundschuh) < stwniem. binden + schuoh; purpur
< niem. Purpur < łac. purpura < grec. porfýrâ; sako < niem. Sakko < wł. sacco < łac. saccus; samet < nwniem. Sammet (dziś Samt) < stfran. samit < śrłac. (e)xamitum, samitum < śrgrec.
hexámiton; šos < niem. Schoß (Schoss); triko/tričko < fran. tricot od tricoter < tricot – dem. od
trique; vesta < niem. Weste < fran. veste; wł. veste < łac. vestis; žurnál < niem. Journal < fran
journal.

Indeks związków frazeologicznych z zapożyczeniami z zakresu mody
i kosmetyki9
A. WYRAŻENIA

stará b a č k o r a/bela ‘nic a nic, zupełnie nic’ – figa z makiem ts;
hojivý b a l z á m ‘o czymś, co łagodzi cierpienia moralne, przynosi ulgę, spokój; pociecha’ –
być balsamem/jak balsam (np. twoje słowa są jak balsam) ts;
velká b o t a ‘duży błąd, nieporozumienie’ – kardynalny błąd ts; ě wielki but ‘obuwie dużej
numeracji’;
sedmimílově b o t y ‘w bajkach: cudowne buty pozwalające się posuwać olbrzymimi krokami’ –
siedmiomilowe buty ts;
(mít) b r ý l e mámení ‘być zaślepionym, nie dostrzegać faktycznego stanu rzeczy, łudzić się’ –
mieć klapki na oczach ts;
černé b r ý l e/brejle ‘zbyt pesymistyczny, krytyczny pogląd na świat’ – (patrzeć na świat przez)
czarne okulary ts;
Hasła czeskie uszeregowane zostały wg dominant ułożonych w porządku alfabetycznym
(zgodnie z alfabetem czeskim, czyli po c jest č, po r jest ř, po s jest š). Dominanty – podobnie jak
cały frazeologizm – zostały wyróżnione pogrubioną czcionką i dodatkowo zaznaczone rozstrzelonym drukiem. Znaczenia związków podano w łapkach. Po znaczeniu czeskich frazeologizmów
pojawiają się polskie odpowiedniki (zaznaczone pogrubioną czcionką). Przy polskich związkach
może pojawić się znak , oznaczający odpowiedniki niefrazeologiczne oraz skrót „por.”, który oznacza, że w języku polskim występuje wyrażenie, w języku czeskim – zwrot. Dodatkowo wprowadzone zostały symbole: / (oboczne części frazeologizmów) oraz // (oboczne związki frazeologiczne). Przed nagłówkiem umieszczono kwalifikator „przest.” przy połączeniach, które wyszły
z użycia. Skrót „ts” oznacza, że znaczenie polskiego odpowiednika pokrywa się z czeskim
związkiem.
9
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růžové b r ý l e/brejle ‘zbyt optymistyczny, nierealny, nie pokrywający się ze stanem faktycznym
pogląd na świat’ – (patrzeć na świat przez) różowe okulary ts;

frygická č a p k a ‘czerwona czapka ze spiczastym końcem zwieszającym się ku przodowi, noszona w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako symbol wolności’ – czapka frygijska ts;
reprezentační č a p k a/dres/tričko ‘dla sportowca: prawo, zaszczyt reprezentowania swego kraju (w danej dyscyplinie sportu)’ –  (wywalczyć) miejsce w reprezentacji ts;
cesta do D a m a š k u ‘zmiana przekonań, nowy sens życia’ – droga do Damaszku ts;
reprezentační d r e s zob. reprezentační čapka;

(pouhá) figurka na š a c h o v n i c i ‘osoba bezwolnie manipulowana, niemająca wpływu na
swój los’ – pionek na szachownicy ts;
prázdná/čistá k a p s a ‘brak pieniędzy, bieda’ – pusta kieszeń ts;
atak na k a p s u ‘nieoczekiwany duży wydatek’ – uderzenie po kieszeni ts;
z vlastní k a p s y ‘na swój koszt’ – z własnej kieszeni ts;

svěrací k a z a j k a ‘bluza z długimi wiązanymi na plecach rękawami, używana do obezwładniania chorych psychicznie’ – kaftan bezpieczeństwa ts;
černé k o š i l e ‘włoscy faszyści’ – czarne koszule ts;
hnědé k o š i l e ‘hitlerowcy’ – brunatne koszule ts;

podle poslední m ó d y ‘zgodnie z najnowszymi tendencjami w modzie; nowocześnie, modnie’ –
(ubrany) według najnowszej mody ts;

poslední výkřik m ó d y ‘o rzeczy nowej, oryginalnej co do gatunku, kształtu, fasonu itp., dopiero co wyprodukowanej, zaczynającej wchodzić na rynek: najnowszy krój, fason, model
czegoś’ – ostatni krzyk mody ts;

(být) ze staré m ó d y ‘człowiek staroświecki, konserwatywny, ale solidny, uprzejmy’ – (być)
starej daty ts;
poslední m o d e l ‘najnowszy wzór, prototyp; oryginalny model, wzór’ – najnowszy model ts;

p l y š o v á/sametovárevoluce//plyšový přelom//plyšák//sametovka//samet ‘bezkrwawe obalenie rządów komunistycznych przez Czechów i Słowaków’ – aksamitna rewolucja ts;
p l y š o v ý/sametový rozvod ‘rozpad republiki Czechosłowackiej na Republikę Czeską i Republikę Słowacką’ – aksamitny rozwód ts;
modrá p u n č o c h a ‘kobieta wyemancypowana’ – niebieska pończocha ts;

kardinalský p u r p u r ‘tradycyjny strój kardynalski w kolorze purpurowym; godność kardynała’ – kardynalska purpura ts;
r ů ž o v é brýle/brejle – zob. růžové brýle/brejle;

r ů ž o v é vyhlídky ‘bardzo optymistyczne i obiecujące perspektywy na przyszłość’ – różowa
przyszłość ts;

s a m e t o v á/plyšová revoluce//velká sametová//sametovka//samet//plyšák ‘bezkrwawe obalenie rządów komunistycznych przez Czechów i Słowaków’ – aksamitna rewolucja ts;
s a m e t o v é výročí ‘rocznica aksamitnej rewolucji’ – brak polskiego odpowiednika;

s a m e t o v ý/plyšový rozvod ‘rozpad republiki Czechosłowackiej na Republikę Czeską i Republikę Słowacką’ – aksamitny rozwód ts;
reprezentační t r i č k o zob. reprezentační čapka;

stará v e s t a ‘dawno i powszechnie znana rzecz, okoliczność, dawno znany fakt’ – stara historia/śpiewka ts;  stara kamizelka ‘znoszona kamizelka’;
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být na někoho/něco a l e r g i c k ý ‘nie tolerować kogoś/czegoś i traktować to/go z niechęcią’ –
mieć na kogoś/na coś alergię/uczulenie ts;
být/bejt b a č k o r a ‘(o człowieku) bać się; być pasywnym, niezaradnym, niezdecydowanym,
bojaźliwym’ – (być jak) ciepłe kluchy ts;
být/bejt na b a č k o r u ‘(o przedmiotach) być nieodpowiednim, bezwartościowym, do niczego
nie pasować’ – pasować jak wół do karety/jak pięść do nosa ts;
chodit v b a č k o r á c h ‘być bezwolnym, nieenergicznym, ślamazarnym’ – ruszać się jak mucha w smole ts;
zatřepat/zaklepat b a č k o r a m i/bačkorama ‘umrzeć’ – wyciągnąć kopyta ts;
mít starou b a č k o r u ‘nic nie mieć’ – mieć guzik z pętelką/figę z makiem ts,  mieć stary
pantofel/bambosz ‘mieć stary, zniszczony pantofel’;
stát za (starou) b a č k o r u ‘być bez wartości, źle wykonanym, nie nadawać się do niczego; być
niesolidnym’ – coś nie jest warte funta kłaków/złamanego grosza ts;
vědět starou b a č k o r u ‘nic nie wiedzieć’ – nie mieć o czymś zielonego pojęcia ts;
natáhnout b a č k o r y ‘umrzeć’ – wyciągnąć kopyta ts;
nalít někomu b a l z á m do rány ‘uspokoić, pocieszyć kogoś; zmniejszyć czyjeś cierpienie’ –
lać/sączyć balsam w czyjeś serce ts;
být b a l z á m e m na rány někoho ‘przynosić ulgę, spokój, pociechę; łagodzić cierpienia’ –
być/działać jak balsam ts;
(někomu) koukají mu prsty z b o t ‘(ktoś) jest biedny’ – klepać biedę ts,  komuś wystają palce z butów ‘ktoś ma dziurawe buty’;
nabrat si do b o t ‘zmoczyć, nasączyć wodą, wilgocią nogi i buty’ –  przemoczyć buty ts;
nadělat si/nasrat si do b o t 1. ‘zepsuć sobie opinię’, 2. ‘bardzo się bać i przejawić swój strach
w bardzo nieprzyjemny sposób’ – robić w portki ze strachu 1. brak polskiego odpowiednika – 2. ts;
prásknout do b o t ‘uciec’ – wziąć nogi za pas ts;
srdce spadlo někomu do b o t /kalhot ‘ktoś stracił odwagę, boi się, zląkł się’ – serce
poszło/uciekło komuś w pięty ts;
vědět, kde (ho) b o t a/střevíc tlačí ‘zdawać sobie sprawę ze swoich wad i problemów’ – każdy
wie, co mu dolega/gdzie go boli ts;
nevlézt v b o t á c h do vody ‘zachować przesadną ostrożność’ – dmuchać na zimne ts;
mít srdce v b o t á c h//kalhotách ‘bardzo się bać’ – mieć duszę na ramieniu ts;
umřít v b o t á c h ‘polec, zginąć chlubnie w walce, w bitwie’ – paść/polec/zginąć na polu
chwały ts, umarł w butach ‘wszystko przepadło, nie ma wyjścia’;
mít někoho pod svou b o t o u ‘rządzić kimś, mieć kogoś w swojej mocy’ – mieć/trzymać kogoś
w garści ts;
úpět pod čí b o t o u ‘ulegać przemocy’ – być/siedzieć pod butem//być pod jarzmem ts;
udělat/říci b o t u ‘powiedzieć, zrobić głupstwo, popełnić błąd’ – palnąć głupstwo/gafę ts,
 zrobić buta ‘wykonać obuwie’;
b o t y jsou mu úzké/malé ‘źle się komuś wiedzie’ – wiatr mu w oczy wieje ts;
lízat někomu b o t y ‘zabiegając o czyjeś względy, pochlebić komuś; przypodobać się’ – podlizywać się komuś ts;
natáhnout b o t y ‘umrzeć’ – wyciągnąć kopyta ts;
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mít b o t y okolo děr celé ‘mieć zniszczone, rozlatujące się buty’ –  mieć dziurawe buty ts, por.
buty wołają jeść ‘są dziurawe’;
mít toulavé b o t y/mít boty z toulavého telete /psa ‘(o człowieku) być niestałym, chętnie tułać
się po świecie; często zmieniać otoczenie, lubić zmiany’ –  wieść tułaczy tryb życia ts;
vylít/vyndat někomu b o t y/perka ‘usunąć kogoś skądś w gwałtowny sposób, natychmiast’ –
wylać kogoś na zbity pysk//pokazać komuś drzwi ts;
nasadit někomu b r ý l e mámení ‘stwarzać mylące pozory’ – mydlić komuś oczy ts;
mít b r ý l e mámení ‘być zaślepionym, nie dostrzegać faktycznego stanu rzeczy, łudzić się’ –
mieć klapki na oczach//być zaślepionym ts;
dívat se na něco černými b r ý l e m i//dívat se na něco černě ‘zapatrywać się na coś pesymistycznie, widzieć coś ze złej strony’ – patrzeć na świat przez czarne okulary//patrzeć czarno
na świat ts;
dívat se na něco růžovými b r ý l e m i//dívat se na něco růžově ‘zapatrywać się na coś optymistycznie, widzieć coś od dobrej strony’ – patrzeć na coś/kogoś przez różowe okulary ts;
mít pod č e p i c í//kloboukem 1. ‘być bardzo pijanym’, 2. ‘ być bardzo inteligentnym, sprytnym’
– mieć w czubie ts, nie być w ciemię bitym ts;
mít pod č e p i c í vrabce ‘nie kłaniać się, być niegrzecznym’ – mieć wróble pod czapką ts;
(moct) si dát/si strčit něco za č e p i c i/ klobouk ‘coś jest bezwartościowe, źle wykonane, nie
nadaje się do niczego’ – to nie jest warte złamanego grosza/funta kłaków ts;
držet se máminých f a l d ů ‘ulegać we wszystkim woli matki; być niesamodzielnym’ – trzymać
się maminej spódnicy/maminego fartuszka ts;
prohnat/prohánět někomu f a l d y/frak/kostru/perka/sako ‘surowo kogoś ukarać; zmusić kogoś do intensywnej pracy’ – wziąć kogoś do galopu ‘zmusić kogoś do intensywnej pracy’,
brać/wziąć kogoś w obroty ‘stosować jakieś energiczne zabiegi względem kogoś’;
provětrat někomu f a l d y ‘zmusić kogoś do ruchu, działania’ –  przewietrzyć komuś fałdy
‘przewietrzyć komuś ubranie, odświeżyć je za pomocą odpowiedniej wentylacji’;
provětrat si f a l d y ‘orzeźwić się, poruszać na świeżym powietrzu, pobiegać’ – przewietrzyć się
‘zaczerpnąć świeżego powietrza, dotlenić się, wyjść na spacer w tym celu’;
srovnat někomu f a l d y (před někým) ‘skarcić kogoś, skrytykować, surowo kogoś ukarać
i zmusić go do posłuszeństwa’ – przytrzeć komuś nosa ‘dać komuś nauczkę, poskromić kogoś, ukrócić czyjeś samowolne zapędy’;
držet f a z ó n u ‘(o ubraniach, przedmiotach, fryzurze) zachować pierwotny i piękny wygląd, formę’ – trzymać/mieć fason ‘być pewnym siebie, okazywać fantazję, animusz, nadrabiać
miną’,  trzymać fason ‘(o ubraniach) zachować pierwotny wygląd, kształt’;
mít f a z ó n u 1. ‘odznaczać się pięknym i eleganckim wyglądem, formą’, 2. ‘mieć sens’ –
trzymać fason ‘(o ubraniach) zachować pierwotny wygląd, kształt’, mieć ręce i nogi ts;
ztrácet f a z ó n u/glanc ‘przestać wywierać korzystne wrażenie na otoczeniu’ – stracić fason
‘stracić animusz, dobry humor, fantazję’;
dát něco do f i g u r y ‘doprowadzić coś do porządku i odpowiednio opracować; nadać czemuś
ogólny, końcowy wygląd’ –  nadać czemuś (ostateczny) kształt/formę ‘sprawić, spowodować, żeby coś nabrało określonych właściwości’;
jít (někomu) do f i g u r y ‘pasować do siebie, tworzyć poprawną i logiczną całość i odpowiadać
ogólnemu wyobrażeniu’ – chodzić/biegać do figury ‘bez wierzchniego okrycia, bez
płaszcza’,  tworzyć harmonijną/spójną całość ‘tworzyć estetyczną, opartą na właściwych
proporcjach, zharmonizowaną całość’;
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mít f i g u r u 1. ‘być dobrze zbudowanym, mieć ładną, zgrabną sylwetkę’, 2. ‘być sensownym
i logicznym; być jasnym i zrozumiałym’ –  mieć figurę ts, mieć ręce i nogi ts;
být jen f i g u r k o u ve hře ‘być nieważnym, pasywnym uczestnikiem czegoś, manipulowanym
przez osoby bardziej wpływowe’ – być tylko/jedynie pionkiem w grze ts;
být/bejt ve f l ó r u/dostat se/přijít do flóru ‘stać się modnym, powszechnie używanym’ – być
w modzie//wejść w modę ts;
dát/dávat někomu/něčemu na f r a k/prdel/ kabát 1. ‘w sposób zdecydowany kogoś/coś pokonać’, 2. ‘w sposób kompromitujący coś zepsuć, zniszczyć, zniekształcić (z początkowym zamiarem ulepszenia’, 3. ‘zbić kogoś, sprawić komuś lanie’ – pobić kogoś na głowę ts,  przedobrzyć ‘przesadzić w ulepszaniu czegoś’, przetrzepać/wygarbować/złoić komuś skórę ts;
dostat na f r a k/kabát/prdel ‘zostać pobitym’ – oberwać w skórę/w dupę ts;
natrhnout někomu f r a k/sako ‘wyraźnie, z łatwością kogoś w czymś (np. w jakimś konkursie)
przewyższyć, wyprzedzić; pokonać kogoś i w ten sposób go ośmieszyć, skompromitować’ –
zapędzić kogoś w kozi róg ts,  naderwać/nadedrzeć komuś frak/marynarkę ‘częściowo
rozerwać komuś frak/marynarkę’;
prohánět/prohnat někomu f r a k – zob. prohnat/prohánět někomu faldy;
nedělat s něčím/někým žádné f r a k y ‘nie poświęcać zbyt wiele czasu na wykonywanie czegoś, nie marudzić zbytnio z czymś; nie być zbyt ostrożnym; nie odkładać czegoś na później
i zrobić to od razu’ – nie ceregielić się/nie cackać się z kimś/z czymś ts;
dát něčemu/někomu na k a b á t – zob. dát/dávat něčemu/někomu na frak;
dát něčemu nový kabát ‘poprawić wygląd zewnętrzny czegoś, nadać czemuś nowy, efektowny
wygląd; zmodernizować coś’ – por. nowa szata graficzna ‘nowy wygląd zewnętrzny
książki, czasopisma, rozmieszczenie elementów typograficznych (tekstu, ilustracji) w książce
lub czasopiśmie’,  dać komuś nowy płaszcz ‘dać komuś nowy, nie używany płaszcz’;
dostat na k a b á t – zob. dostat na frak;
dostat nový k a b á t ‘otrzymać nowoczesny wygląd, zostać zmodernizowanym, unowocześnionym’ –  dostać nowy płaszcz ‘dostać nie używany płaszcz’;
mít z ostudy kabát ‘nie mieć ambicji, honoru, wstydu; być bezczelnym’ – mieć miedziane
czoło//nie mieć wstydu za grosz ts;
obléct vojenský/bílý k a b á t ‘wstąpić do wojska’ –  założyć wojskowy płaszcz ‘ubrać się
w wojskowy płaszcz’;
vyprášit/vyklepat někomu k a b á t/kalhoty/kožich ‘zbić kogoś, sprawić komuś lanie’ – przetrzepać komuś spodnie ts;
jednat s někým podle k a b á t u ‘sądzić ludzi tylko po pozorach; traktować ludzi biorąc pod
uwagę ich wygląd zewnętrzny, pozycje społeczną, majątek, wpływy’ – jak cię widzą, tak cię
piszą ts;
svléknout/svlékat někoho z posledního k a b á t u//svlékat z někoho poslední kabát ‘pozbawić
kogoś całego majątku’ – zdzierać/zedrzeć (ostatnią) skórę z kogoś//obdzierać/obedrzeć
kogoś do ostatniej koszuli/skóry ts;
stát si na na k a b e l u ‘być zupełnie tępym, nie rozumieć czegoś’ – ciemny jak tabaka w rogu
ts;
nadélat si do k a l h o t 1. ‘bardzo się przestraszyć’, 2. ‘wypróżnić się (ze strachu), zanieczyszcza
jąc bieliznę’ – narobić w spodnie (np. ze strachu) ts;
srdce spadlo někomu do k a l h o t – zob. srdce spadlo někomu do bot;
udělat to do k a l h o t ‘(o kimś, kto nie zdążył dobiec do ubikacji) wydalić kał z organizmu i pobrudzić sobie w ten sposób ubranie’ – narobić w majtki ts;
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vytřepal by ho z k a l h o t ‘(o człowieku) bardzo chudy, mizerny’ – wygląda jak szkielet/skóra
i kości ts;
chodit v k a l h o t á c h ‘(o kobiecie w rodzinie) decydować, rządzić w domu’ –  chodzić
w spodniach ‘mieć na sobie spodnie’;
mít srdce v k a l h o t á c h /botách ‘bardzo się bać’ – mieć duszę na ramieniu ts;
mít v k a l h o t á c h ‘bardzo się bać’ – robić w spodnie/portki/majtki (ze strachu) ts;
dostat přes k a l h o t y ‘zostać zbitym’ – oberwać po spodniach/po tyłku ts;
mít plné/plný k a l h o t y/gatě ‘bardzo się bać’ – robić w spodnie/portki/majtki (ze strachu) ts;
nemoct zapnout k a l h o t y ‘być przejedzonym; być grubym’ –  nie móc się dopiąć w pasie//nie móc dopiąć spodni ‘nie móc zapiąć do końca/dokładnie ubrania (spodni, spódnicy)’;
prodělat/prohrát k a l h o t y ‘przegrać cały majątek, łącznie z rzeczami osobistymi’ – zgrać się
do ostatniej koszuli ts;
prohnat někomu k a l h o t y/gatě/kožich ‘zmusić kogoś do intensywnej pracy (czasami karząc
go w ten sposób)’ – wziąć kogoś do galopu ts;
střihnout někomu na k a l h o t y ‘zbić kogoś’ – przetrzepać/wygarbować/złoić komuś skórę
//dać komuś w skórę ts;
vyprášit/vyklepat někomu k a l h o t y – zob. vyprášit/ vyklepat někomu kabát;
natáhnout kamaše/zaklepat k a m a š e m i ‘umrzeć’ – wyciągnąć kopyta ts;
jít do k a n a f a s u ‘iść spać’ – uderzyć w kimono ts;
Modlí se před kaplí a čert mu sedí v k á p i ‘o człowieku: jest fałszywy’ – Modli się pod figurą
a ma diabła za skórą ts;
lovit (něco) po k a p s á c h ‘starać się znaleźć określoną rzecz w kieszeniach, sprawdzać, czy się
tam znajduje’ –  szukać czegoś po kieszeniach ts;
mít něco vždy v k a p s e ‘mieć coś w pogotowiu, co w odpowiedniej chwili można ujawnić’ –
mieć/chować/kryć coś w zanadrzu ts;
mít to/něco v k a p s e ‘mieć coś (np. zwycięstwo, wygraną) zapewnione’ – mieć coś (np. zwycięstwo, wygraną) w kieszeni ts;
odlehčit k a p s e někoho 1. ‘wyłudzić od kogoś dużo pieniędzy’ 2. ‘wydać, roztrwonić na coś
dużo pieniędzy’ – wypróżniać komuś kieszenie ts;
odejt s lehkou k a p s o u ‘odejść bez pieniędzy’ – odejść z pustką w kieszeni/z pustą kieszenią
ts;
mít děravou k a p s u ‘być ciągle bez pieniędzy; nieustannie tracić pieniądze’ – por. dziurawa/pusta kieszeń ‘brak pieniędzy, bieda’;
mít jednu k a p s u prázdnou a druhou vysypanou (a v třetí nic) ‘nie mieć pieniędzy’ – mieć
płótno w kieszeni ts;
mít prázdnou k a p s u ‘nie mieć pieniędzy’ – mieć dziury/pustki w kieszeni ts;
mít zašitou k a p s u ‘być skąpym’ – mieć węża w kieszeni ts,  mieć zaszytą kieszeń ‘mieć
w ubraniu kieszeń, której brzegi są połączone szwami’;
namastit si/mastit si (s něčím/na něčem) k a p s u/kapsy ‘gwałtownie się wzbogacić, zdobyć
dużo pieniędzy, duży majątek’ – wypchać/napchać/nabić sobie kieszenie ts;
plácnout se/praštit se/uhodit se přes k a p s u 1. ‘dać komuś szczodry podarunek’ 2. ‘być niezwykle szczodrym’ – mieć hojną rękę ts otwierać kieszeń dla kogoś ‘pożyczać komuś pieniądze, być hojnym dla kogoś’;
polibit někomu k a p s u ‘przestać się komuś naprzykrzać, przestać komuś przeszkadzać i być
natrętnym’ – pocałuj mnie gdzieś ts daj mi święty spokój ts;
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dát někomu něco do k a p s y ‘dać komuś łapówkę, napiwek; przekupić kogoś’ – dać komuś
w łapę/wsadzić coś w łapę ts;
hospodařit do své/vlastní k a p s y ‘wzbogacać się w sposób nieuczciwy; kraść powierzone pieniądze’ – nabijać sobie (własną) kieszeń ‘wzbogacać się’;

lézt/jít do k a p s y ‘być bardzo drogim, kosztownym’ – bić/uderzać kogoś po kieszeni
‘powodować czyjąś stratę materialną; narażać na wydatki’;
lhát si do k a p s y ‘skłaniać się do uznania za prawdę czegoś nieprawdziwego; umacniać się
w niesłusznym przekonaniu; wmawiać coś w siebie’ – okłamywać siebie samego ts;

mít hluboko do k a p s y ‘mieć mało pieniędzy’ – mieć dziury/pustki w kieszeni ‘nie mieć
pieniędzy’;
muset sáhnout/hrábnout (hluboko) do k a p s y ‘musieć zapłacić za coś nieoczekiwanie wysoką cenę’ – sięgać do kieszeni/portfela ‘płacić za coś z własnej kieszeni, dawać pieniądze
na coś’;
nejde to s jeho k a p s y ‘to nie jest finansowane przez niego’ – to nie idzie z jego kieszeni ts;
nemoct loktem do k a p s y ‘być skąpym’, mieć węża w kieszeni ts;

nerad sahat do k a p s y ‘niechętnie wydawać pieniądze’ – niechętnie sięgać do kieszeni ts;

obracet/obrátit k a p s y naruby 1. ‘przeszukać/przeszukiwać kogoś bardzo dokładnie’,
2. ‘zademonstrować brak pieniędzy’ –  wywracać kieszenie ‘odwrócić kieszenie lewą
stroną na wierzch’;
sahat do k a p s y ‘płacić za coś z własnych pieniędzy, dawać pieniądze na coś’ – sięgać do kieszeni/portfela ts;

sáhnout hluboko do k a p s y ‘pożyczać komuś pieniądze, być hojnym dla kogoś’ – otwierać
kieszeń dla kogoś ts;
strčit/schovat někoho (klidně) do k a p s y ‘być od kogoś znacznie mądrzejszym, przewyższać
kogoś, pokonać kogoś’ – przerastać/przewyższać kogoś o głowę//bić kogoś na głowę ts;
vidět někomu do k a p s y ‘dobrze znać czyjąś sytuację materialną’ – patrzeć/zaglądać komuś
w kieszeń ts;

šacovat někomu k a p s y ‘(zwykle o małżonce w stosunku do męża) przeglądać komuś kieszenie i kontrolować w ten sposób jego osobę i jego wydatki’ –  przeszukiwać/rewidować komuś kieszenie ‘szukając przejrzeć kieszenie’;
dát si k l o b o u k na stranu (pro někoho) ‘(w reakcji na niepowodzenie) nie dać się zniechęcić,
nie załamać się i zareagować w sposób gwałtowny’ – mieć coś w nosie//gwizdać na coś ts;

dostat všechno pod jeden k l o b o u k ‘zebrać wszystkie postulaty, koncepcje, wymagania dot.
jakiegoś projektu, przedsięwzięcia, planu w jedną spójną całość’ – zebrać wszystko do kupy
ts;
(moct) si strčit/si dát něco za k l o b o u k/ čepici ‘coś jest złe, kiepskie, niezdatne do niczego’ –
coś jest do kitu/do chrzanu ts;

smeknout/smekat k l o b o u k před někým 1. ‘wyrażać swój szacunek, podziw, uznanie’,
2. ‘kła- niać się, unosząc lekko nad głowę zdjęty z niej kapelusz’ – chylić czoło przed kimś
ts uchylać kapelusza ts;
držet něco pod k l o b o u k e m ‘ukrywać coś, starać się zataić, utrzymać coś w tajemnicy’ –
chować/kryć coś pod korzec/pod korcem ts;
mít pod k l o b o u k e m 1. ‘być pijanym’ 2. ‘być sprytnym, pomysłowym, umieć znaleźć rozwiązanie’ – mieć w czubie ts mieć głowę na karku ts;
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stát někde s k l o b o u k e m v ruce ‘czekać uniżenie, mając nadzieję na coś; pokornie i cierpliwie prosić o coś’ –  stać z kapeluszem w ręce ‘stać ze zdjętym kapeluszem i trzymać go
w ręce’;
počítat něco na k n o f l i k á c h ‘wahać się, nie umieć dokonać wyboru’ –  liczyć coś na guzikach ‘rachować, dodając lub odejmując guziki; używać guzików jako pomocy przy
liczeniu’;
svléknout/svlíknout někoho do k o š i l e 1. ‘grając z kimś (np. w karty) spowodować jego
całkowitą przegraną, ograć go całkowicie (oszukując przy tym)’, 2. ‘wykorzystać kogoś, pozbawić go całego majątku’ – obedrzeć kogoś do nitki ts, obedrzeć kogoś do ostatniej koszuli ts, zostać w jednej koszuli ‘być doprowadzonym do ostatecznej nędzy, ruiny’;
vzít si holku bez k o š i l e ‘wziąć żonę bez posagu’ – wziąć żonę w jednej koszuli ts;
připravit někoho o poslední k o š i l i ‘pozbawić kogoś całego majątku’ – obedrzeć kogoś do
ostatniej koszuli ts;
rozdělit se s někýmo poslední k o š i l i//rozdat poslední (košili) ‘oddać resztę pieniędzy,
majątku by komuś pomóc, być gotowym do poświęceń by komuś pomóc’ – oddać ostatnia
koszulę ts;
být si jistý/bejt si jistej v k r a m f l e k á c h/kramflecích ‘być przekonanym o swojej wartości,
wierzyć w swoje możliwości’ – być pewnym siebie ts;
být silný/pevný v k r a m f l e k á c h (v něčem)/bejt silnej/pevnej v kramflecích (v něčem)
1. ‘być specjalistą w jakiejś dziedzinie, znać się na czymś’, 2. mieć ustabilizowaną pozycję,
mieć silne oparcie w czymś, czuć się pewnie’ – znać się na rzeczy//mieć fach w ręku ts,
stać na pewnym/twardym gruncie ts;
být slabý/bejt slabej k r a m f l e k á c h ‘nie znać czegoś zbyt dobrze, nie mieć pewności co do
czegoś’ –  czuć się niepewnie w jakiejś dziedzinie ts;
otočit se na k r a m f l e k u/patě 1. ‘odwrócić się i szybko odejść’, 2. nagle i radykalnie zmienić
zdanie, pogląd na jakąś sprawę’ – obrócić się/zakręcić się na pięcie//zmienić (nagle) front
ts;
nasadit si m a s k u někoho ‘ukrywać swe prawdziwe zamiary, uczucia; udawać’ – nosić/przywdziewać maskę//kryć się pod maską ts;
odhodit/sejmout/sundat m a s k u/škrabošku ‘przestać udawać; ujawnić swoje prawdziwe zamiary, uczucia’ – zrzucać/zdejmować maskę ts;
strhnout někomu m a s k u/škrabošku (z tváře) ‘ujawnić czyjeś ukrywane zamiary, uczucia,
charakter’ – zdzierać z kogoś/z czegoś maskę ts;
udělat někomu m o n o k l ‘uderzyć kogoś tak, że wokół oka pojawił się siniak; uderzyć kogoś
w oko’ – nabić komuś siniaka ‘uderzyć kogoś tak mocno, że w miejscu uderzenia pojawia
się siniak’;
být/bejt pod p a n t o f l e m ‘być zawojowanym przez kogoś; poddać się komuś całkowicie
(zwykle o mężu w stosunku do żony)’ – być pod pantoflem ts;
držet/mít někoho pod p a n t o f l e m ‘rządzić kimś despotycznie, podporządkować kogoś swojej woli (zwykle o żonie w stosunku do męża)’ – trzymać kogoś pod pantoflem ts;
schovávat něco do p u n č o c h y ‘potajemnie i bardzo skrupulatnie oszczędzać’ – chować/trzymać coś w skarpecie ‘trzymać coś w ukryciu (najczęściej w odniesieniu do pieniędzy)’;
vyspat se do r ů ž o v á//být/bejt vyspalý/vyspalej do růžová ‘wyspać się doskonale, jak nigdy
dotąd’ – wyspać się za wszystkie czasy ts;
být v r ů ž o v é náladě ‘być wesołym, rozbawionym, być w bardzo dobrym nastroju’ – być
w różowym nastroju/humorze ts;
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jevit se r ů ž o v ě ‘coś wygląda bardzo optymistycznie’ – coś wygląda/rysuje się/przedstawia
się różowo ts;

vidět svět r ů ž o v ě/růžový/růžovej/v růžových barvách ‘być zbytnim optymistą, mieć nierealne, zbyt optymistyczne wyobrażenie o społeczeństwie i życiu; być w pogodnym nastroju
i widzieć wszystko tylko z dobrej strony’ – patrzeć na świat różowo/przez różowe okulary
ts;
líčit/malovat/vylíčit něco r ů ž o v ý m i barvami ‘zapatrywać się na coś optymistycznie; widzieć coś tylko z dobrej strony’ – widzieć/przedstawiać coś w różowych barwach/w różowym świetle ts;

nebýt (zrovna) r ů ž o v ý/nebejt (zrovna) růžovej ‘coś nie przedstawia się zbyt optymistycznie,
coś nie wygląda zbyt dobrze, zadowalająco’ – coś nie wygląda różowo ts;
natrhnout někomu frak/s a k o – zob. natrhnout někomu frak;

prohnat/prohánět někomu s a k o/kostru/perka – zob. prohnat někomu faldy;

políbit někomu š o s ‘dać komuś spokój, odczepić się’ – pocałować kogoś w nos ts, (niech mnie
wszyscy pocałują w nos);

táhat někoho za š o s wprowadzać kogoś w błąd, okłamywać, oszukiwać kogoś, wmawiać coś
w kogoś’ – mydlić komuś oczy ts;
držet se někoho za š o s y/sukně ‘być niesamodzielnym, nie umieć się obejść bez czyjejś bezustannej pomocy i rady’ – przest. trzymać kogoś za połę/za poły ‘krępować czyjąś swobodę, nie pozwalać na coś’;

prohnat někomu š o s y ‘ukarać kogoś poprzez zwiększenie nad nim kontroli i zmuszenie go do
intensywnej pracy’ – zapędzić kogoś do roboty ‘zmusić kogoś do intensywnej pracy, nakazać komuś intensywną pracę’;
utíkal, až mu š o s y lítaly/vlály ‘uciekał bardzo szybko’ – uciekał/wiał aż się kurzyło ts;

věšet se někomu na š o s y ‘nieustannie za kimś chodzić, przeszkadzać mu, być nachalnym; tropić kogoś’ – deptać komuś po piętach ts;
mít (na někoho) krátké/krátký t r i č k o ‘być na znacznie niższym poziomie od kogoś, nie dorównywać komuś’ – nie dorastać komuś do pięt ts;
dostat něco na t r i k o – zob. mít něco na triku;

natrhnout někomu t r i k o/tričko ‘zdecydowanie nad kimś zwyciężyć’ – pobić kogoś na głowę
ts,  naderwać/nadedrzeć komuś podkoszuek ‘częściowo rozerwać podkoszulek’;
přišít někomu něco na t r i k o ‘przypisać komuś odpowiedzialność za popełniony przez siebie
zły czyn’ – zrzucić winę na kogoś//obciążyć kogoś winą ts;
vytahovat si/honit si t r i k o/tričko – zob. vytahovat se jako tričko/triko;
vzít si něco na t r i k o – zob. mít něco na triku;

mít něco na t r i k u ‘ponosić odpowiedzialność za coś; być za coś odpowiedzialnym’ – mieć coś
na karku ‘mieć kłopotliwe, przykre i pilne sprawy do załatwienia’,  mieć coś na podkoszulku ‘mieć poplamiony podkoszulek’;
mít jazyk (až) na v e s t ě ‘być zadyszanym, mieć wielkie pragnienie’ – biegać/gonić/latać z wywieszonym jęzorem/językiem ‘biec bardzo szybko, spieszyć się’.
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pleť hebká jako a k s a m i t ‘bardzo delikatna cera’ – cera miękka/gładka jak aksamit ts;
je to jak bačkora ‘(o owocu, piłce, oponie) jest nieodpowiednie, za miękkie’ – pot. kapeć
‘przebita opona’;
je to/působí to jako b a l z á m na rány/ránu ‘przynosić ulgę, spokój, pociechę; łagodzić cierpienia’ – być/działać jak balsam ts;
chovat/mít někoho jako v b a v l n c e/peřince/vatičce ‘troszczyć się o kogoś do przesady, rozpieszczać go; wszystko dla niego i za niego zrobić’ – obchodzić się z kimś jak z dzieckiem
ts;
mít se jako v b a l v l n c e ‘komuś się żyje wygodnie, bezpiecznie’ – siedzieć/żyć jak u Pana
Boga za piecem ts;
vyrůstat/žít si jako v b a v l n c e ‘żyć spokojnie i beztrosko’ – wyrastać/rosnąć w cieplarnianych warunkach ts;
být (čistý)/chodit jako z b a v l n k y ‘ubrać się, wyglądać czysto, schludnie i elegancko’ – ubrać
się/wyglądać jak spod igły ts;
být černý/špinavý jako b o t a ‘bardzo czarny, brudny’ – czarny jak smoła//być czarnym jak
smoła ts;
(být) hloupý/blbej jako b o t a/boty ‘być bardzo głupim’ – głupi jak but//być głupim jak but
ts;
znát něco/někoho jako své b o t y/kapsu ‘znać coś/kogoś bardzo dobrze’ – znać kogoś/coś jak
własną kieszeń ts;
být (hebký) jako h e d v á b í 1. ‘być delikatnym, miękkim, gładkim i pięknym’, 2. (o jedzeniu)
mieć delikatny i przyjemny smak’ – 1. (coś jest) miękkie/gładkie jak aksamit ts; 2. Brak
polskiego odpowiednika;
bližší košile než k a b á t /košile bližší než kabát ‘własne sprawy wysuwane na plan pierwszy’ –
bliższa ciału koszula/koszula bliższa ciału ts;
divil se, div nevypadl z k a l h o t ‘bardzo się dziwił’ – (tak się zdziwił, że) o mało z krzesła nie
spadł ts;
chodí/jde jak by měl/když má plné k a l h o t y/jak by měl/když má v kalhotách (nasráno)
‘chodzi bardzo powoli, dziwnie, jak odrętwiały’ – chodzi, jakby miał cos w spodniach/jakby narobił w spodnie ts;
znát někoho jako svou k a p s u/boty ‘bardzo dobrze kogoś znać’ – znać kogoś jak własną kieszeń ts;
být (malý) jako k n o f l í k ‘być drobnej budowy ciała, być niewysokim’ –  być nikłej postury
ts;
mít nos jako k n o f l í k ‘mieć bardzo mały, krótki i spłaszczony nos’ –  mieć nos jak guzik
‘mieć nos podobny do guzika’;
bližší košile než k a b á t /košile bližší než kabát – zob. bližší košile než kabát;
je štědrý/dobrosrdečný, že by rozdal poslední k o š i l i ‘jest tak dobroduszny, uczynny, chętny
do niesienia pomocy innym, że oddałby resztę pieniędzy, majątku’ – oddać ostatnią koszulę
ts;
tvářit se jako m a s k a ‘mieć dziwny, nieokreślony wyraz twarzy, być odrętwiałym; ukrywać
swoje uczucia’ – kłaść/nosić/przywdziewać maskę//kryć (pod) maską ts;
mít tvář/obličej jako m a s k u 1. ‘(o kobiecie) mieć zbyt mocny makijaż i zakrywać w ten sposób swój prawdziwy wyraz twarzy’, 2. ‘mieć dziwny, nieokreślony wyraz twarzy, ukrywać
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swoje uczucia, udawać’ – mieć maskę na twarzy (o kobiecie)//kłaść/nosić/przywdziewać
maskę//kryć (pod) maską ts;
(je to) hebké/měkké jako s a m e t ‘bardzo gładki, miękki’ – miękki/gładki jak aksamit ts;
běží/utíká jako by mu š o s y hořely/zapálil ‘o kimś, kto bardzo szybko, niezgrabnie gdzieś biegnie; spieszy się’ – uciekać/wiać aż się kurzy ‘uciekać bardzo szybko’;
vytahovat se jako t r i č k o/triko ‘przesadzać w pochwałach na swój temat, kłamać na temat
własnych sukcesów, osiągnięć, zalet, sytuacji majątkowej w celu wywarcia wrażenia na
słuchaczach’ –  rozciągać/wyciągać coś (np. podkoszulek) ‘powiększać cos przez ciągnięcie, naciąganie’;
být/chodit/vypadát jako (vystřiženy) ze ž u r n á l u ‘wyglądać, być ubranym według najnowszej mody’ – ktoś/coś (jest/wygląda)jak z żurnala ts.

Racibórz
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Joanna LESZCZYŃSKA
Sposoby wyrażania stopni pokrewieństwa
w gwarach wsi powiatu wodzisławskiego
Obszar wiejski należący do powiatu wodzisławskiego jest ciekawym pod
względem badawczym terenem. W języku mówionym mieszkańców wsi
odzwierciedla się życie kilku generacji. Co więcej, język poszczególnych
pokoleń znacznie się od siebie różni.
Przemiany społeczno-ekonomiczne, jakie od kilkudziesięciu lat zachodzą w Polsce, powodują
znaczne przeobrażenia mowy środowisk wiejskich (Kurek 1995, s. 71).

Przed wojną wsie powiatu wodzisławskiego były typowymi wsiami rolniczymi, stosunkowo więc jednolitymi. Po wojnie, na skutek łatwego dostępu do
szkół, obserwować można systematyczny wzrost poziomu wykształcenia. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym zmiany językowe mieszkańców wsi
jest bez wątpienia zmiana rodzaju zatrudnienia, zwłaszcza podejmowanie prac
zarobkowych zupełnie niezwiązanych z branżą rolniczą, co w konsekwencji
sprzyja zintensyfikowaniu kontaktów z językiem standardowym. Codzienne,
kilkugodzinne przebywanie poza środowiskiem macierzystym wpływa na
automatyzację miejskich zachowań językowych (Kurek 1995, s. 26–27). Dodatkowo często mieszkańcy wsi zawodowo związani są z miastem, gdzie obcują
z tymi, którzy posługują się językiem ogólnym (Czyż 2005, s. 8). Ujemnie na
rozwój gwary wpływa niestety również rozpowszechnianie się i łatwy dostęp do
mediów, w których propaguje się polszczyznę ogólną.
Język mieszkańców wsi powiatu wodzisławskiego z pewnością ulega
zmianom, gwara ustępuje miejsca językowi ogólnemu, a zasób słownictwa
poszczególnych grup wiekowych często zależy właśnie od wieku, okoliczności,
zawodu, wykształcenia czy indywidualnych predyspozycji.
Leksyka mieszkańców wsi powiatu wodzisławskiego charakteryzuje się
typowym dla gwary śląskiej słownictwem pełnym polonizmów, germanizmów
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oraz bohemizmów. Język tych ludzi związany jest przede wszystkim z położeniem geograficznym (pogranicze czesko-polskie), jak i uwarunkowaniami
historycznymi (pogranicze polsko-niemieckie).
Podstawą materiałową do badania leksyki mieszkańców wsi powiatu wodzisławskiego stał się zbiór zebranych nagrań językowych. Nagrania prowadzone
były w latach 2007–2009 wśród wybranych osób w różnym wieku, z różnorodnym wykształceniem, ale niewątpliwie związanych stałym pobytem we
wsiach powiatu wodzisławskiego. Teksty, które stały się podstawą do badania
słownictwa tego regionu, są naturalne, improwizowane i nagrywane bez
zapowiedzi, aczkolwiek opatrzone późniejszą zgodą informatorów, co nadaje
im wiarygodności i naturalności.1 Stały się one także podstawą do zdigitalizowania materiału, co pomogło w znacznym stopniu odszukiwać poszczególne
warianty leksemów oraz ich znaczenie.
Niniejszy artykuł poświęcony został leksyce związanej ze stopniami pokrewieństwa w gwarze mieszkańców Olzy i okolic. Podstawą do zbadania
słownictwa stał się rozdział poświęcony stopniom pokrewieństwa (Doroszewski
1958, s. 35–41), zawarty w czwartym tomie Kwestionariusza do badań
słownictwa ludowego Witolda Doroszewskiego, który systematyzuje leksykę na
szczególne kategorie i grupy słownictwa.
Słownictwo dotyczące stopni pokrewieństwa nie należy do zbyt obszernych,
ponieważ zawęża się do znanych powszechnie powinowactw rodzinnych,
relacji między członkami rodziny bliższej i dalszej. W polszczyźnie ogólnej
istnieje określona ilość leksemów niezmiennie funkcjonujących w mowie
Polaków. Ludność posługująca się gwarą używała jednak wielu zamienników,
których etymologię nie zawsze można było wytłumaczyć. Dodatkowo ciekawym elementem gwary jest niezwykła wręcz ekonomia języka. Wiele słów
występujących w języku ogólnym jest dla Ślązaka zupełnie niezrozumiałych
bądź po prostu zbędnych, co zostanie wykazane w ostatniej części tego
artykułu.
1
Nagrania prowadziłam sama na terenach wsi powiatu wodzisławskiego. Rozmowy prowadzone były w całości w gwarze śląskiej, tj. zarówno pytający, jak i informator rozmawiali
posługując się gwarą, co zmniejszało dystans oraz dodało naturalności. Dodatkową zaletą przeprowadzanych badań był sposób prowadzenia rozmowy, a mianowicie z ukryciem zarówno
sprzętu, jak i danych związanych z wykształceniem osoby pytającej oraz celami prowadzenia dyskusji. W ten sposób informator nie odczuwał dyskomfortu przy dobieraniu słownictwa, myślał
o tym, co odpowiedzieć, a nie jak to zrobić najlepiej. Każdy z respondentów został poinformowany o tym, że rozmowa została nagrana po przeprowadzeniu dyskusji oraz zapytany o możliwość
wykorzystania nagrania do celów naukowych. W niniejszej pracy zebrane są przykłady tylko
z tych nagrań, których informatorzy zgodzili się na możliwość ich wykorzystania do celów badawczych.
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Badaniu poddano osoby w wieku od 10 do 90 lat. Jednocześnie informatorzy
zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: pierwsza grupa – od 10 do 30 lat,
druga grupa: od 31 do 59 lat, trzecia grupa: od 60 do 90 lat. Podział wiekowy
został dokonany po wcześniejszym zbadaniu cech używanego czynnie języka
oraz podobieństw i różnic w używaniu poszczególnych wyrazów. Niniejszy
artykuł będzie więc podzielony także na trzy zasadnicze części, z których
pierwsza część obrazować będzie słownictwo pokolenia najstarszego, czyli
leksykę nieużywaną już przez młodszych przedstawicieli opisywanego terenu,
druga – wyrazy używane zarówno przez pokolenie najstarsze, średnie, jak
i najmłodsze, trzecia zaś – słownictwo generacji najmłodszej. W ostatniej części
wykazane zostaną słowa, które powszechnie funkcjonują w języku ogólnym,
jednak dla mieszkańców terenów powiatu wodzisławskiego są słowami nieodgrywającymi większej roli.
Słownictwo istniejące już tylko w mowie najstarszych przedstawicieli wsi
powiatu wodzisławskiego zanika wraz ze stopniowym zanikaniem tej generacji.
Leksykę tę można podzielić na dwie zasadnicze grupy: grupa germanizmów
oraz grupa polonizmów. Ze względu na fakt, iż każdy niemal człowiek
urodzony w okolicach drugiej wojny światowej miał znaczny kontakt z językiem niemieckim, w gwarze śląskiej regionu wodzisławskiego zachowało się
sporo germanizmów. Niestety wiele z nich, wraz z upływem czasu, zmianami
cywilizacyjnymi, a także szerokim wpływem języka polskiego – ogólnego,
zostało wypartych na zawsze z gwary. Czynnie używa ich już tylko najstarsze
pokolenie, natomiast młodsi użytkownicy języka posługują się nimi biernie, co
oznacza, że rozumieją semantykę wyrazów, ale czynnie używają polskich
zamienników. I tak wśród germanizmów pojawiają się następujące słowa:
1. mutter ‘matka’ – od niem. die Mutter (np.: bo nóm dali mutter; jak to mutter
chcieli; a mutter miała glyjta; mutter już też tak nié umiała),
2. foter, ew. fater ‘ojciec’ – od niem. der Vater (np.: fater miáł stolarka; foter,
jak te pole tu sprzedácie, to was nié mám za móndrych; foter go dáł do
stolárza),
3. familijá ‘rodzina’ – od niem. die Familie (np.: tam sie zebrała całá familijá),
4. óma ‘babcia’ – od niem. die Oma (np.: pies tam jeszcze od ómy jest),
5. ópa ‘dziadek’ – od niem. der Opa (np: ópa tam jeszcze miészkáł),
6. szwiger ‘teść’ – z niem. der Schwigervater,
7. szwiger/szwigra ‘teściowa’ – od niem. die Schwigermutter (np.: já miała
szwiger; ta szwigra),
8. szwigry ‘teściowie’ – od niem. die Schwigereltern,
9. tante ‘ciotka’ – od niem. die Tante,
10. ónkel ‘wujek’ – od niem. der Onkel,
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Na dodatkową uwagę zasługują dwa germanizmy używane przez najstarsze
pokolenie. Były to słowa oznaczające jedynaków. Osoby te określano jako
princ ‘jedynak’ – od niem. der Prinz ‘książę’ oraz princezna ’jedynaczka’ – od
niem. die Prinzessin ‘księżniczka’. Pola semantyczne tych słów były jednak
szersze niż znaczenie słowa jedynak. Często poza treścią podstawową wnosiły
dodatkowo zabarwienie uczuciowe wyrazu, co oznaczało, że jedynak, do
którego odnosiły się te słowa, był z jednej strony bardzo ważny dla rodziny,
z drugiej jednak strony przez takie określenie traktowany był nieco ironicznie.
Dodatkowo warto nadmienić, iż słów tych używano raczej w bezpośrednim
zwrocie do dziecka. Młodsza generacja nie używa już tego typu określeń dla
nazwania jedynaka, czy jedynaczki.
Poza germanizmami wykształciła dawna generacja ludności Śląska sporo
wyrazów swojskich, których etymologia nie zawsze do końca jest poznana
(choć wiele słów, to polonizmy), a które doskonale oddają treść poszczególnych
stopni pokrewieństwa. I tak na przykład następujące słowa:
1. ojce/ojcowie ‘rodzice’ – od pol. ojciec (np.: co też ojcowie płakali; a dzisiej
nie śmióm ojcowie dzieci piznyć),
2. starzik ‘dziadek’ – od pol. stary (np.: to je po starziku; bo starzik robiył
w Pszowie),
3. starka ‘babcia’ – od pol. stara (np.: tam moja starka była w ciónży; starka
kopała kobzole),
4. matka mojij starki ‘prababcia’ – forma opisowa (np.: od starki Szulcowej matka),
5. malik ‘najmłodszy syn’ – od pol. mały/maluch,
6. dziecik ‘dziecko’ – od pol. dziecko/dzieciak,
7. dwojáczki ‘bliźnięta’ – od pol. dwojaczki,
8. zowitka ‘panna z nieślubnym dzieckiem’,
9. dziéwka ‘służąca’ – od pol. dziewka,
10. pachołek ‘służący’ – od pol. pachołek.

Druga grupa słów, to wyrazy używane zarówno przez najstarszych przedstawicieli wsi ziemi wodzisławskiej, ludzi w średnim wieku, jak i tych
najmłodszych. Są to słowa powszechnie znane, często w zupełności pokrywające się z ogólną polszczyzną. Jedynymi oznakami gwarowymi są typowe
dla gwary śląskiej samogłoski pochylone. Słowa te brzmią więc nieco inaczej
niż w języku ogólnym, ale to jedyna cecha różniąca2. Najstarsze pokolenie
w ramach obcowania z młodszymi mieszkańcami, a także poprzez łatwiejszy
Samogłoski pochylone zostały zapisane w sposób następujący: „a“ pochylone jako „á“; „e“
pochylone jako „é“; „o“ pochylone jako „ó“.
2
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dostęp do mediów, zaczęło w mowie stosować zamiennie niektóre wyrazy (na
przykład czasem w rozmowie padło słowo mutter, czasem matka, a innym razem mama). Zależne było to od sytuacji, nastroju, czy samej osoby, z którą
prowadziło się rozmowę. Młodsze generacje pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego oraz zwiększonych kontaktów ze środowiskiem ludzi mówiących
językiem ogólnym, nie przejęły dawnych form, ale zaczęły stosować polonizmy
opatrzone jedynie fonetycznymi cechami gwarowymi. Można wśród nich także
wyróżnić dwie grupy: do pierwszej zaliczamy słowa, które zostały zaczerpnięte
bezpośrednio z języka ogólnego i w pierwotnym brzmieniu lub po modyfikacji
jakiegoś fonemu, istnieją w żywym języku gwary. Są to np.:
1. matka (np.: matka z Warszawy; matka miáł niewidómá; rodzinny dóm mojij
matki),
2. mama (np.: bo mama szła sie kómpać na amer; mama, mász kónsek wósztu?),
3. mamuśka (np.: mamuśka tam poszła),
4. ojciec/łojciec (np.: a tén koch, to był ojciec jeji; a ojciec był piétnásty rocznik),
5. tata (np.: bo jak tata już tela lát choruje; mój tata sie z kierownikiém
kolegowáł),
6. siostra (np: a siostra, óna kwie nié może nigdy widzieć),
7. brat(np.: potém brata drugiégo zabiyło),
8. babcia(np.: moja babcia była z Lubomii; babcia, tóż czamu nie oglóndász),
9. dziadek(np.: dziadkowi to nie odpowiadało),
10. dziadkowie/dziadki( np.: na przikład dziadkowie z taty stróny; u dziadków,
dziadki dó nas przijechali),
11. pradziadek(np.: to musiáł być jego pradziadek; żył mój pradziadek),
12. teść(np.: teść go tu prziwióz),
13. teście(np.: też po sómsiedzku tam teściów miáł),
14. rodzice(np.: do swoich rodziców szoł; przed moimi rodzicami),
15. rodzina(np.: bo jak rodzina wyjechała, czworo nás było w rodzinie),
16. szwagier(np.: siádej szwagier),
17. ciotka/ciocia(np.: já sie ciotki pytáł),
18. kuzyn, kuzynka(np.: yny kuzynka z Bełsznice; to tam kuzyn od żóny),
19. ujec/ujek/wujek(np.: wiész, mój ujec był...; siádej ujek!; wujek, co był
w Pszowie)
20. teściowá – od pol. teściowa ( np.: ón teściowá strasznie biył; bych zawiózła
do teściowej),
21. małżéństwo – od pol. małżeństwo (np.: nie było wesołe małżéństwo)
22. bliźniénta – od pol. bliźnięta,
23. jedynák, jedynáczka – od pol. jedynak, jedynaczka,
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bénkart – od pol. bękart,
siérota – od pol. sierota,
ziénć – od pol. zięć (np.: pytałach se tego ziéncia),
synowá – od pol. synowa (np.: że mie nie chciała za synowá),
bratowá – od pol. bratowa,
rodzéństwo – od pol. rodzeństwo.
Drugą grupę stanowią z pewnością wyrazy, które występują w gwarze w
formie pierwotnej, podobnie, jak wyżej wymienione, ale posiadają również
swój opisowy, gwarowy odpowiednik. Wyrazów tych używają wszystkie trzy
grupy wiekowe żyjące współcześnie na badanym terenie.
Są to:
1. córka/cera/dziołcha – wyraz cera jest skróconą wersją wyrazu córka, ( np.:
miáł z nióm trzi córki; ta cera potém była na fróncie; a dziołcha jedna miała
krawca),
2. syn/synek (np.: prziszły dzieci, synki po fotra; Maryja urodziyła synka),
3. wnuczka/dziołcha od cery/dziołcha od dziołchy/dziołcha od synka (np.: mi
wnuczka przepisuje; mi dycki dziołcha od dziołchy prziniósła),
4. wnuk/synek od cery/synek od synka,
5. wnuki/dzieci od dziołchy/dzieci od synka,
6. prababcia/prababka/matka mojij starki/matka ojca mojigo (np.: tako prababka; matka mojij starki),
7. rodzéństwo / brat ze siostróm – od pol. brat, siostra,
8. mónż/chłop/mój (ew. swoj, twoj, jeji, od nij) – od pol. mąż, mój (np.: mónż
jóm sześć lát przeżył; ale mój chłop był budowniczym; a tén mój sie nic nie
zmiénił; że z tym swoim sie tam w Altreichu spotkała),
9. żóna/baba/moja (ew. swoja, ta twoja, ta jego, ta od niego) – od pol. żona
(np.: ta żóna jego uciékła; ón i za babóm swojóm był; já widziáł moja, jak
szła),
10. przácielstwo, krewni – od pol. przyjacielstwo.
W badanym słownictwie nie występuje taki zbiór słów, który byłby nieznany
dla najstarszego pokolenia mieszkańców wsi powiatu wodzisławskiego, a używany jedynie przez najmłodszych użytkowników. Powodem tego jest niezmienność konfiguracji rodzinnych, uniwersalność zjawiska oraz w zupełności
wystarczająca leksyka. Nie ma więc powodu do znajdowania zamienników,
neologizmów, czy zapożyczeń zastępujących istniejące wyrazy. Nie pojawiają
się też w tej kwestii nowe zjawiska, które można byłoby jakoś nazwać.
Słownictwo dotyczące tematu stopni pokrewieństwa zebrane przez Witolda
Doroszewskiego jest jednak o wiele obszerniejsze. Wielu leksemów Ślązacy
jednak nie przyjęli w ogóle, dbając o łatwość przekazu i ekonomię języka.
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Wydaje się także, że dodatkowe konfiguracje rodzinne, stopniowanie pokrewieństwa w zależności od wielu pobocznych i nie zawsze istotnych czynników,
skomplikowałoby prosty język mieszkańców wsi. Dla prostego człowieka
pozostawało kwestią najważniejszą, by umieć się porozumieć, zostać zrozumianym. Stąd do słownika Ślązaka nie weszły następujące, podane przez
Doroszewskiego w Kwestionariuszu... wyrazy: pasierb, pasierbica, pasierby,
ojczym, macocha, cioteczny brat, cioteczna siostra, praprzodek, swat, wuj,
wujenka, stryj, stryjenka, stryjeczny brat, stryjeczna siostra.
W każdym języku dokonują się ciągłe zmiany. Wpływ na to mają czynniki
wewnętrzne, zmierzające do uproszczeń poszczególnych systemów oraz czynniki zewnętrzne, wśród których dominującą rolę odgrywają nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, wymagające językowego dostosowania się do
istniejącej rzeczywistości (Kurek 1995, s. 147).
Literatura

C z y ż D., 2005, Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony
w słownictwie gwarowym, Łomża.
D o r o s z e w s k i W., 1958, Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego, Wrocław.
K u r e k H., 1995, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków.

Racibórz

S T U D I A F I L O L O G I C Z N E tom 2

2008

Artur MATKOWSKI

Jednostki języka sportu a leksykografia
Lektura współczesnej publicystyki polskiej przynosi liczne dowody na to, że
metaforyka sportowa staje się jednym z podstawowych środków wyrażania opinii o zachodzących w świecie – zwłaszcza w Polsce – zjawiskach, głównie natury politycznej. Coraz częściej nie tylko wydarzenia polityczne, ale również
kulturalne, ekonomiczne i inne prezentuje się i ocenia w kategoriach sportu1.
Ów fakt potwierdzają liczne przykłady ze zgromadzonego przez nas materiału
tekstowego, jak np.:
[1] [...] Rejestr możliwych fauli na boisku politycznym skłania do porównań z polskim futbolem.
I tu wciąż inni są winowajcami: trener, pogoda, śliska murawa, transfery i odnowione kontuzje [...] (T Nałęcz, Wpr 39/02, 32).
[2] Pomimo zagęszczającej się atmosfery w UE sądzę, że gra rozstrzygnie się raczej na naszym
boisku. A nasza murawa – jak to po zimie – jest raczej zaniedbana, pełno na niej dziur i wykrotów, po drodze ktoś zgubił piłkę, a niektórym zawodnikom chyba pomyliły się bramki. Nie
myślę nawet o kolejnym kandydacie na prezydenta, który swą kampanię zamierza oprzeć na
antyeuropejskiej antyfonie, lecz raczej o całym układzie koalicyjno – opozycyjnym i rządowo-parlamentarnym, który jakby stracił poczucie czasu i wagi spraw integracyjnych
(P. Nowina-Konopka, Wpr 18/01, 101).

[3] „Właśnie dobiega końca żałosna gra drużyny klasy C. Drużyny bez kapitana, trenerów i kibiców, którzy zawiedzeni odeszli. Ze niecałe trzy miesiące kuśtykająca ekipa przestanie udawać narodową reprezentację. Mam nadzieję, że inny zespół założy biało-czerwone koszulki
(wypowiedź Leszka Millera o nieudolnym sprawowaniu rządów przez koalicję AWS-UW –
przyp. A.M.; Wpr 28/01, 9).

Z naszych obserwacji językowych wynika, że środkiem do celu jest używanie leksyki, a zwłaszcza frazeologii subjęzyków (żargonu sportowców, spra-

Na gruncie polskim o języku sportu na tle polszczyzny ogólnej pisali między innymi: Jan Ożdżyński (1970), Jerzy Podracki (1978), Maria Frankowska (1994), Kazimierz Ożóg (1998), Jerzy
Bralczyk (1999), Małgorzata Choromańska (2000), Lech Zieliński (2002), Wojciech Chlebda
(2003), Igor Borkowski (2003).
1
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wozdawców, trenerów i kibiców sportowych)2 różnych dyscyplin sportowych –
w szczególności piłki nożnej, boksu czy lekkiej atletyki – w nowych kontekstach i funkcjach – tak stwierdzających, jak i oceniających (wartościujących).
Potwierdzają to liczne przykłady:
[4] Sejm już trzykrotnie próbował pokazać ministrowi finansów czerwoną kartkę [na ekranie
pokazują się trzy czerwone kartoniki]. Podobnie trzema czerwonymi kartkami Sejm próbował wyrzucić ministra z gry (Fakty, TVN, 7.06.2001r.).

[5] Jeżeli już wkrótce okaże się, że TVP przegrała mecz ze stacjami konkurencyjnymi, to stosując
język sprawozdawców można będzie powiedzieć, że strzeliła sobie bramkę samobójczą
(Z. Pietrasik, Pol 22/96, 74).

[6] Żółte kartki [...] Tam [na uczelnie, w których stwierdzono uchybienia] będą wysłane przez
PKA ostrzeżenia. To takie „żółte kartki”. Jak mówi Łybacka, oznaczają one, „że jest źle, ale
daje się uczelni czas, by to, co złe, naprawić” – generalnie będą mieli około roku na poprawę. Jeśli tego nie zrobią, wydamy negatywną ocenę – dodaje prof. Jamiołkowski (GW
289/02, 6).
[7] Zaraz do gry włączą się politycy koalicji. Fochy zacznie stroić PSL (że zmiany [w kodeksie
pracy] nieuzgodnione ze związkami, że to Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć stopy,
że ziemia, że UE...) [...] Po miesiącach gry pozycyjnej min. Hausner poszedł „na przebój”.
Oby utrzymał się przy piłce (GW 66/02, 1).
[8] Dzisiaj stoimy w narożniku jak ten bokser, który miał już dwa knock-downy. Już czekamy
na trzeci cios. Dzisiaj nam dyktują: chcecie? Dobrze. Nie? To w Unii [Europejskiej] nie będziecie (fragment przemówienia sejmowego A. Leppera przewodniczącego „Samoobrony”;
GW 283/02, 4).
[9] Po całonocnym posiedzeniu prezydium CDU Wolfgang Schäuble „rzucił ręcznik”. Jego nieudolność denerwowała zarówno lojalistów byłego kanclerza Helmuta Kohla, jak i partyjnych
odnowicieli (Wpr 9/00, 74).

[10] Odnoszę wrażenie – mówi Pilawski do Józefa Oleksego – że istnieje w partii [SLD – red.] jakaś obawa przed otwartą krytyką przewodniczącego. Stąd ta, jak Pan mówi, przytłumiona
i kuluarowa krytyka. Czy wynika to z obawy przed nokautującą kontra Millera? Oleksy
odpowiada: Między innymi. Dodaje, że Miller ma w partii nadal silną pozycje, ale w ogóle
o SLD ma Oleksy nadal mało dobrego do powiedzenia. W SLD dzieje się niewiele. Wielu
pochłania pilnowanie władzy, zdobywanie funkcji, stanowisk, strzeżenie własnych pozycji
(A. Domosławski GW 133/03, 2).

[11] Śniadania odbiegały od innych programów typu ring wolny, w których politycy wrzeszczą
jeden na drugiego. Tutaj mówili swoje, ale tracili zawziętość, może dlatego, że Skowroński
łagodzi obyczaje, a do tego trudno przecież awanturować się przy śniadaniu (GW 282/00, 2).
Przez język sportu rozumiemy wszelkie wypowiedzi (komunikaty językowe) dotyczące sfery
sportu wytwarzane przez środowisko ludzi uprawiających sport i zajmujących się tą dziedziną,
a więc sportowców, trenerów, sprawozdawców i dziennikarzy sportowych, kibiców, naukowców.
Określenie język sportu traktujemy jako bliskoznaczne (zastępcze) wobec wyrażeń, takich jak: język sportowy, subjęzyk sportowy, subkod sportowy, język zawodników sportowych, język trenerów sportowych, język sprawozdawców sportowych, żargon sprawozdawców sportowych, żargon
kibiców sportowych.
2
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[12] Kontrakty na wolnym ringu [...] Podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki poświęconej m. in. uczestnictwu polskich firm w odbudowie Iraku na rząd posypały się gromy. Zdaniem części posłów gabinet Leszka Millera zrobił niewiele, aby zapewnić polskim firmom
kontrakty w Iraku (GW 130/03, 18).
[13] Pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Sejmiku Samorządowego zakończyło się falstartem.
Jeden z posłów Samoobrony, dający jednoosobową przewagę koalicji SLD-Samoobrona nagle przeszedł na stronę PSL, co doprowadziło do zburzenia koalicji (TVP pr. I, „Wiadomości”).
[14] Pytany [Jarosław Kalinowski, przewodniczący PSL], czy w PSL jest wola utworzenia koalicji z SLD-UP, Kalinowski mówił: – My nie stoimy w dołkach startowych – chcemy być
odpowiedzialni za państwo i naszą wspólną przyszłość (GW 227/01, 8).
[15] „To nie jest tak, że PSL stoi w dołkach startowych i jest gotowy do biegu po władzę (J. Kalinowski, prezes PSL; program III PR, 27. 09. 2001 r.).
[16] Chcąc to osiągnąć [przyjęcie Polski do grona państw Unii Europejskiej], należałoby na wstępie przyjrzeć się dokładnie aktualnemu zespołowi negocjacyjnemu i jego pracy. Żelazna zasada jest jedna – nie zmienia się składu sztafety, gdy ta już biegnie. Lecz przecież w poszczególnych, pojedynczych przypadkach, zmiany mogą być wskazane, a nawet konieczne
(GW 118/01, 18).

Znalazłszy się w nowych otoczeniach kontekstowych, jednostki języka pochodzenia sportowego uzyskują nowe znaczenia przenośne, ulegając tym samym procesowi neosemantyzacji3. By przedstawić zjawisko to możliwie wiarygodnie, zestawiamy dla przykładu nowe przenośne znaczenia ze znaczeniami
pierwotnymi tych jednostek, np.:
kto1 pokazał (dał) komu2 za co czerwoną kartkę [(czerwone kartki)]

1. sport. – ‘sędzia wykluczył zawodnika lub trenera danej drużyny z meczu; ukarał najwyższą
karą zawodnika (względnie trenera) winnego poważnego wykroczenia. [Winny musi się udać
do szatni, natychmiast po wyciągnięciu czerwonej kartki przez głównego sędziego meczu]’;

2. przen. – ‘ktoś wyłączył kogoś z dalszego działania w jakiejś sferze za popełnione błędy, uchybienia czy małą skuteczność’;
żółta kartka

1. sport. – ‘ostrzeżenie zawodnika w czasie meczu za złamania reguł gry poprzez pokazanie
piłkarzowi przez sędziego żółtego kartonika’;

2. przen. – ‘sygnalizowanie w jakiś sposób niezadowolenia oraz dezaprobaty wobec czyichś lub
jakichś działań’;
gra pozycyjna

1. sport. – ‘rozgrywanie piłki przez drużynę poprzez podawanie jej do partnerów znajdujących się
na pozycjach narzuconych im przez trenera; gra polegająca na stopniowym zdobywaniu
przewagi w polu’
O typach procesów nominacyjnych polszczyzny zob. Malinowska (2004), Waszakowa
(1995).
3
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2. przen. – ‘czyjeś niezdecydowane działania, pełne kompromisów i ustępstw’
kto utrzymuje się przy piłce

1. sport. – ‘zawodnik przez dłuższy czas jest w posiadaniu piłki, prowadzi ją przy swoich stopach
bądź z dala od przeciwników, co pozwala mu na uzyskanie dominacji nad drużyną przeciwną
i zmusza jej zawodników do bezproduktywnego biegania po boisku’
2. przen. – ‘ktoś w trudnej sytuacji kontynuuje swoje dotychczasowe działanie mimo oporu przeciwników’
kto strzela samobójczego gola

1. sport. – ‘zawodnik strzela gola do własnej bramki’;

2. przen. – ‘ktoś udaremnienia własne działania i zmniejsza szanse na odniesienie sukcesu poprzez podejmowanie złych, nietrafnych decyzji; szkodzi samemu sobie’;
kto miał dwa knock-downy (nokdauny)

1. sport. – ‘bokser po otrzymaniu ciosów przeciwnika dwukrotnie był chwilowo niezdolny do
kontynuowania walki, co stanowiło dla sędziego ringowego podstawę do przerwania walki
i dwukrotnego rozpoczęcia wyliczania do 8 sekund’;
2. przen. – ‘jedna ze stron w czasie negocjacji wywalczyła niekorzystną dla siebie pozycję w funkcjonowaniu na jakimś obszarze’;
kto stoi w narożniku

sport. – ‘pięściarz po otrzymaniu od przeciwnika kilku silnych ciosów stoi w rogu ringu i jest
opatrywany przez swego opiekuna’
przen. – ‘ktoś przegrał w jakiejś istotnej sprawie’
kto rzucił ręcznik

1. sport. – ‘pięściarz, rzuciwszy ręcznik na matę ringu, zasygnalizował rezygnację z walki ’

2. przen. – ‘ktoś, wskutek nieudolności, zrezygnował z dalszych działań na jakiejś płaszczyźnie’;
nokautująca kontra

1. sport. – ‘seria szybki ciosów zadanych przeciwnikowi po chwili obrony, eliminująca rywala
z dalszej walki’
2. przen. – ‘bronienie własnej pozycji w działaniu na jakimś polu poprzez spektakularne wyeliminowanie kogoś z dalszego istnienia na tej płaszczyźnie’
Ring wolny / ring wolny / wolny ring4

sport. – ‘komenda sędziowska rozpoczynająca rundę w walce bokserskiej’

przen. – ‘obszar jakichś sporów, ostrej dyskusji, często naruszającej obowiązujące normy’
kto1 przekazał komu2 pałeczkę › przekazanie pałeczki

1. sport. – ‘biegacz przekazał w czasie wyścigu pałeczkę zawodnikowi, który kontynuował bieg’;
Mianem ring wolny zwykło się określać we współczesnym dyskursie publicznym rodzaj radiowych i telewizyjnych audycji o tematyce politycznej, których uczestnicy – przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych – toczą zacięte spory polityczne.
4
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2. przen. – ‘ktoś przekazał swojemu następcy obowiązki związane z działaniem na jakiejś płaszczyźnie’;
co zakończyło się falstartem

1. sport. – ‘start wyścigu sprinterów został unieważniony’

2. przen. – ‘początek funkcjonowania czegoś okazał się nieudany’.
kto stoi w blokach (dołkach) startowych5

1. sport. – ‘zawodnicy stoją na wyznaczonych im stanowiskach startowych przed linią startu
i czekają na sygnał rozpoczynający wyścig’
2. przen. – ‘ktoś jest w stanie pełnej gotowości do podjęcia określonych działań’
skład sztafety

1. sport. – ‘czterech zawodników biorących udział w pojedynku, którego istotą jest jak najszybsze
przeniesienie do mety przedmiotu, najczęściej pałeczki drewnianej lub plastikowej zmienianej między kolejnymi biegaczami’
2. przen. – ‘zespół osób, które, współpracując ze sobą na jakimś polu w celu osiągnięcia czegoś,
kontynuują działania swoich poprzedników’

Mimo tej silnej ekspansji leksyki subjęzyków sportowych do polszczyzny
ogólnej, w większości polskich słowników, w tym zwłaszcza w Słowniku języka
polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, Słowniku języka polskiego pod
red. Mieczysława Szymczaka, Słowniku języka polskiego pod red. Bogdana Dunaja, Słowniku frazeologicznym współczesnej polszczyzny pod. red. Stanisłsawa
Bąby i Jarosława Liberka i Innym słowniku języka polskiego pod red. Mirosława
Bańki kodyfikacja leksykograficzna wyrazów i frazemów o proweniencji sportowej pochodzących z zebranego przez nas materiału językowego ogranicza się
jedynie do podania znaczeń prymarnych, chociaż w tekstach jednostki te (regularnie) używane są także w znaczeniach wtórnych, np. kto prowadzi atak; boisko jakie; kto strzela bramki; kto strzela gole do własnej bramki; kto strzelił
[sobie] bramkę samobójczą; kto gra na którą flankę; jaka drużyna piłkarska; samobójczy gol (strzał); gra pozycyjna; kapitan [drużyny]; jaka żółta
kartka; kto otrzymał od kogo czerwoną kartkę; mecz; mecz eliminacyjny o
co; pierwszoligowy kto; jaka piłka; futbolista [piłkarz]; remis; rezerwowy
[zawodnik]; trener piłkarski [selekcjoner]; boks jaki; boks zawodowy; bokser jaki; kto boksuje się z kim; kto boksował gdzie kogo; [jaki] nokaut; podwójna garda; kto prowadzi ile punktów; ring jaki; lewy sierpowy; prawy sieZwrot stać w dołkach startowych używany był przez sprawozdawców sportowych do lat 40.
XX wieku, bo do tego okresu zawodnicy przed rozpoczęciem wyścigu czekali na komendę
„Start” ze stopami w wykopanych dołkach. W 2. połowie lat 40. XX wieku zmieniła się technika
wykonywania biegu sprinterskiego – wprowadzono bloki startowe, z których do dziś sprinterzy
rozpoczynają bieg. Dlatego też w języku sprawozdawców sportowych funkcjonuje obecnie pojęcie stać w blokach startowych.
5
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rpowy; zawodnik wagi ciężkiej; zawodnik wagi piórkowej; kategorie wagowe; długodystansowiec; bieg z przeszkodami; bieg sprinterski; sprinter;
maratończyk; skoczek. Grupa jednostek leksykalnych i frazeologicznych, które są notowane w polskich słownikach jednocześnie w znaczeniach prymarnych
i wtórnych jest nieliczna; należą do nich: kto, co znajduje się na pozycji autowej; kto stoi na bramce dokądś; jaka czyja drużyna; faul jaki czyj; kto fauluje
kiedy, gdzie, kogo; (co) kto prowadzi przeciwko komu nieczystą grę; kto wykluczył kogo z gry; sytuacja podbramkowa; kto poszedł na przebój; cios
jaki; jaki klincz; kto znokautował kogo; nokautować [kogo]; uderzenie (cios)
poniżej pasa; kto sekunduje komu; które starcie; maraton.
Bardziej „otwartymi” na wchłanianie jednostek języka w ich znaczeniach
prymarnych i wtórnych są: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny
pod red. S. Bąby i J. Liberka (1996) oraz Inny słownik języka polskiego pod red.
M. Bańki (2000). Opracowania te z kolei odnotowują jednostki o pochodzeniu
sportowym w ich znaczeniach wtórnych (przenośnych), pomijając zupełnie znaczenia prymarne (sportowe), np. kto (po)szedł za ciosem; uderzenie (cios) poniżej pasa; kto (z)robi(ł) co rzutem na taśmę6; kto przegrał z kim o włos; kto
podniósł/obniżył poprzeczkę; poprzeczka czego za wysoka dla kogo; kto stawia sobie poprzeczkę wyżej.
Natomiast najliczniejszą grupę (ponad 50%) jednostek języka wyekscerpowanych ze zgromadzonego przez nas korpusu tekstowego, stanowią te, które
nie zostały dotychczas poświadczone przez żaden polski słownik, jak np. atak
bez piłki; skuteczny atak; gra rozstrzygnie się na czyim boisku; kto gra
z kim na boisku; kto robi boisko z czego; kto broni własnej bramki; kto
uporządkował boisko przed meczem; co będzie grą do jednej bramki; komu
pomyliły się bramki; kto wpuszcza bramki; kto wchodzi na dogrywkę; drużyna trampkarzy; kto układa którą drużynę; gra do jednej bramki; gra na
boisku; czerwona kartka dla kogo; żółta kartka dla kogo; kto pokazał komu
żółtą kartkę; kto wyrzucił kogo czerwoną kartką z gry; kto awansował
z drugiej ligi do ekstraklasy; kto grzeje ławę; błąd obrony; strzał w okienko;
piłka w grze; piłka zakręcona do rogu; rozgrywki ligowe; kto wystawił
Jak pisał Wojciech Chlebda, jeszcze na początku lat 60. zwrot wygrać rzutem na taśmę oddawał dosłownie sytuację na finiszu biegów sprinterskich, gdyż finisz rzeczywiście oznakowany
był rozciągniętą w poprzek bieżni cienką jasną taśmą, w związku z czym zwrot wygrać rzutem na
taśmę znaczył ‘wygrać rzucając się na ostatnim metrze dystansu na taśmę znakującą linię mety’.
W drugiej połowie lat 60. taśmę na finiszu zastąpiła fotokomórka, lecz mimo to wyrażenie utrzymało się w języku sportowym (jako określenie typowego zachowania się na finiszu biegu) i jednocześnie przeszło do języka ogólnego, gdzie w latach 80. ustabilizowało się w znaczeniu
‘dokonać czegoś gwałtownym zrywem w ostatnim momencie’ (Chlebda, 1991: 44–45). O frazemie wygrać rzutem na taśmę zob. też Matkowski (2002).
6
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pierwszy skład; kto rozegra jak piłkę, szermierka bokserska; kto boksuje
w wadze cięższej; cios Tysona; nokautująca kontra; kto stoi w narożniku;
kto bije (uderza) kogo prawym prostym; ring wolny; (wice)mistrz wagi ciężkiej; kto rzucił ręcznik; kto zszedł z ringu; mecz (bokserski) wagi ciężkiej;
kto zszedł z bieżni; co zakończyło się falstartem; kto potknął się przed metą;
kto stoi w dołkach startowych; kto jest 800-metrowcem; skład sztafety; kto
jest na 35. kilometrze maratonu; kto przebiegł dystans maratoński; kto
[znajduje się] pod poprzeczką. Istnieje więc wyraźna dysproporcja między
ilością jednostek pochodzenia sportowego funkcjonujących w języku ogólnym,
a liczbą tych jednostek poświadczonych leksykograficznie.
Zebrany materiał faktograficzny pokazuje, iż język rozwija się tak dynamicznie, że leksykografia – mimo coraz częstszego stosowania technik komputerowych – za tymi procesami nie nadąża, choć wiele nowych znaczeń jednostek
pochodzenia sportowego ma charakter użyć nie tylko doraźnych, ale nabrało już
statusu znaczeń systemowojęzykowych, jak choćby frazem pokazać komu
żółtą/czerwoną kartkę.
Należy tutaj podkreślić, że w latach 90. wytworzyła się (i funkcjonuje po
dzień dzisiejszy) wielka metafora pojęciowa ŻYCIE TO SPORT, która programuje nasze myślenie i wypowiadanie się. Mnogość użyć sportowych jednostek
leksykalnych i frazeologicznych w nowych dla nich otoczeniach kontekstowych, pojawiających się regularnie w różnych środkach masowego przekazu
świadczy o tym, że mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznym (ponadindywidualnym, ponadjednostkowym). Liczne przykłady pokazują, że grafia jest
dzisiaj w wybitnym stopniu aktualizatorem pierwiastka sportowego w polskiej
przestrzeni komunikacyjnej. Szczególnie aktywnym w tej materii jest tygodnik
„Wprost”, który regularnie publikuje rysunki autorstwa Henryka Sawki, komentujące – nierzadko w kategoriach sportowych – wydarzenia z życia politycznego i pozapolitycznego, np. rysunek pokazujący wybory prezydenckie ‘2000
jako uprawianie kilku dyscyplin sportu: boksu, koszykówki, gimnastyki, podnoszenia ciężarów, pływania, żeglarstwa, strzelectwa (Wpr 40/00, 15). Spora
część tych komentarzy do wydarzeń politycznych nawiązuje graficznie i werbalnie do sukcesów Adama Małysza na skoczniach narciarskich, np. ilustracja
przedstawiająca skoczka narciarskiego siedzącego na desce przed skokiem z komentarzem:
Panie Premierze, żeby wyjść z progu, minister Kołodko prosi o obniżenie Belki! (Wpr 1/03, 14).

Także tygodnik „Wprost” dostarcza wiele przykładów zdjęć pokazujących
polityków w aurze sportowej, np. 1. podobiznę premiera Leszka Millera [przed
szczytem państw UE w Kopenhadze] w kombinezonie skoczka narciarskiego
w czasie lotu z napisem: „Lot do Kopenhagi” (Wpr 50/02, 17); 2. czy np. podo-
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biznę Andrzeja Leppera, przewodniczącego „Samoobrony” [po tym jak oskarżył z trybuny sejmowej czterech prominentnych polskich parlamentarzystów
o powiązania z mafią i przyjmowanie ogromnych łapówek finansowych] na ringu bokserskim w rękawicach bokserskich i kombinezonie sędziego z godłem
państwowym, pod zdjęciem widnieje napis: „Ring wolny” (Wpr 49/01, 11)7.
Ekspansja sportu do dyskursu społecznego ma również swój coraz głośniejszy wydźwięk w zachowaniach użytkowników języka polskiego. W ostatnich
latach dominuje bowiem w polskim społeczeństwie, a w szczególności wśród
tzw. elit politycznych, moda na uprawianie sportu. Bycie wysportowanym bowiem mieści się w dobrym tonie, świadczy o pewnej „biznesowości”, niejako
gwarantuje pozytywny odbiór społeczny, czego najlepszym świadectwem jest
fragment artykułu A. Zagnera opublikowany w „polityce”:
Wśród polityków panuje moda na zajęcia dodatkowe. Partyjny działacz bez „cywilnej” pasji
wygląda na smutnego ambicjonera, dla którego władza jest całym sensem życia. Ciekawe „drugie
życie” może podpierać karierę od drugiej strony; można pochwalić się przed wyborcami, zyskiwać popularność we własnym gronie, zasłużyć na opinię barwnej postaci. Uprawianie hobby jest
przedłużeniem żmudnie kreowanego wizerunku. Najczęściej twardzi faceci uprawiają męskie
dyscypliny sportu: Wiesław Karczmarek (SLD) nurkuje, żegluje, surfuje, ujarzmia wodę; Donald
Tusk gra w piłkę nożną na prawym skrzydle, a intelektualista Marek Borowski, zapalony brydżysta, znów postawił wszystko na jedną kartę. Ryszard Kalisz (SLD) – jak mówi – zdecydowanie
stawia na sporty: narty, rower, tenis. Na korcie jest przynajmniej raz w tygodniu: – To bardzo elegancki, kulturalny sport, nie ma bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, tylko z piłką.
Jestem lepszym tenisistą, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać – zdradza Kalisz,
który wygrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. – Gra lepiej ode mnie i wcale nie mówię tak dlatego, że to on jest prezydentem. Jego gra obliczona jest na wynik, a ja staram się, by sprawiało mi
to przyjemność – mówi (A. Zagner Pol 15/04, 28).

Innymi przykładami tego rodzaju są: [1] zdjęcie z Andrzejem Olechowskim [kandydatem na
prezydenta RP w wyborach 2000, który uzyskał poparcie w pierwszej turze, lecz nie przeszedł do
drugiej] na boisku piłkarskim z piłką przy nogach, z komentarzem: „Komu teraz podać?” (Wpr
42/00, 11); [2] „podobizny polityków SLD w strojach piłkarskich na boisku sportowym, w środku
Wiesław Karczmarek, pod zdjęciem widnieje napis: „Środkowy napastnik” (Wpr 15/02, 17); [3]
fotografia Marka Kempskiego, działacza AWS schodzącego z ringu [po odwołaniu go ze stanowiska wojewody śląskiego], pod ilustracją napis „Ring wolny” (Wpr 50/00, 11); [4] ilustracja w formie komiksu ukazująca Leszka Millera, przewodniczącego SLD podczas ćwiczeń na siłowni, który dźwigając „ciężarki władzy”, wypowiada słowa [o kłopotach partii, zwłaszcza w regionie]:
„Rzeźbię górę, ale jestem cienki na dole” (Pol 39/02, 95); [5] ilustracja przedstawiająca w formie
walki floretowej rywalizację kontrkandydatów: Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2005 (Pol 41/05, 36); [6] ilustracja ukazująca podobizny trzech kandydatów
w wyborach prezydenckich 2000 jako figury szachowe – Aleksandra Kwaśniewskiego jako zwycięzcę, Mariana Krzaklewskiego i Andrzeja Olechowskiego jako pokonanych (Wpr 43/00, 48);
[7] ilustracja przedstawiająca kolarza podczas jazdy na rowerze kolarskim mającego na ubiorze
barwy biało czerwone, będąca uzupełnieniem felietonu Leszka Balcerowicza o konieczności starań Polski jako członka UE do przystąpienia do strefy EURO (Wpr 1/03, 50).
7
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Ta wielka metafora ŻYCIE TO SPORT (czy metafora POLITYKA TO
SPORT) realizuje się zarówno w warstwie czysto językowej, jak i pozajęzykowej. Dlatego też do pełnej analizy wielkiej metafory POLITYKA TO SPORT
potrzebne będą w przyszłości nie tylko środki analizy lingwistycznej, ale także
semiotycznej (pozawerbalnej, objaśniającej funkcje znaków językowych).
W świetle tym rodzi się postulat szerszego – semiotycznego – a nie stricte językowego ujęcia tego problemu. Takie ujęcie zagadnienia będzie stanowić przedmiot naszych – odrębnych – badań w przyszłości.
Wykaz skrótów
Wpr
GW
Ż
sport.
przen.

„Wprost”,
„Gazeta Wyborcza”,
„Życie”,
sportowe (znaczenie),
przenośne (znaczenie).
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Projekt założeń podręcznego słownika
polsko-rosyjskiego
Tekst stanowi propozycję opracowania, dla potrzeb dydaktycznych, przekładowego słownika nowego typu, jakiego brak odczuwany jest w praktyce studiów neofilologicznych i który mógłby wypełnić luki istniejące w używanych
dzisiaj polsko-rosyjsko-czeskich słownikach przekładowych. Założenia i struktura niniejszego opracowania leksykograficznego mogłyby być oparte na założeniach i zasobach Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego opracowywanego regularnie przez opolski zespół jezykoznawców-slawistów pod redakcją
Wojciecha Chlebdy1. Tak więc, projektowany słownik miałby charakter:
a) idiomatykonu, tj. opracowania notującego wielowyrazowe jednostki języka
polskiego (odtwarzalne wielowyrazowce);
b) słownika podręcznego, tj. nastawionego na zaspokajanie potrzeb praktycznych (a nie stricte naukowych);
c) słownika przekładowego (polsko-rosyjskiego), a nie definicyjno-przekładowego, czyli opracowania nastawionego na prezentację samych ekwiwalentów przekładowych – bez definicji znaczeń, kwalifikatorów, charakterystyk
gramatycznych itp. (chyba że wymagać tego będzie charakter jednostek
hasłowych);
d) słownika tematycznego, w którym alfabetycznie ułożone jednostki hasłowe
grupowane byłyby w zbiorach (działach) tematycznych słabo reprezentowanych lub w ogóle nieobecnych w dzisiejszych słownikach przekładowych.
Opolski zespół językoznawców-slawistów pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy
pracuje od 2004 roku nad Podręcznym idiomatykonem polsko-rosyjskim. Dotychczas ukazały się
trzy zeszyty, które łącznie obejmują 5000 par przekładowych. Pierwszy opublikowany został
w 2005 r. Obecnie zespół pracuje nad zeszytem 4.
1
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Do takich można zaliczyć np.: abrewiatury, adresatywy, antroponimy, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, biblizmy, formuły etykietalne, ekonomię na co dzień, emotywy, historyzmy, instytucje i funkcje, komputer i Internet, miary i zbiory, mitologizmy, napisy miejskie, nazwy i przydomki
osobowe, operatory tekstowe, peryfrazy, porównania, prawo na co dzień, scenę
rockową, sport, szyldy i wywieszki, tytuły,
Słownik, wzorem opracowania opolskiej grupy idiomatykarzy, mógłby ukazywać się w tzw. systemie holenderskim. Oznacza to publikację słownika w kilku tomach (zeszytach) wydawanych np. raz do roku w taki sposób, że każdy zeszyt zawierałby materiał uporządkowany od A do Z. System ten sprawia, że każdy tom słownika jest całością względnie niezależną od pozostałych, a równocześnie pozwala swobodnie kontynuować prezentację materiału działów obszernych, których faktyczna objętość jest zbyt duża jak na możliwości pojedynczego tomu. W takim wypadku nazwa działu w tomie pierwszym opatrzona byłaby
liczbą porządkową (np. „Sport I”) sugerującą, że dany dział będzie kontynuowany w tomie następnym.
Ze względów praktycznych jeden zeszyt nie powinien liczyć więcej jak 10
działów po 100–150 jednostek, co oznacza, że każdy zeszyt przynosiłby użytkownikom 1000–1500 par przekładowych. Lista działów tematycznych jest
otwarta, do dyskusji są także zasady kwalifikowania jednostek języka do tego
czy innego działu.
Opanowywanie dowolnego języka obcego to wielka i może nawet niedoceniana przez dydaktyków trudność, dlatego też słownik powinien mieć charakter
przede wszystkim pomocy dydaktycznej, słownika dla studentów-neofilologów,
a nie opracowania ściśle naukowego. To, że powinien on mieć charakter dydaktyczny, oznacza po prostu, że w charakterystyce jednostek słownika należy
trzymać się zasady optymalizacji, a nie maksymalizacji opisu, poprzestając na
podawaniu tylko takich parametrów jednostek lewej i prawej strony każdego
z działów, które zakładany użytkownik słownika powinien znać, by się tymi
jednostkami posługiwać adekwatnie do swych zadań i celów: tworzenia własnego tekstu w języku rosyjskim i czeskim. Chcąc, by słownik był „przyjazny dla
użytkownika”, proponujemy kilka zaledwie oznaczeń symbolicznych (które tu
za chwilę zostaną przypomniane) i redukujemy liczbę kwalifikatorów – za to
wprowadzamy parę rozwiązań-drogowskazów naprowadzających użytkownika
na właściwe sposoby posługiwania się proponowanymi ekwiwalentami przekładowymi. Są to przede wszystkim komentarze (które będą podawane w przypisach na końcu działu) oraz mikrodefinicje (podawane – gdy jest taka potrzeba
– w nawiasach kwadratowych bezpośrednio przy jednostkach siatki hasłowej).
Działy słownika, podobnie jak w opolskim „Idiomatykonie”, mogą być sygnowane nazwiskami swoich twórców, co uczyni je w dużej mierze opracowa-
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niami autorskimi, ale członków przyszłego zespołu słownika będzie obowiązywał szereg zasad wspólnych. Na przykładzie odtwarzalnych wielowyrazowców typowych dla pola semantycznego pojęcia „sport” zaprezentujemy najbardziej istotne, dotyczące sposobu zapisu (a więc i odczytu) informacji słownikowej. Tak więc w nawiasy łamane < > ujmowane będą komponenty fakultatywne, tj. takie, które bez szkody dla zachowania tożsamości danej jednostki można opuścić (i które faktycznie bywają przez użytkowników języka opuszczane). Dla przy- kładu, zapis: biegi na orientację <na nartach> oznacza, że w
określonych sytuacjach mówi się po polsku biegi na orientację <na nartach>
i biegi na orientację <na nartach> – bez istotnej różnicy w znaczeniu. Podobnie w rosyjskim: zapis спортивное ориентирование <на лыжах> oznacza
w praktyce zarówno спортивное ориентирование <на лыжах> i спортивное ориентирование <на лыжах>.
Znak / (ukośnik) zastosowany zostanie w dwóch sytuacjach wymienności
komponentów:
a) gdy pewien komponent danej jednostki można wymieć na inny bez zmiany
znaczenia tej jednostki; ukośnik oznacza wówczas, że wyraz (forma) po jego
lewej stronie i wyraz (forma) po prawej są w ramach tej jednostki wzajemnie
wymienialne, np.: biathlon letni / zimowy – зимний / летний биатлон;
b) gdy rozdzielamy czasownikową parę aspektową, np.: kto startuje / wystąpił
w Pucharze Ameryki – кто стартует / выступил в Кубке Америки.
Znak X (sygnał rozłączności) będzie oddzielał od siebie dwie samodzielne
jednostki języka – bliskoznaczne, czasem nawet tożsame znaczeniowo, ale jednak różne i formalnie autonomiczne (czyli takie, które w słowniku znajdowałyby się w różnych miejscach, zajmując własne pozycje hasłowe), np.:
1. narciarstwo klasyczne X kombinacja norweska
1. лыжное двоеборье X северная комбинация
2. sport spadochronowy X spadochroniarstwo
2. парашютный спорт X парашютизм

Znaku  (zero lingwistyczne) będziemy używali tylko po stronie rosyjskiej
i czeskiej (po numerze porządkowym) i tylko wówczas, gdy zaproponowany
odpowiednik rosyjski lub czeski nie funkcjonuje jako jednostka systemu języka
rosyjskiego albo czeskiego, tzn. wtedy, gdy proponujemy dosłowną kalkę frazeologiczną z języka polskiego, zapożyczenie lub skonstruowany przez autora
działu odpowiednik funkcjonalny. Takie zastępcze odpowiedniki podawane
będą po znaku w nawiasach kwadratowych, np.:
1. Polski Związek Lekkiej Atletyki X PZLA
1. [Польский союз лёгкой атлетики]
2. Polski Związek Piłki Nożnej X PZPN
2. [Польская ассоциация футбола]
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Pojawienie się po stronie ekwiwalentów rosyjskich czy czeskich znaku 
powinno być dla użytkownika sygnałem, że podany w nawiasach kwadratowych ekwiwalent zastępczy może być co prawda w tekście rosyjskim lub czeskim użyty, ale najlepiej z takim czy innym operatorem obcości (sygnałem zapożyczenia).
W znak [ ] (nawiasy kwadratowe) umieszczone zostaną wszelkie wyjaśnienia bieżące (doraźne) pochodzące od autora danego działu: mikrodefinicje,
przyporządkowania do dat, miejsc, autorów, rozwiązania skrótów itp. W przeciwieństwie do samych jednostek hasłowych zapisywane będą one drukiem jasnym, np.:
Premier League [piłka nożna]
Премьер-лига [футбол]

Formuła 1 [wyścigi samochodowe]
Формула 1 [один] X Формула Один

Komentarze obszerniejsze można umieścić na końcu danego działu jako
przypisy oznakowane standardowymi odsyłaczami cyfrowymi.
K o l e j n o ś ć h a s e ł . Działy słownika należy ułożyć w alfabetycznej kolejności ich nagłówków, natomiast w obrębie każdego działu (lub poddziału)
obowiązywać powinien alfabetyczny układ jednostek hasłowych. Porządek
alfabetyczny nie obejmie inicjalnych sygnałów zaimkowych kto, co w zwrotach
czasownikowych: alfabet rządzi w zwrotach kolejnością samych czasowników.
Dla przykładu, kolejność następujących polskich jednostek hasłowych:
jaka drużyna gra / zagrała w Lidze Mistrzów / w Premier League
kto jest / został zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni
kto osiągnął minimum olimpijskie
kto startuje / wystartował w Letnim Grand Prix w Skokach Narciarskich

została wyznaczona przez alfabetyczną kolejność czasowników gra, jest,
osiągną, startuje. Jednostki hasłowe stałe oraz części stałe innych jednostek
(zarówno po stronie translandów, jak i translatów) zostaną w druku wytłuszczone, natomiast ich części zmienne – tzw. sygnały zaimkowe – wydrukowane
będą kursywą jasną. Poszczególne jednostki hasłowe strony polskiej (translandy) oznakowane powinny być numerami porządkowymi; te same numery przyporządkowane muszą być ich rosyjskim i czeskim odpowiednikom (translatom),
co ma znaczenie w tych zwłaszcza sytuacjach, kiedy lewa i prawa strona danej
pary przekładowej są objętościowo asymetryczne.
F r a z y i z w r o t y c z a s o w n i k o w e . Jednostki hasłowe mogą mieć
postać frazy, czyli zdania (wypowiedzenia) zamykanego zwykle kropką. Frazy
jako całostki zamknięte umieścić należy w głównym korpusie jednostek danego
działu razem z jednostkami niezdaniowymi. Z reguły zakończone są one kropką
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(lub jej analogiem interpunkcyjnym) na końcu, od reguły tej jednak istnieje sporo odstępstw: nie stawiamy ich po tytułach (tak jak nie stawia się ich na okładkach książek), po frazach będących poleceniami komputerowymi, szyldami lub
wywieszkami (z tych samych przyczyn). Formalnym znakiem frazowości jest
wówczas inicjalna duża litera.
W przeciwieństwie do fraz zwroty czasownikowe mają charakter jednostronnie lub dwustronnie otwarty. Otwartość ta zaznaczana jest tzw. sygnałami zaimkowymi (kto, co, który, jaki), które przy wprowadzaniu danego zwrotu do tworzonego tekstu powinny zostać zamienione na odpowiadające danej sytuacji zaimki (rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki itp.) realne. W słowniku nie zastosujemy więc rozpowszechnionego w słownikach zapisu bezokolicznikowego;
zamiast zwrotów:
startować / wystąpić w Pucharze Ameryki
стартовать / выступить в Кубке Америки

w opracowaniu użytkownik powinien znaleźć zwroty w następującym zapisie:
kto startuje / wystąpił w Pucharze Ameryki
кто стартует / выступил в Кубке Америки

Są one bardziej zbliżone do realnych wypowiedzi i łatwiej niż bezokoliczniki dają się przekształcać w rzeczywisty tekst, co ma znaczenie zwłaszcza w sytuacji tworzenia tekstu obcojęzycznego. Aby to przekształcanie ułatwić jeszcze
bardziej, czasowniki należy podawać w zwrotach jako tak zwane pary aspektowe, przy czym postać dokonana i niedokonana rozdzielone winny być ukośnikiem:
kto walczy / wywalczył (o) wejście do Euro 2012
кто оспаривает / оспорил вход в Евро 2012 (ЕВРО)

K w a l i f i k a t o r y. Informacja znaczeniowa czy stylistyczna podawana
powinna być niejako „przy okazji”, a więc w wypadkach, kiedy rozróżnienie
odcieni znaczeniowych, wariantów stylistycznych albo pragmatycznych skutków użycia różnych wariantów jednostki może być istotne dla komunikacji. Informacja ta będzie mieć z reguły postać opisową (w komentarzach przyhasłowych lub końcowych), bo zakłada się, że opracowanie będzie „słownikiem
komentującym”. Dlatego też kwalifikatorów, jakimi w leksykografii sygnalizuje
się przynależność danej jednostki do określonego stylu albo klasy gramatycznej, pojawi się w słowniku niewiele: pot. – potocznie, rzad. – rzadziej (rzadko),
publ. – publicystyczny; arch. – archaiczny, przestarzały, now. – nowy.
L i t e r a t u r a . Odsyłacze do literatury (także internetowej) zostaną umieszczone nie na końcu zeszytu, lecz na końcu każdego działu słownika. Nie będzie
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to „literatura przedmiotu” czy pełna bibliografia danego zagadnienia, lecz wykaz opracowań realnie wykorzystanych przez autora w pracy nad danym
działem.
Trzeba podkreślić, że niniejszy tekst stanowi jedynie pewien szkic czy projekt założeń ogólnych trójjęzycznego podręcznego słownika przekładowego.
Należy się spodziewać, że wszelkie konkretne rozwiązania translatorski, uściślenia czy doprecyzowania zasad tworzenia poszczególnych działów słownika,
będą rodziły się na bieżąco, nieustannie w czasie pracy nad nim.
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Medical terms regarding hypertension in the
light of translator’s performance and linguistics
1. Introduction

The purpose of this article is to present data gained through a piece of
research with regard to translating medical terminology. I will investigate
translation strategies from the linguistic point of view, as well as translator’s
performance, using a Think-Aloud-Protocol (TAP) method. The research is
based on a specialised text translated from English into Polish that contains
information about hypertension and its treatment. The following treatise,
embodying my study, aims at providing evidence that the process of translation
is particularly connected with linguistics and that specialised terminology plays
an extremely important role in translating medical texts.
Considerations pertaining to translation highlight issues of linguistic and
psycholinguistic theory. Basically, translation is depicted twofold: (1) as
a product (target text / translatum) from the linguistic point of view1 and (2) as
a process (complex task), from the psycholinguistic point of view. However,
this article will not be concerned with the theory of translation. I would like to
discuss some examples of medical English translated into Polish language, as
well as to present the connection between linguistics and practical solutions in
the translator’s work.
It is mandatory to underline the importance of medical translation in
“promoting exchange of ideas, acquisition of knowledge and experience, and
cooperation between single individuals and between groups of individuals”
(Ožbot, 2004: 291). Henry Fischbach, an experienced medical translator and
The distinction has been made by many prominent reserchers, such as: Bell (1991), Lörscher
(1991), Newmank (1991), Snell-Hornby (1995), Hatim (2001), etc.
1
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translation bureau owner in the U.S.A., defines medical translation as a separate
field of study both for historical reasons and because it represents a considerate
share of the market. Fischbach (1993: 100) points out that “scientific translators
can proudly reflect on a long tradition of accomplishment in the transfer of
information and technology. Translation has indeed been the great pollinator of
science”. Nevertheless, translators often strive with a lack of equivalents
between concepts in various languages. Pilegaard (1997: 162) assumes that
“medical translators may run into the problem that there is no such thing as a
systematised knowledge of the syntactic, semantic and pragmatic limitations of
medical terminology because specialised registers in general and medical
terminology in particular undergo constant innovation, adaptation and change”.
Medical language is filled with homonymy, neologisms and professional jargon.
That is the reason why translators should pay attention to linguistic guidelines
in their work because translation problems originate from differences between
language systems. O’Neill claims that:
Even physicians who translate have difficulty consistently maintaining an appropriate register
and must verify specific terminology. However, the fact of the matter is that there are relatively
few medical professionals doing translation work, and the vast majority of medical translation is
being done by linguists who have developed some degree of medical knowledge (O’Neill 1998:
71).

The ideal situation is presented by Finch (1969: 21) who believes that “the
two specialists should work in partnership, and, by so doing, assimilate each
other’s skills to produce the best possible final product”. Nonetheless,
translators are by definition language professionals (bilingual or multilingual
people) and they have to cultivate background knowledge of various fields.
At this point, I will turn to the connection of linguistics with the process of
translation and exemplify some strategies. The facts regarding the translator’s
performance will be illustrated with reference to particular examples from an
exploratory work outlined below.
2. Medical translation (from English into Polish): a case study
In order to determine the translators’ behaviour and gain some understanding
of how translating (as mentally complex problem) is solved, I decided to
demonstrate this problem through Think-Aloud-Protocols2 (TAPs).
2
Essentially, the Think-Aloud-Protocol is a method of data collection based on introspection
and verbalisation, developed for the investigation of cognitive processes, such as information processing and problem-solving. It originated from the research within cognitive and developmental
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Bearing in mind the fact that people cannot verbalize all their mental
processes, I believed that translators can at least perceive the occurrence of
difficulties during translating a specialised text. In order to succeed in this
method there had to be certain rules followed. First of all, the evaluator had to
convince the translator (also called the subject for the purpose of this research)
to be truly honest about her/his reactions and mental processes. Secondly, the
key point was to apprise the translation process and translation problems, as
opposed to the subject’s skills. The third significant thing to be noted was no
pressure for performance. The experimenter explained that the translator should
take as much time as needed to adequately verbalise thoughts while carrying out
the problem-solving process. The next important remark was no help or
introduction of bias during translating. The researcher could not render any
assistance or provide comments that could indicate a possible approach to the
task. Lastly, mutual understanding and reciprocity was necessary in order to
carry on this investigation. The central assumption of protocol analysis is to
instruct subjects to verbalise their thoughts in such a manner that it does not
alter the sequence of their thoughts. Four professional3 translators were required
to translate a fragment of medical article from Chirurgia Polska4 (Figure 1)
while verbalising their thoughts.
psychology performed by Herbert Alexander Simon and K. Anders Ericsson. Both researchers
proposed a model of the processes involved in verbalisation of thoughts. Their work was initially
published in Psychological Review (1980) and later on expanded into a book “Protocol Analysis:
Verbal Reports as Data” (1984, 1993). Ever since, the protocol analysis was developed into
a methodology. Eliciting think-aloud-protocols is an important source of data on solving mentally
complex problems, such as translation. There are various experimental studies, for instance: Sandrock (1982), Krings (1986), Königs (1986), Gerloff (1987), Tirkkonen-Condit (1989, 1992,
1997, 2000), Séguinot (1989, 1996, 1999), Jääskeläinen (1987, 1990, 1995, 1996, 1999), Lörscher
(1991), Kussmaul (1995), Piotrowska (2002), Norberg (2003). Although there are certain drawbacks in this method (for example: it is difficult to engage professional translators in the study,
because they are actively employed people; carrying out experiments on short texts) and some researchers complain that it is time-consuming (texts have to be transcribed and therefore analysed)
– even a small sample of data can provide interesting remarks of the professional translators’ work.
The word ‘professional’ does not only apply to a person who speaks a foreign language and
who has an inborn talent or intuition. In this study, this is a competent graduate of Language Institute at the University who is either a sworn translator (authorized to deal with documents respected by state institutions and public) or a member of some important translation bodies, such as:
the Association of Polish Translators and Interpreters; the Polish Society of Economic, Legal and
Court Translators (TEPIS).
3

Polish Surgery or Chirurgia Polska is a bilingual quarterly of scientific and educational profession, published by Wydawnictwo Via Medica. It contains a wide variety of medical articles
that depict recent achievements of Polish surgery, as well as valuable opinions and theories formulated by medical specialists.
4
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Antihypertensive management in patients before and during surgical procedure

Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases and concerns
approximately 30% of the adult population. Among middle-aged patients near other man and
every third woman are suffering from arterial hypertension. However, neither National or
International Societies of Hypertension have prepared any proper guidelines concerning
antihypertensive treatment in patients undergoing surgical procedure. The aim of this review is
to summarise the current knowledge concerning the management in hypertensive patients
during the perioperative period. In contrast to the previous statement we can conclude that
antihypertensive treatment should be continued until the day of the surgery. The general rule is
to administer antihypertensive oral drugs until the morning of the operation day to ensure
proper blood pressure control during the perioperative period. According to the recent data, it
seems that beta-adrenergic blockers should be recommended in the first place. It has been
shown that these drugs not only improve blood pressure control but also successfully prevent
the patient arrhythmias including tachycardia. When some contraindications for -blockers
occur before surgical procedure, long-acting calcium channel blockers should be administered.
(Chirurgia Polska, 2001)

Figure 1 Translational task (a part of article about hypertension)

Translators were allowed to use dictionaries and other tools, such as the
Internet, corpora, etc. Every experimental session began with an oral elucidation
of the aim of the study and the researcher explained what the subject was
expected to do. What is more, every subject was asked whether there were any
additional queries or difficulties. During the experiment, the researcher was
only a strict observer and had no contact with participants. It is impossible to
obtain a complete and accurate memorandum of thoughts without an audio
recording. Participants did not mind being recorded by the examiner and the
collected data (TAPs) include a complete register of everything what the
subjects said (Figure 2).
_Tak, <management> to mi się kojarzy z zarządzaniem ... ale?... może to mieć napewno
jeszcze inne znaczenie, czyli tu chyba jakieś postępowanie, będzie tutaj... <tension> napięcie,
<‘hyper’> to jest chyba, tu jest też jako ciśnienie, czyli tu będzie wysokie ciśnienie; zaraz
zobaczymy <hypertension> (sprawdzanie terminu w słowniku).......; nadciśnienie...;
popatrzmy jeszcze raz na <management>; czy to ma jeszcze jakieś medyczne znaczenie?,
jeszcze coś, bo ja mam wybitne skojarzenia z tym <management>, (eee) Takie techniczne,
nie!, czyli zarządzanie, kierowanie czymś......(chwila ciszy) postępowanie, prowadzenie
chorego, czyli tu byłoby tak: postępowanie...
Figure 2 A fragment of Think-Aloud-Protocol: the Subject One

After the experiment, every subject was asked to fill in a questionnaire which
gave the researcher necessary information regarding the person participating in this
study. Questions range from personal information (age, type of education) to
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professional background (years of experience in translating, areas of interest
and/or specialisation), as well as about potential problems with specialised
texts.
Essentially, the passage contains some typical medical terms for the subjects
to take into account. Let us begin the analysis with the title: Antihypertensive
management in patients before and surgical procedure. When one considers the
term ‘management’ s/he has to remember that in the Polish language there are
three meanings of this word. Piotrowski explains this particular problem
between English and Polish:
In English one linguistic form can be used to encode a variety of meanings (e.g. various semantic roles), while in […] Slavic languages the mapping between form and meaning is more
one-to-one (Piotrowski 1994: 96).

First of all, zarządzanie – suggests giving orders, directives or leading.
Secondly, it is kierowanie – being in charge of something/somebody or some
proceedings. The next meaning of this term is postępowanie – starting and
continuing a process. As far as medical treatment is concerned, postępowanie is
the best option for the above mentioned title and three out of four subjects used
it in their translational task (Figure 3).
TITLE:

SUBJECT 1:
SUBJECT 2:
SUBJECT 3:
SUBJECT 4:

Antihypertensive management in patients before and during surgical procedure.

Postępowanie w przypadku chorych z nadciśnieniem przed i podczas zabiegów chirurgicznych.
Stosowanie środków zapobiegających nadciśnieniu u chorych przed i w trakcie zabiegu chirurgicznego.
Postępowanie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych.

Postępowanie przeciw nadciśnieniowe u pacjentów przed i po zabiegu chirurgicznym.

Figure 3 The title translated by the subjects

Translators looked for a potential equivalent of the source text unit by
evaluating possible choices and concentrated their attention on the skopos5
(purpose) of the text’s translation. Moreover, it is evident that Subject Two used
amplification – translational technique pertaining to the change of a given unit
of the source text into a relatively bigger unit of the target text: stosowanie
środków zapobiegających instead of postępowanie.
On the other hand, hypertension in Polish has a straightforward equivalent –
nadciśnienie. However, in English it is not so obvious, because we can find the
following meanings of this word:
5
This particular approach to translation was developed in Germany in the late 1970s, by the
founder of skopos theory – Hans Josef Vermeer, and it focuses on the purpose of translation.
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(1) excessive or extreme tension,
(2) elevation of the blood pressure,
(3) an arterial disease characterised by this condition.
The translator should also pay attention to the ‘hyper-’prefix, which is an
element appearing in loan words from Greek, where is meant ‘over’; usually
implying excess or exaggeration. Respectively, in the word antihypertensive the
translator must bear in mind the prefix anti-, that means ‘against/opposite of’.
As Pilegaard claims:
[…] virtually all the complex words of Latin-Greek origin are build up from simpler, smaller
parts. If the meanings of the smaller parts are known, it is possible to deduce the meaning of the
complex word itself (Pilegaard 1997: 170).

Taking these remarks into consideration, it can be inferred that English
words ‘antihypertensive treatment’ should be translated as ‘leczenie nadciśnienia’ in Polish. The subjects presented the following results:
(1) leczenie nadciśnienia,
(2) leczenie tego schorzenia,
(3) leczenie przeciwnadciśnieniowe,
(4) leczenie przeciw nadciśnieniowe.
The Second Subject used schorzenia instead of nadciśnienia in the
translation. That may be explained by the so called paradigm of conventions or
a quantity of translation’s solutions. Piotrowski assumes that “repetition of the
same word in a Polish text is considered to be bad style – a text should be varied
lexically. The translator into Polish therefore has to vary the equivalents”
(Piotrowski 1994: 92). In examples three and four, one can distinguish the
classic calque (one of the three types of direct translation that is a ‘special kind
of borrowing’, where the source language expression structure is transferred in
a literal translation). Antihypertensive is literally translated here into Polish
przeciwnadciśnieniowe. It is also mandatory to mention that in this instance The
Subject Four has committed a mistake by writing this term as two separate
words: przeciw and nadciśnieniowe.
Another interesting term to discuss is perioperative period (English) / okres
okołooperacyjny (Polish). Operative is an adjective formed from the noun
‘operation’ and in Polish it means operacyjny. Nevertheless, in English one can
find four meanings of such word: (1) operating or exerting force or influence,
(2) being in effect or operation, (3) effective or efficacious, (4) pertaining to
work or productive activity. The key element in this word is the peri- prefix
meaning ‘about/around, beyond’ and appearing in Greek loan words used in
formation of compound words. The subjects presented the following solutions:
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(1)
(2)
(3)
(4)

okres okołooperacyjny,
okres przedoperacyjny,
okres okołooperacyjny,
okres około operacyjny.
As far as the second example is concerned, the subject disregarded the periprefix, which suggests the time before and after operation, and therefore
considered only the first option. Here we have a contextual problem with this
unit of translation, which influences the meaning and has an effect on the target
text. The Subject Four has made the same mistake again and wrote
okołooperacyjny as two units: około and operacyjny.
It was believed that the term cardiovascular would not be problematic for
the translator, because it is composed of two parts: (1) cardio – a learned
borrowing from Greek meaning ‘heart’, (2) vascular – adjective pertaining to
‘composed of’/‘provided with’ vessels or ducts that convey fluids, lymph or
sap. In Polish, cardiovascular diseases are choroby układu sercowo-naczyniowego. The similar situation appears with tachycardia that can be translated into
Polish as: tachykardia or częstoskurcz. In this instance, a translator has to pay
attention to the tachy- prefix, which is a learned borrowing from Greek meaning
‘swift’. One can also distinguish an interesting phenomenon here, because The
Subject Two has committed both a slip of the tongue and a slip of the pen
(transposition of units):
[2] choroby serca mięśniowego (correct: choroby mięśnia sercowego)

The biggest problem appeared in translating: (a) -adrenergic blockers and
(b) long-acting calcium channel blockers, which are examples of medicine used
in antihypertensive treatment. The term ‘blocker’ derives form a verb ‘to block’
(to stop the passage; to obstruct). The translator had to find out that -adrenergic
blockers (leki -adrenolityczne) are the most important drugs employed in
cardiology. Their effect is connected with the blockage of -adrenergic receptor.
On the other hand, calcium channel blockers (‘blokery kanałów wapniowych’)
create obstruction in the calcium passage into the muscle’s cell and prevent
contraction. The subjects obtained the following units of the target text:
(1) a. blokery beta-adrenergiczne,
b. blokery wapniowe o przedłużonym działaniu,
(2) a. blokery beta-adrenergiczne,
b. blokery kanałów wapniowych o długim działaniu,
(3) a. blokery ANDROGENÓW beta,
b. blokery kanałów wapniowych o długim działaniu,
(4) a. blokery beta-adrenergiczne (leki blokujące receptor adrenergiczny),
b. długodziałające blokery kanału wapniowego.
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The Subject Three confused the term adrenergic with androgens (substances
that promote masculine characteristics). Undoubtedly, the prefix andro- is
a learned borrowing from Greek meaning ‘male’, which is used in the formation
of compound words. The subject performed a strategy called a negative lexical
search. Interestingly, the translator admitted (and the TAP conforms that
statement) that the lexical search might not be successful. In addition, the last
subject placed supplementary information in the brackets regarding the target
text segment.
Modeling empirical task is a crucial part of the investigator’s attempt to
display a pattern of the translator’s mental representations. The data obtained
through TAPs depict translators’ activities, such as: reading, writing, text
production, pausing, correcting, revising. Moreover, the data provide an
interesting material for qualitative analysis (Figure 4) in order to compare
elements, like: time spent on the task, number of pauses, number and kind of
revisions, number of dictionary searches, corrections.
SUBJECT 1
TIME SPENT ON
29: 03. 59
THE TASK
NUMBER OF
PAUSES/TIME
DELAYS
NUMBER OF
REVISIONS
KIND OF
REVISIONS
NUMBER OF
CORRECTIONS
NUMBER OF
DICTIONARY
LOOKUPS
KIND OF
DICTIONARIES
WHERE WAS
THE TEXT
WRITTEN ?

YEARS OF
EXPERIENCE

SUBJECT 2

SUBJECT 3

SUBJECT 4

26: 17. 71

49: 14. 99

53: 16. 25

TOTAL: 100

TOTAL: 39

TOTAL: 50

TOTAL: 51

1

2

1

2

PHRASES

PHRASES

TERMS

SENTENCES
TOTAL: 7

TOTAL: 9
BOOKS

TERMS

SENTENCES

TERMS

SENTENCES

TERMS

PHRASES

SENTENCES

TOTAL: 5

TOTAL: 2

TOTAL: 3

TOTAL: 9

TOTAL: 14

TOTAL: 8

BOOKS/

BOOKS/

ONLY
ELECTRONIC

(ON-LINE
DICTIONARIES)

PAPER

PC COMPUTER

23

10

ELECTRONIC
DICTIONARIES
(NOTEBOOK)
COMPUTER
6

Figure 4 General points regarding translators and their translational task

ELECTRONIC
DICTIONARIES
PC COMPUTER
14
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3. Recapitulation
Translation is a complicated intellectual work embracing various: (1) forms
of knowledge (the principles of source and target language, as well as
background knowledge of other fields, for instance medical, technical, etc.) and
(2) skills (dealing with specialised material, ability to write information in
a clear, concise and accurate way).
In this treatise, I have attempted to illustrate some practical solutions in the
translator’s performance and strategies that may be explained by theoretical
assumptions based on linguistics. The results of the study indicate that
operations carried out on the source text are connected with comparative
linguistics, with particular reference to the lexical and grammatical
characteristics of formal medical text. Neubert (1997: 9) is certainty rigt that:
“Metaphorically, the translator is a kind of linguistic torchbearer, standing close
by the side of a target language reader holding a bright flame so that others may
see what has been hidden in the darkness of another linguistic and textual
code”. On the other hand, it is indispensable to bear in mind the distinction
between the linguistic theory, practical knowledge in the translator’s craft, as
well as language purity. Moreover, as Yallop remarks:
A legitimate distinction between a translator’s practical knowledge is no barrier to respectful
interaction and discussion between translators and linguists (Yallop 1987: 351).

Since this article presents only a fragment of research regarding translational
strategies taken into consideration in specialised text translation, therefore
illustrates only some results of the above mentioned study are illustrated.
Needless to say, the remaining ‘question marks’ and highlights of certain
translational problems remain the author’s responsibility.
BIBLIOGRAPHY

A d a m c z a k M., W i ę c e k A., W i t k o w i c z J., 2001, Antihypertensive management in patients before and during surgical procedure / Postępowanie u chorych na
nadciśnienie tętnicze przed i w trakcie zabiegu operacyjnego. In: Chirurgia Polska,
vol. 3, no. 3, pp. 115–126.
F i n c h C.A., 1969, An approach to technical translation. Oxford; London; Edinburgh;
New York; Toronto; Sydney: Pergamon Press.
F i s c h b a c h H., 1993, Translation, the Great Pollinator of Science: A Brief Flashback
on Medical Translation. In: Wright, S. E., Wright, L., D. Jr., (eds), Scientific and technical translation. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 89–100.

100

Monika PORWOŁ

N e u b e r t A., 1997, Postulates for a Theory of Translatio. In: Danks, J.H., Shreve,
G.M., Fountain, S.B., Mcbeath, M.K. (eds.), Cognitive processes in translation and
interpreting. Thousand Oaks; London; New Delhi: SAGE Publications, pp. 1–24.
O ’ N e i l l M., 1998, Who makes a better medical translator: the medically knowledgeable linguist or the linguistically knowledgeable medical professional?
A physician’s perspective. In: Fischbach, H. (ed.), Translation and medicine. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 69–80.
O ž b o t M., 2004, The question of translation. In: YNGVE, V. H., WĄSIK, Z. (eds.).
Hard-science linguistics. London; New York: Continuum, pp. 291–303.
P i l e g a a r d M., 1997, Translation of medical research articles. In: Trosborg, A. (ed.),
Text typology and translation. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 159–184.
P i o t r o w s k i T., 1994, Problems in bilingual lexicography. Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego.
T a y l o r Ch., 2006, Which strategy for which text? Translation strategies for Languages for Special Purposes. In: Gotti, M., Šarcevic, S. (eds.), Insights into specialised
translation. Bern; Berlin; Bruxelles; Fankfurt am Main; New York; Oxford; Wien:
Peter Lang.
Y a l l o p C., 1987, The practice and theory of translation. In: Ross, S., Threadgold, T.
(eds.), Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp.
347–351.

Racibórz

S T U D I A F I L O L O G I C Z N E tom 2

2008

Monika PORWOŁ

Think-Aloud-Protocol (TAP) as a methodological
tool for solving and understanding translation:
theoretical framework and remarks
on investigations
Essentially, Think-Aloud-Protocol is a method of data collection based on
introspection and verbalisation, developed for the investigation of cognitive
processes, such as information processing and problem-solving1. It originated
from the research within cognitive and developmental psychology performed by
Herbert Alexander Simon and K. Anders Ericsson. Both researchers proposed a
model of the processes involved in verbalisation of thoughts. Ericsson and
Simon described how some verbal reports requirements (generalizations of
explanation) have vivid effects on the cognitive processes and showed that
think-aloud reports provide valid data on such processes:
Verbal reports, even from a small number of subjects, can serve as evidence that at least some
subjects’ cognitive processes conform to a hypothesized model of the sequence and type of
information that is heeded. In such situations the verbal reports serve as evidence for the existence
of certain cognitive structures and processes, an important first step towards gaining evidence for
generality and generalizability (Ericsson and Simon 1993: 216).

Their work was initially published in Psychological Review (1980) and later
on expanded into a book Protocol Analysis: Verbal Reports as Data (1984/1993).
Ever since, a protocol analysis2 was developed into a methodology for eliciting
Problem-solving is regarded as a significant pattern of behaviour including thought and the
process of forming conclusions, judgments or inferences from facts or premises. See: Stanisław
Puppel, A Concise Guide to Psycholinguistics, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2001,
pp. 169–171.
1

2
The central assumption of protocol analysis is to instruct subjects to verbalise their thoughts
in such a manner that it does not alter the sequence of their thoughts.
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think-aloud-protocols as an important source of data on solving mentally
complex problems.
The method was introduced into the field of Translation Studies in the
middle of 1980’s by German researchers. The first experimental report of
a study in which think-aloud-protocols were used for translating was given by
Ursula Sandrock (1982) in an unpublished work written in German. The data
were collected during the seminar and treated as a task in an experiment.
Consequently, three categories of analysis were distinguished: lexical search
strategies, self-correction and automatic retrieval.
Krings (1986) discussed foundations of verbal report methods and depicted
the translational behaviour of eight German students (non-professional
translators) of French as a foreign language. Krings presented the nature of the
problems that the subjects encountered, the problem-solving strategies, their use
of time and reference books.
Interesting remark (illustrated by TAPs data from five subjects) was made by
Königs (1986) who divided the translation process into two ‘blocks’:
1) the Adhoc-block that includes automatic processing, ex. automatic 1:1 equivalents and translational experience (procedural knowledge);
2) the Rest-block, which includes elements that require conscious processing,
ex. linguistic problems.
Few years later, Königs and Kaufmann (1996) reported on an experiment
pertaining to translation process and problems researched by means of
a’thinking – alond protocol! Their article contributed to a theory of the
translation process.
Gerloff’s (1987) study points out the development of methods for data
analysis and illustrates the strategic use of repetition in problem-solving.
Moreover, Gerloff (1988) proved that professionals do not always produce the
best quality translations. The process data were analysed in terms of external
processing (time spent on translation) and internal processing (ex. units of
analysis and ‘problem-solving activities’). It is important to mention that the
quality of translations was also assessed and in terms of the amount of time and
effort put in the task. Gerloff underlined:
Bilinguals may, for example, view some tasks as “important” and others as “insignificant”,
whereas a translator or a student may be more likely to give all school- or work- like tasks
roughly equal weight. In this study, Mark, the bilingual who spent only 12 minutes on his
translation, considered the article to be translated “unimportant”, because of its content. If it had
been, for example, a “biblical” translation that he had been asked to do, he would have spent more
time and effort on it (Gerloff 1988: 153–154).

In order to archieve a specified aim and the best translation results,
translators need more time and careful attention while performing their work.

Think-Aloud-Protocol (TAP) as a methodological tool for solving...

103

The author termed her finding as the ‘translation-does-not-get-easier
phenomenon’. Gerloff also formulated the following opinion:
Although, upon reflection, this observation [that translation does not get easier] “makes perfect
sense”, there is nonetheless – among teachers and students as well as the general populace –
a strong ethos and a deeply ingrained expectation that foreign language tasks such as translation
should get easier; and that those engaged in such endeavours should get faster at them. One
unfortunate result of such a belief is that the expectation itself may in fact influence people’s
processing and performance of language tasks in not altogether constructive ways. Comments
reveal subjects’ expectations about what the process should look like, as well as underlying
beliefs or suspicions about their own perceived inability to live up to those expectations. They
judged their process against standards which this research suggests are inaccurate representations
of the true nature of the translation process (Gerloff 1988: 155–156).

Additionally, Gerloff’s remark that translation ‘does not get easier’, pertains
also to the research on translation processes.
Numerous experimental investigations and insights into the process
of translation were provided by prominent researchers, such as: Sonja
Tirkkonen-Condit3 (1989, 1992, 1997, 2000), Candace Séquinot (1989, 1996,
1999) and Rita Jääskeläinen (1987, 1990, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002).
Séguinot’s volume, The translation process, contains experiments conducted in
Translation Studies and translator training courses at two universities. Séguinot,
The translation process: an experimental study, in her article discussed a case
study of a Canadian government translator performing a routine task from
English into French. The researcher’s analysis mostly concerns the subject’s
global translation strategies. It has to be mentioned that Séguinot drew
conclusions from the subject’s external behaviour recorded on videotape,
because the translator forgot to verbalise thoughts while performing the task.
On the other hand, Tirrkonen-Condit focused on classifying the subjects’
decisions and their distribution in the translation process. She observed that the
professional translations contained the highest number of verbalised decisions
and the subjects relied on encyclopaedic knowledge. Surprising remarks were
made by Rita Jääskeläinen (1996). Jääskeläinen’s combines the author’s already
obtained data with new information regarding four professional and four
non-professional translators. Jääskeläinen found out that not all professional
translators did well in the experiment. The conclusions prove that irrespective to
the professionalism of the translator, the least successful processes were
characterised by treating the task as a mechanistic ‘code-switching operation’.
Jääskeläinen remarked:
3
Sonja Tirkkonen-Condit is a professor of language and translation; Director of Savoulinna
School of Translation Studies and Faculty of Arts at the University of Joensuu in Finland.
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When professional translators perform routine tasks, their processing is likely to be highly
automatised hence the process is relatively fast and effortless and little is verbalised. When
professional translators encounter a non-routine task, they need to resort to conscious,
non-automatised processing which consumes lots of time and energy (Jääskeläinen 1996: 67).

Lörscher (1991) in his Habilitationsschrift described the so called sight or
oral translation of fifty two non-professional translators and learners of English
language. The results indicate that language learners prefer a sign-oriented
approach in translation, as opposed to sense-oriented translation performed by
professionals. It is worth to add that in his monograph, Lörscher introduced
rather a sophisticated method for translation strategies analysis and discussed
methodological issues within a psycholinguistic framework.
The translational strategies based on the pragmatic and semantic analyses of
texts were investigated by Kussmaul (1995). The states that the successful and
creative processes can be used for teaching purposes. On the other hand, the
unsuccessful ones can serve to find out where the remedial training is needed.
Kussmaul pointed out that:
By adopting introspective methods from psychology, experiments have been carried out in
which translators were asked to utter everything that went on in their minds while they were
translating, and these monologues were tape recorded. These monologues are referred to as
think-aloud protocols (TAPs). Such protocols have been analysed in order to classify translation
strategies, with the pedagogical (diagnostic) aim of observing difficulties encountered by the
students.[...] Although by using TAPs we are “closer” to the translator’s mind we still to some
extent have to infer what goes on, as we shall see when analysing the protocols. There is no, and
probably never will be, direct access to mental processes. But there is, I hope, an improvement by
degree when analysing protocols instead of errors (Kussmaul 1995: 7).

Kussmaul also discussed methods for improving translator’s competence, for
instance: such practical matters as the use of dictionaries, the evaluation of
translations and error analysis. At the same time, an other paper was published,
written both by Kussmaul and Tirkonen-Condit (1995). Their publication
reports on TAP research performed in Finland and Germany. The authors
discussed some methodological issues, for example: monologue and dialogue
protocols, choice of subjects, TAPs in a language learning vs. professional
context, the use of models provided by psycholinguistics. The study is expected
to serve as a guideline for essential hypotheses for the teaching of translation.
Therefore, the researchers distinguished two types of processes (less successful
and successful) and investigated other aspects, such as: subjects’
comprehension and production processes, their attention, decision-making,
creative thinking and attitude towards the task.
Norberg’s (2003) goal of experimental study was to examine the translation
processes and the resulting translations of eight translators performing tasks
from German into Swedish. The data were gathered with the think-aloud

Think-Aloud-Protocol (TAP) as a methodological tool for solving...

105

method, so the translators had to verbalise thoughts as much as they could. Four
translators had long working experience and the others were less experienced,
however they translated the same news item text for a morning newspaper and
a children’s magazine. The results depicted that translators were not dissimilar
in accomplishment and/or their use of resources. Nevertheless, their attitude
towards the task was different. The less experienced translators were more
engaged in the process. What is more, the results presented only slight
differences in text quality, according to the researcher and journalists’ evaluation.
Thus, an interesting remark was made that the less experienced translators
produced even better texts for morning paper.
Translation proficiency was investigated by Künzli (2005) in a case study of
two professional translators with a technical education who were asked to
translate a user guide from French into Swedish. The principal aim of the
research was to evaluate the interaction between translators’ linguistic and
extra-linguistic knowledge, shown in their translational strategies. The outcome
shows that extra-linguistic knowledge can only assist the progress of the
translation process. Moreover, the deficiency in linguistic knowledge cannot be
compensated by applying translation strategies. Likewise, education in the field
of civil engineering does not amount to the same thing as being able to provide
quality in specialised translation. It has to be underlined that these results have
potential implications for the future research and translators training.
There are many scholars in Poland who are engaged in studies of the
translation theory and practice, paying a special attention to the specialized
translation, for example: Dzierżanowska (1990), Dąmbska-Prokop (2000), etc.
The interest in the psycholinguistic model of translation process was presented
in several studies conducted and discribed in the Ph.D. dissertations, such as:
Gilewski (1981), Hejwowski (1992), Bartłomiejczyk (2006), etc. Modified
think-aloud-protocols as a methodological implement were used by Piotrowska
(2002). In this particular study, the author is not only interested in theoretical
considerations pertaining to translation, but she illustrated and underlined the
practical side and possibility of using such model and it’s techniques in
teaching. According to Piotrowska: “translation is a subject that can be studied,
and a skill that can be improved in the course of a deliberate sequence of
didactic procedures” (2002:10). A compensational model based on Higgins and
Harvey’s concept (from 1991) is introduced along with about twenty techniques
that students used in order to solve translational problems. Piotrowska believes
that her model can be put into effect in process at the university. In other words,
it is a useful ‘tool’ in teaching written translations. The analysis of translation
process through TAPs “leads to sound hypothesizing on the translator’s ‘black
box’ processes” (Piotrowska 2002: 80) which can provide information on what
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happens in the translator’s mind during the work with a particular source text.
Nevertheless, the researcher changed the form of TAPs in her study, because
they were not all written transcripts of verbalised thoughts. Generally, it is
extremely difficult to encourage professional subjects (not to mention students)
to think-aloud while they are performing their translational tasks. Some
researchers (for instance: Piotrowska, 2002) try to alter experiments in order to
help translators to express their problems and queries in an easier way. They
simply ask subjects to take notes or give an account of difficulties which they
encounter during work with a particular task. Piotrowska claimed:
The TAPs used for the present experiment were structured in such a way that students of the
translation course who are testees in the experiment did not proceed throughout the translation
process aloud, but they only presented their final translations plus comments, whose profile was
not determined externally in any way. Thus in the modified version protocols were reduced to
verbal comments, i.e. written commentaries on translation problems, accompanying the process of
written translation spatially (physically they were written next to the target text), and temporally
(they were produced concurrently with the translation process). They consisted of comments on
individual students’ decisions, considerations, doubts, etc. expressed in writing while producing
the written target texts. If a student realised a translation problem, it was placed in the focus of
attention and consequently a comment pertaining to a given source text unit was produced
(Piotrowska 2002: 81).

In this way, one can obtain necessary data regarding the translation
problems, as well as dictionaries and other tools usage (in this particular
instance, it is connected with tasks performed by the second year students of the
English Teacher Training College at the Cracow Pedagogical University).
Undoubtedly, translation can be defined as a creative problem-solving
activity that connects processes of language production and comprehension, as
well as complicated intellectual work embracing various forms of knowledge
and skills. Modeling empirical tasks is a crucial part of the investigator’s
attempt to display a pattern or mode of the translator’s mental representations.
In order to attain a goal, two steps have to be considered:
1) discovering, testing and using experimental techniques;
2) empirical examination, along with various levels of analysis of language processing (multi-leveled project) and the accumulation of details (in other
words, documentation for phonetic, lexical, syntactic information during comprehension).
Consequently, the researcher can determine: the relationship between conscious
and unconscious processing, as well as the automaticity of such processing.
Translation is one of the most complex problem-solving activities that
engages: declarative knowledge (linguistic and cultural) and procedural knowledge
(cognitive information, translation strategies and norms). Most of the studies
concerning translation that were carried out by prominent researchers, have
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been focused on the product (oriented on structural differences between the
source text and target text), as well as the process (concentrated on cognition in
human translation). TAPs as a data elicitation method allows to understand
what goes on in the translator’s mind during translation tasks and what sort of
problems does a particular person have in dealing with two languages: the
source and the target. The data usually depict that translating involves activities,
such as: reading, writing, pausing, correcting, revising. They occur at various
moments in the three general phases of translation: reading and planning, text
production, revision. Therefore, the following elements can be compared by the
researcher: the time spent on each task, the number of pauses, the number and
kind of revisions, the number of dictionary searches, the number of corrections.
In conclusion, the TAP is a method which brings qualitative data. The
subjects verbalise their thoughts while the text segments are recorded and later
on transcribed. The TAP allows the researcher to observe translational behavior
based on comments made by the subjects. Some investigators criticize this
method and underline the fact that TAPs do not give a full picture of mental
processes. It is evident that there are certain drawbacks in this method. First of
all, some participants are uncomfortable with thinking aloud while performing
translation tasks. Secondly, verbalizing thoughts may interfere with:
1) dealing with a translation problem,

2) uncertainty in providing the best possible quality of the translation.

Moreover, some of them may complain that it slows down the speed of their
performance and therefore limits the length of processed segments. There are
also other negative postulates, such as carrying out experiments on short texts,
because they need to be transcribed and therefore analysed. Nevertheless, verbal
reports provide an interesting material for qualitative analysis. Although it is
a very time-consuming method, even a small sample of data can provide
interesting remarks pertaining to the professional and novice translators’ work.
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Brothers in Arms: Maxim Magazine,
The Man Show and the Return
of Knuckledragger Culture to American Society
According to Michael Kimmel in his landmark work on American men
Manhood in America: A Cultural History, two groups of men:
[…] lend their shrill voices to what journalist Susan Faludi has called the backlash [against feminism], [they are] besieged traditionalists who prescribe to a biologically or theologically based separation of spheres as the cure-all for men’s malaise and advocates of the men’s rights movement
who ‘claim that women have achieved equality and that programs that favor women now serve to
discriminate against men’ (Kimmel 1996: 300–301).

Kimmel assumes that most men adhere to the ideology of either of these two
extremes, though as with most polarized issues, there is another group, a silent
majority, that combines elements of both but takes neither one seriously. This
group may be traditional, but they are not radical; they may push for their rights
but take a sarcastic attitude to their rights and everyone else’s, which is typical
of the ever-shrinking American working class. They are more interested in
drinking and carousing with women than discussing the ins and outs of power
politics. In short, Kimmel’s simplistic statement ignores this group, the
‘knuckledraggers.’1
Unlike their feminist enemies, knuckledraggers attack their adversaries using
that peculiar brand of American humor, where the more vulgar the better,
examples of this style include jokes about bodily functions, sexual innuendo,
cartoonesque violence and the use of chimpanzees or midgets to satirize the
This is a term invented by the author to describe a certain group of American males. The old
‘male-chauvinist pig’ model fits somewhat; however, knuckledraggers are more sarcastic and less
serious about their status.
1
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disparities of American culture and society. In short, knuckledraggers refuse to
take either themselves or their enemies seriously, a point of view that diverges
from the rest of American society in the sensitive age of post-politically correct
America. Where and when did this group arise? As will be shown, its history
coincides with the sexual revolution and is intertwined with the culture wars
that have wracked the United States since the 1960s.
The onset of political correctness, or PC, in the late 1980s on college
campuses backfired as white, heterosexual males realized their world was under
threat. They saw advocates of PC as “self righteous, non-smoking ecologically
sensitive, vegetarian, feminist, non-racist, sandal-wearing beneficiaries of capitalism,
who paraded their outworn sixties radicalism in the classroom and in their
social life” (Goad 1998: 207). In essence, most knuckledraggers, including the
author of this paper, viewed them as anti-American, neo-Communist thought
control commissars that attacked everything knuckledraggers hold/held dear;
namely drinking, eating meat, joking about sex, smoking, and engaging in
physically dangerous, moronic behavior. Knuckledraggers, especially educated
ones, viewed the leaders of the PC movement as those who took the ideology of
feminism and warped it in an attempt to create a utopia that would alienate the
white, heterosexual male, either dead or alive, from any position of power, or
indeed, voice. Jim Goad in his book The Redneck Manifesto eloquently states
the knuckledragger position thusly: “The bleak fact is that new tolerances often
resemble the old tolerances. A lot of black people (and some would argue
feminists) aren’t talking justice, they’re talking revenge” (Goad 1998: 209).
Indeed, white males have seen their traditional roles in the workplace and
society erode. Starting in the 1970s and continuing into the 1980s it seemed as
if traditional male-chauvinist pig behavior was under siege from all sides. As
sociologist William Gibson points out, “Feminism was widely experienced by
men as a profound threat to their identity. Men had to change, but to what? No
one knew for sure what a ‘good man’ was anymore” (Gibson 1995: 11). In
response to this crisis of masculinity some men took to the tribal way, others
took to sympathizing with women – becoming girly men; however, a small but
influential minority took up the banner of traditional male-chauvinist pig
behavior and started revamping the idea of the male exclusive club, updating it
for the 21st century. This has led to the rebirth of the male chauvinist pig, albeit
in a more brazen, confident, childish, and sarcastic form.
Traditionally, American white males had areas of escape from home and
work, be it the Freemason lodge of the 1800s for the upper and upper-middle
classes, the saloon or beer garden of the late 1800s and early 1900s for the
immigrant or lower classes or the pool hall, Elk’s Club and Moose Lodge of the
Depression and Cold War eras, which accepted all classes but were most
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popular with the working and lower-middle classes. For those unfamiliar with
the Elk’s Club or the Moose Lodge, they, like the Freemasons are fraternal
organizations interested in philanthropy and providing a social network for their
members and the community as a whole; however, unlike the Freemasons, the
Elks and Moose Lodges do not engage in mystic rituals. For men outside this
social scene in Cold War America, there were other avenues of expression,
avenues which taught men how to be men. These were the magazines of the
1950s, especially Esquire, which targeted the college-educated, upper-class
male. For the growing number of secondary-school educated men, a growing
number of small-scale publications became available, the pups.2 These small,
staple-bound booklets were around fifty pages and contained pictures of
semi-nude women, jokes, stories of adventure, and offered advice on the
various aspects of men’s lives ranging from how to deal with an upset wife to
how to handle a difficult boss. In 1956, a new magazine was launched that
revolutionized the way men perceived women and which became the opening
salvo in the future culture wars. The magazine was Playboy.
Founded by Hugh Hefner, Playboy was aimed at “college-educated, class
conscious males” who were entering the work force in ever increasing numbers.
While Hefner’s Playboy upped the sophistication of the pup tradition, it was
more explicit in celebrating sexuality, thus in essence, “rebelling against the
straight-laced quasi-Victorian American attitude towards sex” (Petersen 1999:
230–231). Playboy changed America’s attitude towards sex and showed women
as sexual creatures, not just passive recipients to men’s advances. In breaking
down these barriers, Playboy helped to spawn, ironically, the women’s
movement.
Unfortunately, according to most knuckledraggers, the women’s movement
sired the PC movement, which in turn attacked the pornographic trade. In
a sense, the war against pornography, and, in its turn, traditional male behavior
was a battle cry by the new puritans, who, just like the social reformers and
prohibitionists of the 19th and early 20th centuries thought that they and only
they knew what was best for the country and woe to those that disagreed.
The adherents to the PC ideology, sounding like modern-day temperance
advocates thought that men, especially white men were responsible for the evils
of American society. The antecedents of the PC movement, the temperance
advocates, attacked the new immigrant culture of beer gardens and saloons
There are several booklets in the author’s possession. For lack of a better term, I have used
the word pups. Most of these were sold under the counter, given out as gifts to favored clients by
companies or by subscription only. For those readers requiring more information on these booklets, please contact the author.
2
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during the 1890s and early 1900s because “they [beer gardens] exposed young
people to the evils of drink, [and] because attractive young women [were] in
a place where alcohol was served [which] supposedly aroused irresistible
temptations among men” (Barr 2000: 384). If one replaces beer gardens and
evils of drink with frat[ernity] parties and the evils of sexual harassment, this
could be seen as a screed from the advocates of PC.
Since the practitioners of PC singled out white, patriotic, beer-swilling,
football-watching, porno-indulging, sarcastic men for all the spite and ire that
could be heaped upon them, the knuckledraggers returned the favor by referring
to the new thought police as university-educated, left wing, Ivy League
blowhards. The Unabomber, Theodore Kaczynski commented on this ideological
battle in his work Industrial Society and Its Future when he stated:
Those who are most sensitive about ‘politically correct’ terminology are not the average black
ghetto-dweller, Asian immigrant, abused woman or disabled person, but a minority of activists,
many of whom do not even belong to any ‘oppressed’ group but come from [the] privileged strata
of society. If our society had no social problems at all, leftists would have to INVENT problems
in order to provide themselves with an excuse for making a fuss.3

The debate over American society and in turn, American manhood, was
a debate between the self-righteous PC commissars and the butt-scratching
knuckledraggers; between two opposing ideologies, one refined and privileged,
the other raw and uncouth. Into this maelstrom of PC America stepped two
defenders of traditional chauvinism. They were patriotic, brash, rude, crude,
with semi-nude women, fart jokes and coarse humor that most, if not all,
heterosexual men between the ages of 18 and 45 could relate. They were Maxim
magazine and The Man Show. These two voices for men revised a tradition of
sarcastic humor and bombast that was a dam to stem the “tidal wave of
feminization that is flooding this country. A dam to stop the river of estrogen
that is drowning us in political correctness.”4 This sentiment was echoed by
comedian Bill Maher’s observation that:
The feminine values are now the values of America. Sensitivity is more important than truth,
feelings are more important than facts, commitment is more important than individuality, children
are more important than people, safety is more important than fun.5

Both Maxim and The Man Show teach the new man what it means to be
a man, reflecting the new, sensitive age and making room for a new definition
of manhood, which is the adversary of the sensitive new man of the 1990s and
3
4
5

Quoted in Goad, The Redneck Manifesto, p. 231.

The Man Show (Los Angeles: June 16th, 1999), episode 101.

Bill Maher: Live on Broadway HBO Special (New York: 2003).
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the PC-induced fog that is prevalent on most university campuses. They rail
against the evils of feminization, wuss-iness, anti-patriotism, and revel in
thumbing their noses at the sensibilities of, not only women, but an entire group
of people who are easily offended by actions and words. In short, they are the
voice of heterosexual, working-class manhood.
It is important to note at this point that both Maxim and The Man Show
concentrate their efforts in promoting a sense of camaraderie among men that
used to be a part of the American landscape, before the feminist movement
shook most traditional male bastions and clubs. For Maxim’s part, this
camaraderie is apparent in its many articles on the activities of the military,
DEA [Drug Enforcement Agency], and SWAT [Special Weapons And Tactics]
units that allow men to live out their fantasies of proving themselves to their
buddies through martial pursuits. Such texts elevate the new warrior instinct to
an act of sacrifice and celebrate it as natural. This idea is comparable to a game
on The Man Show, The Wheel of Destiny. In the game, the lucky or unlucky
contestant spins a large wheel which has various good and bad things, such as
a lifetime supply of beer or to wear women’s underwear for the rest of the
show. As the hosts say, “This is not a game, it’s a rendezvous with fate. You
have an equal chance of landing on something good or bad.”6 In essence, like
life, whatever bad circumstance a contestant might encounter, he can not cry or
complain but must take it like a man, while his buddies [comrades], whether in
the studio audience or at home laugh themselves silly at his misfortune. For
example, in an episode entitled Husbandly Duties, an audience member had the
ill-fortune of landing on a space that led him to watch the rest of the show
wearing a red bra and a g-string. The contestant, by not complaining and
smiling through the entire experience proved himself worthy of the name man
and is welcomed back into the audience [tribe] with slaps on the back and
good-natured joking at his ill fortune. It is interesting to note that he is rewarded
at the end of the show, when he gets to join the hosts in a hot tub with one of the
buxom Juggy Girls; the scantily-clad, female dancers that provide a pleasant
distraction from the ugliness of the hosts. This game reinforces the traditional
American male bonding ritual of “giving each other shit” or in African-American culture “playin’ the dozens.”7 By not acting like a complete “panty
waste” or “baby” when attacked with good-natured ribbing by new acquaintances,
American men compete with each other in this form of verbal combat. In this
6

The Man Show (Los Angeles: July 2nd , 2000), episode 204.

This game originated among urban youth. In the game you start off by saying “Your mama’s
so fat,….” The second part being a criticism of some kind. It is a popular kind of verbal warfare.
7
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art, the goal is to attack your opponents physical appearance, for example –
‘You’re so ugly, when you were born the doctor slapped your mama’,
homosexual tendencies or some other aspect; again, the cruder the criticism the
better.
American males and knuckledraggers in particular engage in this kind of
behavior because they grew up with it. Firstly, all knuckledraggers grew up
with cartoon shows such as Looney Tunes, Scooby-Doo, and Rocky and
Bullwinkle. These cartoons, which were identified by various researchers as
warping the minds of children and being one of the contributing factors to the
rising tide of childhood violence, were censored in the late 1980s and early
1990s, mostly at the behest of PC and so-called children’s advocates. This
censorship was again viewed as an attack on a beloved American tradition,
ruining as one self-described knuckledragger put it, “a treasured childhood
memory. What’s next? Are they going to outlaw the Marx Brothers, the Three
Stooges, eating ribs, watching football and drinking beer?”8
After reaching puberty, most American teenage males came into contact
with the Three Stooges, The Benny Hill Show, and finally in college with the
Marx Brothers and Monty Python’s Flying Circus.. All of these shows engage
in cartoonesque humor and in the case of the Marx Brothers thumb their noses
at the stuff-shirted attitude of the upper-class twit. Since the Marx Brothers and
the Three Stooges came out of New York’s Jewish vaudeville scene and The
Benny Hill Show promotes a similar comedic tradition, it should not be
surprising that their progeny, i.e. Maxim and The Man Show engage in a similar
style of humor. Indeed in recent years, the vaudevillian style of humor has been
making a comeback, especially with the popularity of MTV’s Beavis and
Butthead in the early 1990s and Jackass in the early years of the new century.
For Maxim, its articles include a tongue-in-cheek take on PC-contaminated
American society. The March 2002 issue of Maxim published an article entitled
100 Stoopidest [sic] Things Ever. Included in this article were the following:
62 Helmet Mania – We’re raising a generation of wusses who strap on helmets while scootering. What’s next? Masturbation helmets?
27 Checkups for Criminals on Death Row – What’s the worst that could happen?
4 Performance Art – Normally, we just love self-indulgent malcontents who smear feces on
themselves while licking giant crucifixes. But not when they’re naked!9

8

Author’s interview with Mr. Troy Thiel (Katowice: May 13th 2004).

No author given, “100 Stoopidest Things Ever,” Maxim, Vol. 6, No. 3 (March 2002),
pp.133-135. The article is parodying what Maxim sees as the stupidity of present-day American
society and the ‘uselessness’ of performance art.
9
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Maxim also reinforces the idea of the new man with it’s commandments for
the new man. In an article entitled, The Code 2 rules such as these were listed:

19: No guy shall attempt to pick his own nickname. If a friend suddenly starts demanding to be
called Diesel, it’s your duty to saddle him with a handle like Wee-Bit or Sheet Stain.
663: Even if God Almighty himself asks, you have no damn idea what brand of conditioner
your use!
802: You are not a fan of a major sport unless you can lucidly explain its overtime
regulations. Conversely, your are not an American if you can lucidly explain the overtime
regulations of soccer.
7,546: When your girlfriend or wife goes on an endless rant about how crude, stupid, and lazy
your buddies are, the proper response is to nod your head and say, ‘You’re absolutely right, dear.
And they’re on their way over.’10

Maxim venerates the kind of slapstick stupidity that current knuckledraggers
participate in as with the onset review of the cult film Jackass: The Movie,
when reporter David Peisner noted:

[Jackass] didn’t invent stupidity, but its two-season stint on MTV may have perfected it. Led
by breakout star [Johnny] Knoxville, a roster of misfits performed pranks and stunts ranging from
the mildly dumb to the colossally moronic: flippin Knoxville upside down in a brimful Porta Potti, kayaking through public fountains, attempting to jump the Snake River on roller skates (Peisner 2002: 64).

Since knuckledraggers revel in thumbing their noses at PC sensibilities and
upper-class daintiness, The Man Show was not to be outdone in raising the bar
on vulgarity with its first episode, which aired on June 16, 1999. Its History of
Man segment showed three skits of chimpanzees lighting their own farts, a.k.a.
flatulence, which is an old trick that most adolescent American males know.
The last skit, which is set in the future, has two chimpanzees dressed in
futuristic gear staring at a device on the floor, when one of them says, ‘Behold’,
then presses a button and the device sputters to life with a blue flame. The
chimpanzee then drops his pants and literally shoots lasers out of this butt.11
Admittedly to some this may be a little less or more offensive than hitting
someone on the head with a hammer or falling off a cliff while chasing
a roadrunner but all of these have something in common; they are all types of
physical/rude/crude comedy, which has a heady tradition in American culture
starting with burlesque and vaudeville, through to the ‘Golden Age’ of
television with the Milton Berle Show and continuing on with the Vietnam-era
No author given, “The Code 2,” Maxim, Vol. 6, No. 11 (November 2002), pp.151-154.
‘Wee-Bit’ denotes the size of a man’s penis and ‘sheet stain’ denotes a man’s lack of courage or
usefulness. Also, Maxim reinforces traditional American attitudes towards sports by referring to
soccer as ‘un-American.’
10

11

The Man Show (Los Angeles: June 16th 1999), episode 101.
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Laugh In and continuing on to today’s stand-up comedy, cartoons and most
recently represented by Jackass, South Park and a host of others.
In parodying popular culture, both The Man Show and Maxim frolic in
offending not only the upper-classes but the sensitive new PC dominated culture
with various takes on popular movies and celebrities. The April 2000 issue of
Maxim featured an article entitled Michael Bolton Lyric or Dr. Seuss Poem?
This particular singer is vilified by most knuckledraggers as a “wussy, devoid
of any talent, remaking outdated songs and [one] who sings them like a cat
being castrated with a chainsaw.” Here is a sample of the Bolton/Seuss
conundrum:
1. How did it get so late so soon? It’s night before it’s afternoon. December is here before it’s
June.
2. The seed of love is so deeply planted. Inside the heart is where it lives and grows. We’ll
keep it safe, we don’t take it for granted. Let the hard rains fall, let the cold wind blow.
3. Wo, so strong, oh. I cant’ let go, oh no. Wo, so strong, wo, so strong.
4. Please let me be. Please go away. I am not going to get up today.12

Not to be outdone, The Man Show regularly featured segments entitled
Movies Men Don’t Want to See and Movies Men Do Want to See. On the second
episode of The Man Show, Movies Men Don’t Want to See was introduced this
way by co-hosts Adam Carolla and Jimmy Kimmel, “There’s nothing worse
than having to sit through a chick movie – two hours of feelings! I’d rather sit in
a Porta Potti with the Backstreet Boys. Even disaster movies like Titanic and
Armageddon are infected with sappy love stories and woman crap.”13 In
parodying the popular culture, The Man Show creates fake movie titles which
attack everything PC champions as evidenced by this movie description from
co-host Jimmy Kimmel:
Next, an inspiring struggle for pride and survival in the old West. Dick Van Patten and Lavar
Burton experience first-hand the trials and tribulations of interracial gay adoption in the 1800s.
It’s Pioneer Dads. They work the land and each other.14

To which co-host Adam Carolla responds: “I would much rather take
a busload of hairdressers to see Snoopy on Ice than to see this dog.”15
In continuing the classic American male tradition of put-downs The Man
Show revels in attacking the “fruity” side of otherwise heterosexual men as
12
No author given, “Michael Bolton Lyric or Dr. Seuss Poem?” Maxim, Vol. 4, No. 4 (April
2000), p. 45. Dr. Seuss is a popular children’s author that created rhyming stories such as Horton
Hears a Who, The Cat in the Hat, and The Grinch Who Stole Christmas.
13
14
15

The Man Show (Los Angeles: June 23rd 1999), episode 102.
The Man Show (Los Angeles: June 23rd 1999), episode 102.
The Man Show (Los Angeles: June 23rd 1999), episode 102.
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witnessed by this exchange between co-host Adam Carolla and a man outside of
a Cher concert in Los Angeles:
Adam:
Man:
Adam:
Man:
Adam:
Man:

What do you do for a living?
I engineer for Boeing.
The boys over there know about the fruity side?
I try to keep it from them.
You wouldn’t want them to know you were at a Cher concert. If they ask you where
you were last night, what are you gonna say?
Probably at home, watchin’ The Man Show16

It should be noted that the man and his wife were laughing throughout the
exchange and the implied homosexuality of attending a Cher concert is typical
of the knuckledragger subculture.
In the conclusion to his book, Manhood in America: A Cultural History,
Kimmel declares, “at its core feminism is, it seems to me, an optimistic
worldview that sees men as capable of change and with enough encouragement,
even likely to change.”17 Knuckledraggers see no need to change and take
a completely different tack, arguing as Bill Maher eloquently states, “I think
men are just tired of apologizing for being men and I think women would be
a lot happier if you’d stop making us apologize.”18 Maxim and The Man Show
are the voice of those men who refuse to apologize for being what they are – the
majority of American manhood: the know-it-all, sarcastic knuckledragger.
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Memories wrapped around Beatrice:
Louis Nowra’s tapestry of the past
Surely everyone has had the urge to be elsewhere
in moments of stress and uncertainty (Tuan 1998: XI).
The only answers to such questions lay in escape, so
I hit the road (Nowra 1999: 344).

These opening quotes serve as a motto to the life and work of Australia’s
most inspiring, and inspired playwrights, Louis Nowra. It is during the troubled
moments of his life that Nowra has successfully ‘escaped’ into a world of the
literary, and whether he is reminiscing about his childhood in his autobiography
The Twelfth of Never or mocking it in his play Beatrice, he allows the reader to
witness this self induced exile.
When it comes to Nowra’s protagonists, he has never been one to over-cook
his more-often-than-not ‘raw’ creations. In an interview with Jim Davidson he
openly professes “The people in my plays find it very difficult to correlate
what’s inside their mind with what’s going on outside” (Davidson 1983, pp.
282–283). Having first hand experience with the mentally ill, both working and
coming into contact with, enriched his understanding of the frailty of the human
psyche; which did little to help him battle his own demons “I had the problem
of wanting to be someone else, which is a handicap for a writer let alone for
a normal person” (Nowra 1999: 364). This so-called handicap, may be just one
of the many reasons Nowra is suspicious “of anybody who says that they
identify with a character” (Davidson 1983: 285), which in his mind signifies
“that the playwright hasn’t done his job” (Davidson 1983: 285).
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His obvious detachment within the pages of Beatrice stem from his reluctant
categorization of “a past of such depressing ugliness and inhuman, graceless
movements that the past seemed to belong more to aliens than to humans”
(Nowra 1999: 124). He is merely reporting a sighting rather than partaking in
the event, and his findings are no more human than the paper they are created
upon. Having created Beatrice in the split image of himself as a twelve year old;
at which time Nowra suffered a very bad head injury, which “mentally shook
me up for about three or four years” (Davidson 1983: 283), he effortlessly
instills the madness, albeit darkness, that he experienced, within an unsuspecting
protagonist, namely Beatrice. Nowra “might cringe now at how I embarrassed
her” (Nowra 1999: 138), yet while reading Beatrice the reader can suspect that
at the time he saw nothing wrong with what he had done (Nowra 1999, pp.
138–139).
Nowra has indeed found no shame in yearning for “theatre to remain
gorgeous hallucinations” (Nowra 1999: 140) further promoting his viewpoint
“that there really is no such thing as Reality” (Davidson 1983: 284), which can
imply that his creations are not based on anything within the ‘real’ world, for
that world in Nowra’s mind is illusionary itself, thus sheltering his world and
his creations from being vulnerable to their often critical surroundings.
However, these utopian, even anarchistic, revelations did not hinder his need,
during his childhood years, to copy the walks, gestures and expressions of boys
he admired and to further incorporate them into his own behaviour (Nowra
1999: 157). Whether these were acts of “empathy rather than identification”
(Davidson 1983: 285) only Nowra will ever know, yet what is surprising is
that, his own creations, Beatrice in particular, tend to follow in his ‘foot steps’
and in turn, become copies of a past that created the Nowra of now; yet with all
this uncertainty surrounding his own views on what is real and what is not, one
tends to wonder which “real self [is] watching” (Nowra 1999: 171), and which
is in the process of becoming.
Although Beatrice does not allow the reader to find all the answers to these
burning questions, she, like Nowra, does “consider herself superior to them
because she has inverted the values and norms of their world” (Nowra 1999:
173), and in turn, s/he can never be fully understood or penetrated. Thus,
revealing that “it must have taken considerable courage to be such an outsider”
(Nowra 1999: 173) where the concepts of “time or pain did not exist” (Nowra
1999: 233).
Beatrice is, in essence, similar to a scrap book, filled with bits and pieces
from Nowra’s autobiography The Twelfth of Never, however, unlike the
autobiography, Beatrice has a happy ending, that Nowra himself rarely attains.
On the very first page we are introduced to the female protagonist, Beatrice,
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who is “a 12 year-old girl […] she is stiff and shows little emotion” (Nowra
1999: 1). In The Twelfth of Never the 12 year old Nowra recalls his traumatic
accident:
I glanced to my right and saw my reflection in a mirror. Blood was streaming down my face
and shoulders and my scalp was hanging down the back of my neck. Probably because I was in
shock I felt no horror or even pain. I was a curious bystander at my own accident (Nowra 1999:
233).

The consequences of this episode meant that, as Nowra states:

[...] my body may have been in a room but my mind wasn’t […] so confusing was this new environment that I retreated into a kind of crepuscular world of my own where I floated past and through this world without becoming absorbed in it or connecting with it (Nowra 1999, pp. 234–235).

Beatrice is also seen as not of this world as her mother’s boyfriend, Tony,
suggests “she may be from another planet” (Nowra 1999: 2), continuing his
assessment of the women around him, he tells Beatrice’s mother – Annie,
“you’re a loony” (Nowra 1999: 2). Annie, who is solely based on Nowra’s
mother, in turn, returns this hostile assessment by remarking “And you are not
a man, you’re an animal […] with a sewer mouth” (Nowra 1999: 3). So too,
Nowra’s mother was no stranger to shouting out obscenities at her partners;
when her husband Don tried to surprise her on the first day after their marriage
she returned the favour by calling him a “stupid arsehole” (Nowra 1999: 292).
Witnessing these verbal assaults was just as much a part of Nowra’s childhood
as it is of Beatrice’s, the former explains that this was due to the fact that his
mother, like the mother of his protagonist “was a master of exploiting
psychological weaknesses in others not for gaining an advantage but in order to
crush them” (Nowra 1999: 54).
Nowra’s home life was no better than that of Beatrice’s, “My parents had
worn each other out in arguments and desperate silences” (Nowra 1999: 129);
and as for his parents’ tastes, they were very similar to those of the estranged
Beatrice’s parents, “It is difficult for me to think of my father being interested in
anything other than trucks and cars […] My mother had little interest in any sort
of music except for rock and roll, I suspect more for the sensuality of it than any
innate love of the form […] she bought a few records by crooners […]” (Nowra
1999: 292). This made Nowra painfully aware, an awareness unattainable to
Beatrice, that “there must be a world which was more joyful, more happy, than
the one I was born into” (Nowra 1999: 56).
In the opening scene, Annie plays Frank Sinatra’s ‘Come Fly With Me’ for
Beatrice, which she says “makes her happy” (Nowra 1998: 1), during which she
swings her hips in a bid to try and get Beatrice to imitate her; Nowra found that
‘The Twelfth of Never’, a song by Johnny Mathis, who was one of his mother’s
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favourite crooners, soothed him during his recovery period (Nowra 1999: 235),
however, in Beatrice he uses ‘Come Fly With Me’, which was his step-father
Don’s favourite song (Nowra 1999: 290). Tony, who is partly based on Don,
explains to Beatrice his philosophy of life which he bases on cricket, that “this
is all you need to know. (Demonstrating) The umpire waves his hand like this to
signal four runs and puts his hands up like this to signal six” (Nowra 1999: 2).
The obvious sarcastic nature of this utterance is all too familiar with the young
Nowra’s own experiences with adults, who constantly disregarded their
children’s feelings in order to fulfill personal agendas. Nowra recalls the time
when he and Don played cricket, which turned out to be a ploy to gain his
mother’s affection:
‘Yes, that was a really good ball’, he said in a jolly way as if he were hinting that he had allowed me to bowl him just because my mother was there and he didn’t want to hurt her son’s feelings. Of course I was irritated, but even more so I was uncomfortable because they were staring
at one another, oblivious to me and it struck me that I had been in this position before, when I was
young and swimming back and forth at St. Kilda beach as my mother and the swimming coach
flirted with each other (Nowra 1999: 287).

Annie, much like Nowra’s mother, desires to transcend her own circumstances,
this is obvious as she discusses her choice of music, “ it’s not my favourite
stuff, but it teaches her that there are better things. Mum taught it to me”
(Nowra 1999: 3), Tony rebuts, “Your mum went balmy. It’s crap […] in case
you haven’t noticed – there are no ballrooms here, there’s no men in tuxedos,
there’s no happy ever after…this is Woolloomooloo” (Nowra 1999: 3). This
type of outlook, amongst adults, was typical in Nowra’s day, “It seemed that all
of us had parents who hated each other, who were making or had made a mess
of their lives and were self-destructive and destructive towards their children”
(Nowra 1999: 118). Furthermore, madness, seemed a reoccurring theme in
Nowra’s life and work, as he recollects:
Whereas Granny was manic in her madness, my mother’s mother was grumpy and detached.
Madness is difficult for children to understand because it transforms people’s personality, and the
very things a child hungers for, stability and reliability in those they love or are close to, become
fluid and chaotic. They are no longer the people you once knew. Their body may be the same, but
they are not the same person. Like a black hole they absorb the confidence you once had about
their personality but they return no illumination about their inner life (Nowra 1999: 216).

In Beatrice there is a scene where Annie is at a barbecue, drinking from
a can of beer, and dancing suggestively to the music. Tony is watching her, and
growing steadily annoyed because their neighbour, Joe, has been eyeing her
appreciatively the whole time. The situation worsens when Annie asks Joe to
dance, and it unfolds quite predictably (Nowra 1999: 33):
Annie: You got rhythm, Joe.

Memories wrapped around Beatrice: Louis Nowra’s tapestry of the past

123

Joe: Rhythm, ain’t all, Annie. (She laughs)
Tony: Joe – that’s enough. That’s my wife.
Annie: I’m not your wife.
Tony: I’m your de facto.
Annie: You’re a default. (Both she and Joe laugh)
Tony: I don’t find it funny. Go home, Joe!
Joe: I don’t mean anything by it.
Tony: I know you don’t, but she does.
Annie: Thanks for spoiling the party.
Tony: You cheap slut. How dare you display yourself like that in front of me (Nowra 1999, pp.
34–35).

This scene was based on an incident from the Nowra household that saw his
parents go out to a party that ended disastrously:

I would suddenly wake, hours later, on hearing the squealing brakes in the driveway, banging
car doors, the slamming front door and the raised voices. You danced with him! I only danced!
You made a pass! Don’t be bloody stupid, anyway you were too drunk to dance. Then my mother,
annoyed that the night had been spoiled but triumphant at being the center of attention again, the
proof being my father’s jealousy, would hurry into the bathroom, slamming the door behind her,
leaving my angry father stewing in the kitchen and raiding the fridge for another beer (Nowra
1999: 47).

Beatrice, much like Nowra, “was born into a troubled family” (Nowra 1999:
44) but in order to amend her predicament, she incorporates imaginary friends,
namely, Andy and Patsy, who are based on Nowra’s own fascination with the
movie The Thin Man:

From early on I knew my parents barely tolerated each other […] it was only when I saw The
Thin Man movie on television that I found them truly disappointing as a married couple. Myrna
Loy and William Powell [they played Nick and Nora Charles] were a wealthy married couple
who solved murders in between wisecracks and copious martinis. They never had ferocious arguments or spent days in frigid silences. Their bantering was not to win the upper hand and they found in each other’s foibles, not weaknesses but amused tolerance (Nowra 1999: 44).

It is Andy and Patsy, who are referred to as fairies, together with their ‘fairy’
entourage, compiled of women dressed in 1950s frocks, and men in tuxedoes,
who act as mentors to the mentally challenged Beatrice. When Beatrice is given
the part of The Angel of Peace in a nativity play, it is Nowra’s fascination with
the circus, that sees Beatrice floating through the air (Nowra 1998: 27) as that
angel “We went to the circus and I was entranced, especially by the acrobats,
who made beauty out of danger as they spun through the air” (Nowra 1999:
128).
Still, his distrust of adults permeates Jean, a social welfare worker that has
been placed in charge of the nativity play, as one of the children comments “Do
you know the difference between a social worker and a rottwheiler [sic]? You
can trust the dog with the kid” (Nowra 1998: 25). This is further ignited by
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Jean’s obvious inability to cope with the children, who are all flawed, and one
of them has just been accused of murder, as she bursts out yelling:

Why do I go on! What is it with you people! Why are you all so smart arsed? John killed a woman! Killed her! Haven’t you learnt anything from this play? This is a play about peace and love.
Show me some peace and love! But no! Not you lot. This is supposed to be for the self esteem of
the neighbourhood. This is supposed to make people go – they are capable of doing something
creative! They are capable of pride and self respect! […] I’m leaving. I’m giving up! All you –
give up too! Just give up. Don’t aim for anything! (Nowra 1998: 60)

This resembles another mishap in Nowra’s life, who during his first-form
music class also drove his teacher to a break down, as he recalls:

She grabbed me by the shoulders and began to shake me, the back of my head thumping into
the pulped cardboard noticeboard on the wall behind me. You animal! You ignorant animal! she
screamed. And it was a scream. Her face twisted in absolute hatred, her teeth were bared like
some snarling dog and her spit sprayed on my face […] I gazed at her tortured face and understood what I had done. I had broken her (Nowra 1999: 220).

The emotional turmoil present in both Beatrice and The Twelfth of Never are
further fueled by the unexpected murders in both the play, and the memoir. In
the play, one of the children cast in the nativity play, namely, John, murders
a woman because the woman wouldn’t give him her handbag, furthermore “that
bitch had to start screaming” (Nowra 1999: 59). In the memoir, it is Nowra’s
own mother who kills her father, Nowra’s grandfather, vaguely commenting on
the incident by stating “she had killed her violent father to win her mother’s
love” (Nowra 1999: 14). In the midst of all this are two innocent by-standers,
namely, Beatrice, and Louis Nowra, who upon discovering the vague but
substantial details of these murders are left to cope on their own, as Nowra
recollects “My nineteen-year-old mother shot her father dead on the 12th of
December 1945, exactly five years before my birth. I was born a memory of my
mother killing her father” (Nowra 1999: 15). And while Beatrice overcomes her
predicament, with the help of her guardian fairies; she manages to say her lines
thus providing a glorious ending to not only the nativity play but Nowra’s play
as well “Beatrice swings out across the audience, singing and dancing in the air
as if it is her private song. This is a great transformation from the first time we
saw her” (Nowra 1999: 78). Nowra is not as glorious, and definitely not as
lucky as his protagonist, however, he does retain a hint of hope as his memoir
concludes with the end of his own theatrical performance, and some additional
thoughts of the author regarding his future:
The play is over. I take my bows with the actor who is playing my younger self. I go backstage
[…] I sit before my mirror and take off my make-up. I stare at that familiar reflection and even
though I recognize him I am still no closer to understanding him […] I want to tell him: you will
eventually be unafraid of your mother […] and you will do things you never dreamed of, just you
wait and see (Nowra 1999, pp. 376–377).
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Język ucznia jako obrazowanie rzeczywistości
szkolnej oraz jeden z elementów kultury szkoły
Pewnego dnia wybrałam się razem ze swoimi ziomalami na
przechadzkę po parku. Była zarąbista pogoda, słońce nieźle dawało.
Szliśmy na coca-colle, ale była fazka. Takie rycie mieliśmy,
że normalnie stypa iść. Gdy doszliśmy na miejsce spotkaliśmy takiego
Kozaka, który uważał ze może mieć każdą laske, wyglądał jak Czesio i
zaczoł podwalac się do Zuzy. Tak zaczoł jej ryć banie, że myślałam
że zaraz oberwie po uszach. Normalnie takie smuty walił ze szok!
Ale co tam. Przegnałam go i kupiliśmy sobie te napoje. Usiedliśmy na
wypasionych fotelach, ale coś tam jechało. Przesiedliśmy się z tamtąt i
zauważyliśmy Justyne, była z deczka wypindzona,
ale czego nie robi się żeby zaszpanować przy kolegach?
Dobra, nuda spieniamy na haus? powiedziałam i zaraz
byliśmy na naszym podwórku. Tam zczailiśmy się i była niezła schiza.
Po jakichś 30 min. ogarniania się wyszliśmy na melanż.
Leciała muza a jakiś kolo nieogarnięty, ale szmalarny nie dawał mi spokoju,
w końcu powiedziałam mu? Siorbaj kisiel malaguta? bo już mnie denerwował.
I poszedł sobie. Było zarążbiście nudno i zwaliłam z tamtąd.
Jak byłam już w domu pokłuciłam się ze starszymi i miałam dość
tego zakichanego kwadrata. Poszłam w kime i już nie chciałam wstawać1.

1. Wstęp

Język ucznia2 jest chyba najszybciej zmieniającym się językiem, w którym
odbija się obrazowanie rzeczywistości szkolnej. Uczeń używając tego kodu
Tekst pochodzi ze strony www.sciaga.pl/tekst/78337-79-slang_mlodziezowy_gwara_uczniowska_opowiadanie.
1

W artykule tym przyjmuję, że uczeń to jednostka ucząca się pod kierunkiem innej osoby,
uważanej za nauczyciela. Przy czym w opisywanym przeze mnie przypadku nauczyciel jest zawodowy związany z nauczaniem (Okoń 2004, s. 433).
2
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językowego, stara się zaszyfrować swoje obrazowanie, by niepożądane osoby
takie jak nauczyciele i rodzice, nie pojęli sensu tych wypowiedzi. Język ucznia
jest jedną z odmian, jak uważa K. Polak, polszczyzny środowiskowej (Polak
2007, s. 173). Pojawia się w nim słownictwo dotyczące: szkoły, klasy,
nauczycieli, dyrektora, woźnego, sprzątaczek, ocen szkolnych itd. Słownictwo
to dotyczy różnych elementów rzeczywistości szkolnej. Ponadto jego istnienie
potwierdzają nie tylko badania naukowe, ale także doświadczenia nauczycieli
i rodziców oraz przypadkowe spostrzeżenia osób, które nie mają systematycznego kontaktu z młodzieżą szkolną, lecz przebywają w miejscach, w których spotykają użytkowników języka uczniowskiego. Fenomen tego języka,
charakteryzującego się odrębnością leksykalną i frazeologiczną powoduje, że
wielu naukowców podejmuje się analizy istoty owego zjawiska językowego,
jego pozycji w obrębie współczesnego języka polskiego.
2. Kultura szkoły

Słowo szkoła wywodzi się z języka greckiego, którym w starożytności
nazywano miejsce spokoju, wolności, odpoczynku. W języku polskim wyraz
ten, zdaniem B. Śliwerskiego, pojawił się prawdopodobnie w XI wieku lub na
początku XII i wywodzi się od łacińskiego słowa schola, którym określano
spokojny czas poświęcony na naukę (Śliwerski 2001, s. 117).
Szkoła, według W. Okonia, to „instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosowanie
do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów” (Okoń 2004, s. 398). Współcześnie szkoła
to instytucja, która stanowi podstawową jednostkę organizacyjną systemu
oświaty. Jej zadaniem jest, według B. Śliwerskiego, kształcić i wychowywać.
W murach tej instytucji, zdaniem autora, dochodzi do przekazu kulturowego
realizowanego poprzez czynności nauczania i uczenia się (Śliwerski 2007,
s. 117 i n.).
Jednym z elementów kultury szkoły jest osoba ucznia z całym jego
dobrodziejstwem. Wśród wielu nauczycieli pokutuje pogląd, że uczeń z natury
swej jest istotą przebiegłą, która tylko szuka sposobności, by jak najmniejszym
wkładem swojej pracy uzyskać jak najwyższą notę. Relacje między nauczycielem a uczniem układają się na podłożu nieufności, spisku i podejrzliwości.
Takie podejście do natury ucznia pokutuje dążeniem nauczyciela do całkowitej
kontroli poczynań ucznia, bezosobowych kontaktów, które wyznacza: kodeks
ucznia, regulamin szkoły oraz przepisy ministerialne. W takich relacjach uczeń
jest zawsze na przegranej pozycji, bo jeśli zechce ten stan rzeczy zmienić,
wówczas nauczyciel ma odpowiednie środki przywołujące go do porządku
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(Bruner 2006, s. 21 i n.). Ponadto wśród wielu składowych kultury szkoły jest
język, w tym język, jakim posługuje się uczeń. Niniejsze opracowanie koncentruje się jedynie na tym elemencie kultury szkolnej.
Edukacja nie jest procesem zachodzącym niezależnie od kultury. Nie jest
ona wyalienowana, poza jej nawias. Zajmuje ona w kulturze dane jej miejsce
i odzwierciedla sposób spostrzegania przez kulturę rzeczywistości. Wymogi
współczesnej kultury wpływają na proces edukacji (Bruner 2006, s. 27). To
kultura stawia wymogi stylowi życia, a edukacja biernie się im podporządkowuje, przygotowując młodzież w murach szkoły do zapoznania się z nimi
i dostosowania. Jak informuje J. Bruner, „edukacja stanowi bowiem podstawowe ucieleśnienie życia w kulturze, a nie jedynie przygotowanie do niego”
(Bruner 2006, s. 29). W rzeczy samej nikt i nic nie funkcjonuje niezależnie od
kultury, ale człowiek nie musi być jej odzwierciedleniem. Jest to kwestia
świadomego wyboru. Nie musimy się zgadzać na wzory kultury, style życia
oraz wartości, które proponuje kultura XXI wieku. Zawsze możemy żyć według
własnego stylu oraz kierować się innymi wartościami. Jest to niejako płynięcie
pod prąd istniejącej kultury.
3. Język przerwy lekcyjnej

Słownictwo języka, jakim posługuje się jednostka, w tym przypadku uczeń,
jego emotywna i leksykalna strona, informuje nas o stosunku tej jednostki do
otaczającej go rzeczywistości. Analiza języka uczniowskiego informuje nas, że
rzeczywistość szkolna dla ucznia jest złem koniecznym. Przebywa w tej
rzeczywistości niejako za karę. Ponieważ nie może się z niej wydostać,
zrezygnować, więc daje upust swojemu niezadowoleni w języku, którego
nauczyciele i rodzice mają nie rozumieć.
Sami uczniowie znakomicie dostrzegają różnice między dwoma, jak to
nazywają językoznawcy, rejestrami: językiem lekcji i językiem szkolnej przerwy. Język lekcji szkolnej uczy mówić poprawnie, wymaga stosowania wielu
reguł poprawnościowych, zabrania używania pewnych słów. Uczniowie odczuwają potrzebę stworzenia języka przerwy, gdy można odpocząć od poprawności
i nie trzeba respektować reguł. Język przerwy szkolnej to swoista kontestacja
wymierzona w sztywny język lekcji (Nowy słownik gwary… 2004, s. 6).
W artykule tym koncentruję się na języku szkolnej przerwy a nie języku lekcji.
Jak podaje K. Polak, podczas lekcji
[…] wciąż dominuje i jest obowiązkowa literacka wersja polszczyzny […]. Język lekcji jest w dużym stopniu językiem przekonywania. W aktach komunikacji lekcyjnej chodzi najczęściej o skierowanie uwagi uczniów na określone wartości, na normy i zasady występujące w danej sferze życia (Polak 2007, s. 174).
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Mianem odmiany języka J. Bartmiński określa fakultatywny wariant języka,
który zależny jest od

[…] historycznie zmiennych społecznych warunków komunikacji, od istnienia określonych
wspólnot komunikatywnych i technik przekazu informacji. Dotyczy to z jednej strony ogólnych,
regionalnych i środowiskowych (zawodowych) odmian języka, z drugiej zaś – odmiany ustnej
i rozwijającej się w sprzyjających warunkach na jej podstawie odmiany pisanej (literackiej) (Bartmiński 1991, s. 14).

Używając w niniejszym opracowaniu terminu język ucznia przyjmuję, że
określenie to nawiązuje do dynamicznie rozwijającej się pod koniec XX i na
początku XXI w. odmiany języka polskiego, która wyróżnia się własnym
słownictwem, frazeologią oraz strukturą. Tutaj swoją uwagę skoncentruję
jedynie na słownictwie.
Język uczniowski jest używany przede wszystkim w sytuacjach nieoficjalnych, do których nie ma dostępu świat dorosłych: rodzice, nauczyciele, dyrektor
szkoły. Używany jest w środowisku rówieśniczym. Ponadto uczniowskie grupy
rówieśnicze o charakterze nieformalnym, nieustannie się zmieniają choćby pod
względem składu osobowego, w następstwie tego dochodzi, jak mniemam, do
rozwoju języka uczniowskiego (Czarnecka 2000, s. 32 i n.).
W słownictwie używanego przez uczniów zawarty jest językowy obraz
świata. Przez słownictwo uczniowie informują swoich odbiorców o sposobie
dokonanej przez nich interpretacji rzeczywistości. W niniejszym opracowaniu
przyjmuję, że językowy obraz świata to zawarta w języku zwerbalizowana
interpretacja rzeczywistości, dająca się ująć w postacie zespołu sądów o świecie
(Bartmiński 2007, s. 12). Interpretacja rzeczywistości dokonana przez uczniów
ukazuje ich emocjonalny stosunek do tej rzeczywistości. Ukazując materiał
empiryczny, dokonuję analizy słownictwa z perspektywy negatywnej i pozytywnej. Próbuje także ukazać ten język z perspektywy aksjologicznej i epistemologicznej.
4. Wyniki badań

Wyniki badań, jakie poniżej zaprezentuję, dotyczą szkół średnich a dokładniej liceów profilowanych województwa opolskiego. Uczniowie podejmowali
edukację w następujących profilach: elektryczny, kształtowanie środowiska,
leśnictwo i technologia drewna, mechatroniczny, rolno-spożywczy, socjalny,
usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją.
Prowadząc badania z zakresu edukacji regionalnej3, zostałem niejako dodatkowo zainspirowany do zbadania języka uczniowskiego, z jakim spotkałem się
3

Badania prowadziłem pod naukowym okiem prof. A. Pluty.
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jako osoba badająca inną cząstkę rzeczywistości szkolnej – edukację regionalną. Badania zostały przeprowadzone w 14 liceach profilowanych, znajdujące się
w następujących powiatach:
– powiat opolski – 6 szkół,
– powiat brzeski – 4 szkoły,
– powiat namysłowski, kluczborski, strzelecki oraz prudnicki – po jednej szkole.

Zbierając słownictwo, które określiłem jako język ucznia, notowałem
podczas m.in. przysłuchiwaniu się rozmowom uczniów na przerwach lekcyjnych. Pytałem ich niejednokrotnie o wyjaśnienie słów, których nie rozumiałem,
a były one wypowiadane bezpośrednio do mnie. Wiele z tych słów, których
używali, obrazowało rzeczywistość szkolną. Podczas tych badań zgromadziłem
także wypowiedzi uczniów w formie miniwypracowań. Takich mikrowypracowań oddało 299 uczniów, ale do analizy naukowej zakwalifikowano 234.
65 wypracowań zostały odrzucone, ze względu na fragmentaryczność wypowiedzi. Miniwypracowania dotyczyło 7 tematów, dotyczących edukacji regionalnej, bo z takim zamiarem pierwotnie przyszedłem do szkół. Lecz słowa
zawarte w tych miniwypracowaniach dotyczyły języka uczniowskiego. Analizowałem także wypowiedzi uczniów, które zostały utrwalone na: murach
szkolnych w budynku i na zewnątrz, tablicach szkolnych, ogłoszeniach,
w których zostały przeprowadzone badania. Źródło stanowiły również strony
www, na łamach których uczniowie szkół wypowiadali się o sytuacji szkolnej.
Dokonując analizy próbek tekstowych, kierowałem się ogólnie pojętą
racjonalnością, którą rozumiem jako synonim uniwersalnej naukowości oraz
jako „ogólna charakterystyka bytu i poznania” (Kwaśnica 2007, s. 18). W tym
przypadku dokonuję charakterystyki języka uczniów osadzonego w konkretnej
rzeczywistości szkolnej, w liceach profilowanych województwa opolskiego.
Poza tym kierując się, podczas badania języka uczniów, ową racjonalnością,
starałem się nadać sens temu, co się dzieje wokół tego języka w szkole,
dokonując interpretacji istniejących słów, ukazując wielość perspektyw oraz
nadając temu językowi pewne określone cechy. Uważam, że racjonalność
wyznacza pewne ramy rzeczywistości jednostce oraz wyznacza ona pewne
zabiegi rozumienia świata. W tym przypadku rzeczywistość ograniczona została
przeze mnie do szkoły, a w niej wyselekcjonowałem jeden element, który
poddałem analizie interpretacyjnej. Interpretacja jako kolejna metoda badawcza,
przesądza o ilości obiektów mieszczących się w polu badawczym. Proces ten
rozumiem jako „wyjaśnienie, tłumaczenie czynności lub wytworów ludzkich
przez wskazanie ich genezy i struktury” (Filozofia… 2000, s. 173). W tym
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przypadku za wytwór ludzki rozumiem język uczniowski. Jednak moja interpretacja ogranicza się tylko do struktury.
Materiał badawczy został posegregowany na sześć kategorii, w których
zawarłem wyrażenia typowe dla języka uczniowskiego. W kategoriach tych
zamieszczone są tylko te słowa, na jakie natknąłem się w sytuacjach wcześniej
opisanych.
I. Kategoria lekcji
– lekcja, na której nauczyciel pytał wiele osób: masakra, rzeźnia, egzekucja,
inkwizycja,
– wolna lekcja: fristajl,
– lekcja, na której w ogóle brano uczniów do odpowiedzi: czesanie, koszenie, serial,
– lekcja, która nie może się skończyć: lazania,
– lekcja wychowawcza: sranie w banie, pierdu-pierdu, sruty-tuty.
II. Kategoria pracowników szkoły
– dyrektor(ka): dyro lub dyra, dyr, dyzio, kapo di tutti kapo,
– nauczyciel(ka): plankton, wampir, stary gniewny, sarkofag, poczwara,
pani Frał, wujo, ciocia, fader, mader, facet(ka),
– pedagog szkolny: edzio-pedzio,
– lekarz szkolny: dychaj, piguł, biały kieł, białko,
– woźny: derektor, blekot, makgajwer,
– sprzątaczka: królowa podziemi, biedronka, wiaderna,
III. Kategoria miejsc związanych ze szkołą
– szkoła: firma, buda, katownia, obóz, SQL,
– pokój nauczycielski: hala maszynowa, hajd park, biały dom, dom wariatów, dom wampirów,
– toaleta szkolna na uczniów: izba gwałtów, palarnia, gazownia, Hades, wujek i ciocia (WC), szczalnia, sralnia, sracz, kibel, wucet, latryna,
– sklepik szkolny: makdonald,
– gabinet dyrektora: centrala,
IV. Kategoria stopni szkolnych
– niedostateczna: dzida, pała, laska, pal, palto, szmata, samobij, bomba,
mandat, kiła, kapa, lanca,
– mierna: łabędź, dwójaczek, mierniaczek, łabądek, dop,
– dostateczna: rogalik, dostek,
– dobra: dob, krzesełko, fotelik, czwóra,
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– bardzo dobra: hańba, niebo, raj, nirwana, piona,
– celująca: szósteczka, cel.
V. Kategoria nazw przedmiotów
– język polski: polaj, polak,
– historia: hista,
– geografia: gegra,
– matematyka: matma,
– biologia: biola,
– fizyka: fiza,
– religia: rela.
VI. Kategoria inne określenia związane z uczniami i szkołą
– atrakcyjna koleżanka: foczka, niunia, laska, lachon, pałka, pałka-chrupałka, maniurka, towar, ciałko, mięsko, dżaga, dupencja,
– atrakcyjny chłopak: ciacho, towar, lasek,
– brzydka dziewczyna: pasztet, kaszalot, strach na wróble, żampula,
– brzydki chłopak: pasztet, brzydal,
– dobry uczeń: rylec, kujon, żenua, dziobak,
– kolega: ziom, znajom, men,
– określenia na dobre samopoczucie: kul, dżezi, zajefanie,
– miejsce, gdzie można się zabawić: melanż, impra,
– pisemna uwaga nauczyciela: notatka, zwój, dedykacja, wierszyk,
– wywiadówka: armagedon, dzień ostateczny, ostry dyżur,
– uczniowie pierwszej klasy: pampersy, kociaki, futrzaki,
– odpytywanie na lekcji: konferencja prasowa,
– apel szkolny: pater noster, kazanie,
– skróty: spoko, pozdro, nara-, narka, ci pa, -bry, do-, cze-, elo, joł, yo.
Pierwsza cecha języka uczniów, jaką można dostrzec, dokonując wnikliwej
analizy językowej, to fakt wpływu języka angielskiego na tworzenie się
słownictwa uczniowskiego. Słowa te uczniowie, jeśli utrwalają na piśmie, są
spolszczone. Dowodem tego są takie słowa jak: Makgajwer: nawiązanie do
amerykańskiego serialu pt. „Mac Gyver”, w którym bohater potrafi poradzić
sobie w najtrud- niejszych sytuacjach; makdonald: McDonald – popularna sieć
fast food’ów; fader: father ‘ojciec’; mader: mother ‘matka’, fristajl: free style
‘wolny styl’.
Nie brakowało także odnoszenia się do języka włoskiego (zaledwie jeden
przykład), za pomocą którego dyrektora określono jako kapo di tutti kapo (capo
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di tutti capo, czyli szef wszystkich szefów). To dowodzi, że język uczniowski
jest bardzo pomysłowy i trzeba wykazać się znajomością wielu języków, by
zwroty te przetłumaczyć na język zrozumiały dla nauczycieli.
Źródłem tworzenia nowych słów są media, a zwłaszcza telewizja, i emitowane w niej seriale, np. pani Frau z serialu „Władcy móch” oraz Makgajwer
z serialu pt. „Mac Gyver”. Ponadto w języku tym nie obowiązują żadne
prawidła poprawności językowej. Poklask zdobywają te osoby, które są
oryginalne w leksykalnym tworzeniu nowych zwrotów.
Można także dostrzec, że uczniowie dokonują próby zminimalizowania,
pomniejszenia porażki (lub jej ukrycia), jakiej doświadczyli w szkole, używając
zdrobnień. Zdrobnienia te dostrzegane są w słownictwie dotyczącym ocen
niskich: dwójeczek (nie dwója), mierniaczek (zamiast mierna), łabądek (choć
można było powiedzieć łabędź). Nie brakuje także słów, które nawiązują do
spraw duchowych, transcendentnych, np.: nirwana (ocena celująca), armagedon
(ostateczna wojna Boga z grzesznikami), czy sąd ostateczny (podobnie jak przy
armagedonie). Oba zwroty (sąd ostateczny, armagedon) nawiązują do wywiadówki, która jak się skończy, jej finał dla ucznia może być bolesny.
Słownictwo języka uczniowskiego charakteryzuje się również ekonomicznością. Wiele słów uczniowie po prostu skracają, by szybciej coś powiedzieć,
nim przyjdzie nauczyciel, np.: pozdro (pozdrawiam), cze- (cześć), -bry (dzień
dobry), nara- lub narka (na razie), do- (do widzenia). Cecha ekonomiczności
widoczna jest także wyraźnie w nazwach przedmiotów: polaj (język polski),
matma (matematyka), hista (historia). Uczniowie potrafią, używając skrótów,
zawrzeć treść czytelną tylko dla nich. Niestety to poważnie obniża ich walory
komunikacyjne, ale wydatnie skraca czas wypowiedzi. Ponadto zależy im na
tym, jak sądzę, by w jak najkrótszym czasie, powiedzieć najwięcej. Może się
ten problem potem negatywnie odbić podczas odpowiedzi przy tablicy, którą
uczniowie nazywają żartobliwie konferencją prasową. Widocznie uczniowie
w swoim repertuarze zachowań nie mają tego, by mówić dużo i długo.
Kolejną cechą języka uczniowskiego jest negatywizm emotywny. Zdecydowanie w odmianie tej przeważają słowa o negatywnym ładunku emocjonalnym.
To może wskazywać na to, że uczniowie w szkole nie chcą przebywać. Ich
obecność w tej instytucji jest dla nich przeżyciem traumatycznym. Sama szkoła
nazywana jest przez uczniów: budą, katownią. Negatywna konotacja słów
przeważa także w określeniach nauczycieli: wampir, poczwara, Pani Frał
(nielubiana pani nauczyciel z serialu pt. „Włatcy móch”). Nauczyciele, jako
jedna ze składowych rzeczywistości szkolnej, jest kategorią osobniczą nie
pożądaną przez uczniów. Ze słów, jakimi określają swoich wychowawców,
wynika, że prawdopodobnie toczą z nimi jakąś ukrytą walkę. Uczniowie
negatywnie wypowiadają się również o swoich rówieśnikach, kolegach z klasy,
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którzy osiągają wysokie noty w nauce. Określają ich mianem: kujona, rylca,
dziobaka czy żenua (od żenujący). Być może poprzez takie obrazowanie
rzeczywistości słowem, chcą zakomunikować swym kolegom-koleżankom, że
znaleźli się zbyt blisko świata nauczycieli i jednocześnie nazbyt duża odległość
dzieli ich do świata uczniowskiego, którego są nieodzowną cząstką.
Słownictwo języka uczniowskiego nacechowane jest emocjonalnie. Wiele
wyrazów tej odmiany nie tylko nazywa obiekty rzeczywistości szkolnej, ale
także odzwierciedla pewien stosunek uczniów do tych obiektów, czy zjawisk.
Rzeczowniki zabarwione są emocjonalnie a zawarte w nich wartościowanie
odnosi się do neutralnego wyrażenia. Emocjonalność języka uczniowskiego
może być negatywna i pozytywna. Ponadto język uczniowski charakteryzuje się
wyjątkową pomysłowością, np. gabinet dyrektora określa się jako centrala,
pokój nauczycielski to hala maszynowa.
Analizując język ucznia, nie pojmuję jego jedynie z perspektywy semantyki,
lecz także dostrzegam dwie inne: aksjologiczną i epistemologiczną. Perspektywa aksjologiczna w języku uczniowskim ukazuje pewien porządek wartościowania, pewną określoną orientację dotyczącą rzeczywistości szkolnej. Nie
chodzi tu o wszystkie wartości, ale o te które można nazwać, za S. Ossowskim,
wartościami przeżywanymi (Ossowski 1967, s. 74). One to faktycznie decydują
o tym, jakie są intencje jednostki (ucznia) oraz prawdziwe zamiary. Uczniowie
w rzeczywistości szkolnej nie mają z reguły odwagi otwarcie powiedzieć, co
myślą o systemie, w który zostali wtłoczeni. Dlatego pozostaje im tajemniczy
język – język szkolnej przerwy, który jest zarezerwowany tylko dla nich. To
tym językiem w swojej grupie środowiskowej mogą sobie ponarzekać, ale
w zasadzie nic więcej. Językiem tym uczniowie opisują także rzeczywistość,
w czym dostrzegalna jest perspektywa epistemologiczna, np. szkoła to firma,
gabinet dyrektora to centrala, a miejsce, gdzie można się zabawić, to melanż.
5. Zakończenie

Trafnie zauważa K. Polak, że tkwiąca ironia w języku ucznia, pozwala na
zdobycie przewagi nad nauczycielem i rodzicami w szyfrowaniu rzeczywistości. Zmusza to świat dorosłych do podjęcia wysiłku odszyfrowania tego
kodu językowego. Być może poprzez język, który wypracowali uczniowie,
posługujący się nim biegle, ma za zadanie oswoić rzeczywistość, którą sami
wykreowali, w przeważającej części w negatywny sposób (Polak 2007, s. 186).
Język ucznia to oręż, który zostaje przez nich użyty w starciu z nauczycielem.
Być może język jest jedyną „przestrzenią” szkolną, którą określiłbym „szkolną
przestrzenią językową”, zawłaszczoną przez nich, a cała reszta jest już
kontrolowana przez szkolny świat dorosłych.

136

Sebastian TABOŁ
Literatura

B a r t m i ń s k i J., 2007, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 2 uzup., Lublin.
B a r t m i ń s k i J., 1991, Odmiany a style języka, [w:] Wariancja w języku, red. S. Gajda, Opole.
B r u n e r J., 2006, Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków.
C z a r n e c k a K., 2000, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Poznań.
Filozofia. Leksykon PWN, 2000, red. G. Pyszczek, W. Łagodziński, Warszawa.
K w a ś n i c a K., 2007, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej,
wyd. II, Wrocław.
Nowy słownik gwary uczniowskiej, 2004, red. H. Zgółkowa, Wrocław.
O k o ń W., 2004, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 4 uzup. i popraw., Warszawa.
O s s o w s k i S., 1967, Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] tenże, Dzieła, t. III,
Warszawa.
P o l a k K., 2007, Kultura szkoły od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Kraków.
Ś l i w e r s k i B., 2001, Edukacja pod prąd, Kraków.
www.sciaga.pl/tekst/78337-79-slang_mlodziezowy_gwara_uczniowska_opowiadanie.

Literaturoznawstwo

S T U D I A F I L O L O G I C Z N E tom 2

Racibórz

2008

Renata CZECH

Die erinnerte Kindheit – die familiären
Verhältnisse bei Thomas Bernhard
Zwei brauchbare Schulen – das Alleinsein, das Abgeschnittensein, das Nichtdabeisein einerseits, dann das fortgesetzte Mißtrauen anderseits, aus dem Alleinsein, Abgeschnittensein, Nichtdabeisein heraus.

Thomas Nicolaas Bernhard wurde am 09.02.1931 um 2045 Uhr als uneheliches Kind von Herta Bernhard und Alois Zuckerstätter im niederländischen
Heerlen geboren.

Neunzehnhundertundeinunddreißig, als ich geboren wurde, war mein Geburtsort nicht zufällig
Heerlen in den Niederlanden, wohin meine Mutter auf den Rat einer in Holland arbeitenden
Freundin aus Henndorf geflohen war, in dem Augenblick, in welchen ich mich ganz entschieden
zum endgültigen Eintritt in die Welt meldete, ich forderte ein rasches Gebären (Das Kind, S. 56f).

Trotz der Ironie bei der Beschreibung der eigenen Geburt sind diese
Umstände sicherlich nicht glücklich gewesen. Die Konstellation, unter der
Bernhard das Licht der Welt erblickte, war für diese Zeiten wegen der
ärmlichen Verhältnissen sowie der Tatsache, dass sein Vater nichts von seiner
Existenz wissen wollte, ziemlich dramatisch (vgl. Hoell 2000: 7).
In Henndorf, dem kleinen Nest, wäre meine Geburt völlig unmöglich gewesen, ein Skandal
und die Verdammung meiner Mutter wären die unausbleibliche Folge gewesen in der Zeit, die
uneheliche Kinder nicht haben wollte (Das Kind, S. 57).

Seine Mutter, Herta Bernhard, die uneheliche Tochter des erfolglosen
Heimatschriftstellers Johannes Freumbichler, hatte selbst kein einfaches Leben.
Seit ihren Kinderjahren musste sie zum Fammilienunterhalt beitragen, da ihr
Vater immer noch vergeblich versuchte, mit seiner Arbeit den literarischen
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Durchbruch zu schaffen. Die wirtschaftliche Unsicherheit zwang die Familie
Bernhard/Freumbichler häufiger den Wohnort zu wechseln (vgl. Hoell 2000:
13). Zwischenzeitlich arbeitete Herta Bernhard in Henndorf als Köchin und
Haushaltshilfe, wo sie auch Alois Zuckerstätter, einen Tischlergessellen, kennen
und lieben lernte. Nachdem Herta im Juni 1930 bemerkte, dass sie schwanger
war, und es allmählich bekannt wurde, ging im Dorf das Gerücht um, dass sie
vom Alois Zuckerstäätter vergewaltigt worden war. Da er sie nicht heiraten, und
sie ihren Eltern in Wien die Schande eines unehelichen Kindes ersparen wollte,
floh sie zu ihrer Freundin Aloisia Ferstl nach Arnheim in Holland, die ihr eine
Stelle als Köchin vermittelt hatte. Im Herbst wurde sie in die Hebammenschule
in Heerlen aufgenommen, wo sie als Lehrobjekt für die Hebammenschülerinnen
stehen musste. In dieser „Entbindungsanstalt für gefallene Mädchen“ kam ihr
Sohn zu Welt, der einen Tag später auf den Namen Nicolaas Thomas katholisch
getauft wurde (vgl. Höller 2004: 26).
Nun entfloh sie dem Ort ihrer Schande nach Holland, wo sie bei der erwähnten Freundin in
Rotterdam Aufnahme fand. Kurz darauf war sie in Heerlen, in einem Kloster, das nebenbei auch
noch auf sogenannte gefallene Mädchen spezialisiert war, von einem Knaben entbunden, der neugeboren, wie ich auf einer erhalten gebliebenen Fotografie sehen kann, soviel Haare hatte, wie ich
noch auf keinem neugeborenen Kopf gesehen habe (Das Kind, S. 58).

Bernhard verbrachte die ersten Monate seines Lebens in Holland, wo seine
Mutter kurz nach seiner Geburt die „Entbindungsanstalt“ verlassen hatte und
nach Rotterdam zog, um die Möglichkeit zu ergreifen, Geld zu verdienen und
für den Unterhalt des Kindes zu sorgen und den eigenen Vater weiter
unterstützen zu können, da seine finanziellen Erwartungen selbst in dieser
schwierigen Situation bestehen blieben. Da aber die Arbeitszeiten von acht Uhr
morgens bis zehn Uhr abends die Versorgung des Kindes nicht zuließen, wurde
Thomas in wechselnden Pflegestätten untergebracht, bis die Situation im Herbst
1931 so belastend für Mutter und Kind wurde, dass Herta Bernhard den Beschluss fasste, den Sohn zu ihren Eltern nach Wien zu bringen, wobei sie selbst
noch einige Monate in Holland weiterarbeitete, da die Löhne dort höher waren
als in Österreich (vgl. Mittermayer 2006: 8).
Das Verhältnis zwischen Thomas und seiner Mutter war nicht einfach gewesen und häufig auch von Enttäuschungen geprägt. Selbst schreibt er in „Die Ursache“, dass er zu ihr
[…] zeitlebens eine schwierige Beziehung gehabt habe, weil ihr letzten Endes meine Existenz immer unbegreiflich gewesen ist und weil sie sich mit dieser meiner Existenz niemals hatte abfinden
können (Die Ursache, S. 83)

Die früher schon erwähnten finanziellen Probleme der Familie Bernhard und
die Rolle des Vaters, der sich seiner Aufgabe rücksichtslos entzog, erklären die-
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ses gestörte, problematische Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Herta Bernhard sah sich gezwungen, selbst für sich und ihr Kind den Unterhalt zu verdienen, was aber zwangsläufig damit verbunden war, dass sie ihren Sohn weggeben musste. Da Thomas in den ersten Monaten seines Lebens wenig Kontakt zu
seiner Mutter hatte und keine stabile Beziehung zwischen der Mutter und dem
Sohn aufgebaut werden konnte, kam es ständig zu Reibereien und diversen
Gefühlsausbrüchen, die nicht selten in Hass mündeten (vgl. Judex 1997, S.51).
In seiner Autobiographie beschreibt Bernhard das Verlassenwerden, das sein
späteres Leben beeinflusste, und bezeichnet sich als „Meeresmensch“1, wodurch
er seine Sehnsucht nach Mutterliebe – und wärme zum Ausdruck bringt (vgl.
Ein Kind, S. 59f).
Da sie nicht ihren Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig bei mir sein konnte, musste sie
sich von mir trennen. Die Lösung war ein im Hafen von Rotterdam liegender Fischkutter, auf
welchem die Frau des Fischers Pflegekinder in Hängematten unter Deck hatte, sieben bis acht
Neugeborene hingen an der Holzdecke des Fischkutters und wurden jeweils nach Wunsch der einoder zweimal wöchentlich erscheinenden Mutter von der Decke heruntergelassen und hergezeigt.
[...] Meine Mutter hat mich alle drei, vier Wochen dort besucht. Ich glaub nicht, dass sie sehr
viel für mich übriggehabt hat damals (Das Kind, S. 59f).

Obwohl im frühkindlichen Entwicklungsstadium eine Symbiose mit einer
konstanten Bezugsperson zur Errichtung eines Identitätsgefühls notwendig ist
und stets ein wechselseitiges Begehren zwischen Mutter und Kind besteht, hat
Thomas Bernhard es nicht erfahren. Seine Situation ändert sich ein wenig, nachdem er sein Zuhause mit seinem Großvater teilt, der zu der wichtigsten Bezugsperson seiner kindlichen und jugendlichen Jahre wird. Seine Mutter ist selbst
hin- und hergerissen zwischen den schlechten Erfahrungen, die sie mit dem Vater seines Sohnes gemacht hat und der großen Enttäuschung, als sie schwanger
allein gelassen wurde, so dass sie eine eigenartige Liebe zu ihrem Kind
entwickelt. Einerseits leidet sie darunter, dass sie über ihr Kind nicht verfügen
kann, nicht einmal es aus der Wiege nehmen darf, was sie in ihren Briefen an
ihren Vater beklagt. Sie lehnt aber auch ab, eine mögliche Adoptionsfreigabe zu
unterzeichnen, obwohl eine wohlhabende Familie gern Thomas zu sich genommen hätte (vgl. Mittermayer 2006: 11). Anderseits aber erspart sie ihm keine
Demütigungen. Durch ihr Verhalten gegenüber ihrem Sohn zeigt sich eine direkt an ihm ausgelebte Unerwünschtheit seiner Person, die nicht zuletzt durch
die Ähnlichkeit mit dem Vater verstärkt wird (Judex 1997: 46).
Das Meer (frz. la mer) wäre in seiner Homophonie in der französischen Sprache ein Mutterersatz (Mutter – frz. la mere) – nach Judex 1997: 51.
1
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Meine Mutter war mir nicht gewachsen. [...] Bei der geringsten Gelegenheit griff sie zum
Ochsenzimmer. Da mich die körperliche Züchtigung letztenendes immer unbeeindruckt gelassen
hat, was ihr niemals entgangen ist, versuchte sie, mich mit den fürchterlichsten Sätzen in die Knie
zu zwingen, sie verletzte jedes Mal meine Seele zutiefst, wenn sie Du hast mir noch gefehlt oder
Du bist mein ganzes Unglück, Dich soll der Teufel holen! Du hast mein Leben zerstört! Du bist an
allem schuld! Du bist mein Tod! Du bist ein Nichts, ich schäme mich deiner! Du bist so ein
Nichtsnutz wie Dein Vater! Du bist nichts wert! Du Unfriedenstifter! Du Lügner! sagte (Ein Kind,
S. 38).

Die vielen verbalen Demütigungen, die Thomas als kleines Kind ertragen
musste, verletzten ihn stärker und drangen tiefer in seine Psyche ein als all die
Züchtigungen mit dem Ochsenzimmer, die ihn, wie er sich später erinnert,
„nicht beeindruckt haben“ (vgl. Hoell 2000: 10).
Seinen leiblichen Vater hat Thomas Bernhard nie kennen gelernt, nie von
Angesicht zu Angesicht gesehen. Seine einzige „Begegnung“ mit seinem Vater
blieb auf die Betrachtung eines Fotos beschränkt, wodurch sich der Vater in seine Psyche einschrieb (vgl. Judex 1997: 44). Alois Zuckerstätter, dessen Vaterschaft mit Hilfe einer Blutprobe, der sich Thomas im Alter von acht Jahren unterziehen musste, nachgewiesen wurde, wollte von seinem Kind nichts wissen.
Nach der Geburt von Thomas brach seine Mutter den Kontakt zu seinem Vater
enttäuscht für immer ab (vgl. Hoell 2000: 9). Er verließ seine Heimat, um sich
der Verantwortung zu entziehen, und war eine zeitlang selbst für die Behörden
nicht auffindbar. Seine Person stellte zu Hause ein großes Tabuthema dar. Niemals wurde über ihn gesprochen, es sei denn, er diente der Mutter im Streit und
Aufregung zur Verfluchung ihres Sohnes (vgl. Höller 2004: 26f).
Er durfte nicht existieren, er war nicht da. Schon früh hatte ich es aufgegeben, nach meinem
Vater zu fragen. Sofort waren sie böse auf mich, gleich welche Stimmung vorher gewesen war,
nach der Frage nach dem Vater war sie verfinstert. Ich musste einen Schwerverbrecher ganz besonderer Niederträchtigkeit zum Vater gehabt haben nach allem, was sie mir über meinen Vater
nicht gesagt hatte (Das Kind, S. 39 f).

Da Thomas Bernhard unbedingt etwas über seinen Vater in Erfahrung bringen wollte und diese Frage nach seiner Herkunft ihn stets beschäftigte, machte
er im Jahre 1945 seinen Großvater väterlicherseits ausfindig, in der Hoffnung
an Informationen über seinen Vater zu kommen. Er erfuhr auf eine grobe und
gefühlslose Art nur, dass sein Vater nach Deutschland ausgewandert sei, fünf
Kinder hatte und schon längst nicht mehr am Leben sei.2
Dieser Vater meines Vaters [...] hatte von meinem Vater wie von einem Vieh gesprochen, von
jedem seiner Söhne wie von einem Vieh, mein Vater sei schon lange hin, hatte er gesagt, auf einer

Die Informationen, die Thomas Bernhard über seinen Vater zu hören bekommt, stimmen
nicht mit den Daten von Alois Zuckerstätter überein. Aus seiner Biographie geht hervor, dass er
in Berlin geheiratet hatte und eine Tochter – Hilda Zuckerstätter – hatte (eine Halbschwester von
2
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Art von Thronsessel sitzend in einem riesigen Haufen Wäscheunrat und Schmutz.
[...] dass er nach Deutschland gegangen sei und dort fünf Kinder gemacht habe und hin sei. Er
hatte immer erwähnt, dass sein Sohn geheiratet habe, immer wieder, der hat in Deutschland geheiratet und fünf Kinder gemacht und ist längst hin (Das Kind, S. 74f).

Er erhielt von diesem Großvater ein Foto seines Vaters, und als er diesen
Mann sah, ist er über die sehr große Ähnlichkeit zu sich selbst zutiefst erschrocken (vgl. Höller 2004, S.28). „Mein Gesicht war dem Gesicht meines Vaters
nicht nur ähnlich, es war das gleiche Gesicht“, sagte er Jahre später in seinen
autobiographischen Büchern. Als aber seine Mutter das Bild sah, verfluchte und
beschimpfte sie ihn, riss ihm das Bild aus der Hand und warf es ins Feuer. Diese
Szene verfolgte Bernhard das ganze schöpferische Leben lang, immer wieder
griff er zur Vernichtung und Auslöschungsszenen in seinen Werken. Das ins
Feuer geworfene Bild kann symbolisch auch die Auslöschung Bernhards betreffen, wo doch nicht nur von Ähnlichkeit des Sohnes zum Vater gesprochen wird,
sondern vom „gleichem Gesicht“ (vgl. Ein Kind, S. 75). Diese äußerliche
Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn bestimmte auch entscheidend das
Verhältnis zu seiner Mutter. Herta Bernhard war darüber enttäuscht, dass sein
Vater sich aus jeglicher Verantwortung entzog, und übertrug ihre Wut auf das
Kind, das sie nicht zuletzt durch diese unglaubliche Ähnlichkeit stets an den
Kindsvater erinnerte. Der Sohn entwickelte durch diese Erfahrungen, die ihn in
den für die Entwicklung jedes Kindes so wichtige Phase begleiteten, ein
Schuldgefühl, unerwünscht zu sein (vgl. Judex 1997, S.47).
Wenn sie mich sah, sah sie meinen Vater, ihren Liebhaber, der sie stehengelassen hatte. Sie
sah in mir ihren Zerstörer nur allzu deutlich (Das Kind, S. 38).

Das Verhältnis der Mutter zu ihrem Kind war von Anfang an gestört. Sie
sehnte sich nach einer intakten, harmonischen Familie, die sie nie hatte. Selbst
das Zusammenleben mit ihrem, doch sehr geliebten Vater, war ein schwerer
„Drahtseilakt, in welchem die ganze Zeit zu fürchten gewesen war, dass man
abstürzt“ (vgl. Ein Kind, S. 44). Ihr Vater war ein Anarchist, liebte das Chaos,
das Außergewöhnliche, das Außerordentliche, dem „normalen“ Leben entfloh
er schon in seiner Jugend und hatte dafür nur Spott und Hohn übrig. Einerseits
verehrte sie ihren Vater, liebte ihn zutiefst, anderseits war in ihr die große Sehnsucht nach Normalität, Ruhe und Freiheit, die sie als Tochter eines Despoten, so
lang er lebte, nicht erfahren konnte. Durch die Geburt ihres unehelichen Sohnes
hat sich ihre Situation eigentlich enorm verschlechtert. Sie kämpfe zwar um die
Thomas, die er nie kennen gelernt hatte, selbst von ihrer Existenz hatte er nichts gewusst, Hilda
Zuckerstätter erfährt, dass sie einen Bruder hat, 10 Tage nach seinem Tod). Alois Zuckerstätter
wurde am 2.11.1940 in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden. Er war alkohlkrank und hatte
wahrscheinlich Selbstmord begangen (vgl. Höller 2004: 27).
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Liebe ihres Freundes, der aber wollte von der schwangeren Frau und vor allem
von dem Kind nichts wissen. Nachdem sie sich vergeblich bemüht hat, dass
Alois Zuckerstätter den Sohn durch eine Heirat legitimiert, brach sie den Kontakt ab (vgl. Mittermayer 2006: 11). Zuckerstätter versuchte sich den finanziellen Forderungen zu entziehen und setzte sich nach Deutschland ab. Wie das
Amtsgericht auf Anfrage von Herta Bernhard in Erfahrung brachte, war er an
wechselnden Orten in Berlin gemeldet, ging keiner Beschäftigung nach und erhielt eine Erwerbslosenunterstützung (vgl. Hoell 2000, S.10). Selbst nachdem
man anhand einer Blutprobe seine Vaterschaft nachgewiesen hatte, leugnete er
sie und war nicht bereit, den Unterhalt für seinen Sohn zu zahlen.
Er hatte mich nicht anerkannt, er weigerte sich, nur einen Schilling für mich zu zahlen. Ich
sehe mich in das Rathaus von Traunstein gehen an der Hand meiner Mutter mit sieben, acht
Jahren, damit mir eine Blutprobe abgenommen hatte werden können, beweis für die Vaterschaft
des Alois Zuckerstätter, meines Vaters. Die Blutprobe bestätigte die Vaterschaft, aber mein Vater
war unauffindbar und hatte für mich nichts gezahlt (Die Kälte, S. 73).

Der abwesende Vater lässt die Kindheit seines Sohnes schwierig werden.
Die Erforschung der Herkunft und der Kindheit, die von Bernhard als Ursachenforschung bezeichnet wird, betrachtet er immer als mysteriösen, dunkeln
Fleck seines Lebens (vgl. Hoell 2000: 12).

Im Schlafsaal, [...], sah ich mich bei meinen Versuchen, das Dickicht meiner Herkunft aus dem
Weg zu räumen, aber sie nützte nichts, die pausenlose Anstrengung, je tiefer ich in das Gestrüpp
hineinging, desto mehr vergrößerte sich die Finsternis und mit ihr die Wildnis, desto größeren
Verletzungsmöglichkeiten war ich ausgeliefert, auf die hilflose Weise, wie sie mir schon aus der
frühesten Kindheit bekannt ist (Ein Kind, S. 77).

In der Kindheit musste Thomas stets Demütigungen und Beschimpfungen
erdulden, weil er ihr Leben verdorben hat, wie seine Mutter es häufig zu ihrem
Sohn sagte: „Du hast mein Leben zerstört“, oder „Du bist ein Nichtsnutz wie
Dein Vater“ (vgl. Hoell 2000: 11). Als erwachsener Mensch versuchte Thomas
Bernhard seine Mutter und ihre Handlungsweise zu verstehen, nichtsdestotrotz
wirken diese Erlebnisse traumatisierend auf die sich formende Psyche des Kindes und er bekannte als gestandener Schriftsteller ganz offen, dass er „in
Träumen noch heute damit gepeinigt wird“ (vgl. Hoell 2000: 11).
Ich hatte zeitlebens ein distanziertes, von Misstrauen, ja von Argwohn niemals freies, zu manchen Zeiten sicher sogar ein feindseliges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, die Ursachen wären
noch einmal zu untersuchen, aber das führte an dieser Stelle zu weit und wäre in jedem Falle heute noch, zu früh, aber jetzt glaube ich, sie, meine Mutter wiedergefunden, ja für mich wiederentdeckt zu haben (Der Atem, S. 322).

Zwischen Bernhard und seiner Mutter ist es eigentlich nie zu Herausbildung
eines Mutter – Sohn – Verhältnisses gekommen, nicht nur wegen der ernormen
Belastung durch die vielen Tätigkeiten und Sorge, sondern auch wegen der
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Unfähigkeit dem Kind die Liebe zu schenken, die es verdient. Trotzdem fühlte
sich Bernhard von seiner Mutter geliebt, da er die schwierigen Umstände zu
verstehen versuchte und selbst seine Mutter auch auf eine besondere Art und
Weise liebte, wie er in Ein Kind sagt, „und ich fühlte, wie ich sie aus ganzem
Herzen liebte und umgekehrt“ (vgl. Ein Kind, S 40).
Der Großvater hatte mich sozusagen von Geburt an ihrem Erziehungseinfluß entzogen und
ganz unter seinen Schutz und unter seinen Geist gestellt gehabt, sie hatten auf mich in diesen
achtzehn Jahren keinerlei Einfluß ausüben können. Mein Großvater hatte sie von meiner
Erziehung ausgeschlossen (Der Atem S. 315).

Thomas Bernhard war eigentlich ein schwieriges Kind gewesen. Seine Mutter nannte ihn einen Unfriedenstifter und Störenfried, und konnte ihrer Erzieherrolle nicht gerecht werden; ähnlich wie bei den Halbgeschwistern Bernhards,
weshalb sie häufig die Kinder in heller Verzweiflung geschlagen hatte. Thomas
war aber auch ein impulsives Kind gewesen und handelte spontan wie z. B. als
er, nachdem er Fahrrad fahren gelernt hatte, sich das Fahrrad seines Vormundes
auslieh um seine Tante Rosina im 36 km entfernten Salzburg zu besuchen. Emil
Fabjan, den Herta Bernhard heiratete, hat niemals die Rolle des Vaters
übernommen, er wird immer nur als Vormund in den Erinnerungen erwähnt und
hat das Leben und die geistige Entwicklung des heranwachsenden Thomas im
nicht allzu großem Maße geprägt. Nach dem Tode Hertas scheiden sich auch
die Wege von Thomas Bernahrd und Emil Fabjan, was sicherlich als Zeichen
einer nie da gewesenen Bindung angesehen werden kann.
Die vakante Stelle des Vaters besetzte der in der ganzen Familie als
Autorität, der sich alle bedingungslos beugten, geltende Großvater – Johannnes
Freumbichler, den Bernhard als das große Ich- Ideal seiner Kindheit bezeichnet.
Für Thomas ist das der Anfang einer längere Zeit dauernden Lebensphase, da er
seine Kindheit und Jugend weitgehend bei seinen Großeltern verbracht hatte
(vgl. Hoell 2000: 18).
Ich hatte von jetzt an nicht nur die Mutter, ich hatte auch Großeltern. In der Wernhardstraße im
sechzehnten Bezirk.... habe ich zum ersten mal in meinem Leben das Wort Großvater ausgesprochen (Ein Kind, S. 61).

Die enge sich schnell entwickelnde Beziehung zu seinem Großvater begünstigt dadurch, dass sowohl Thomas Mutter wie auch Großmutter verschiedene
Berufe ergriffen um Geld zu verdienen, wobei der Großvater als Künstler seine
Arbeit zu Hause erledigte, sorgte für die lebensnotwendige Geborgenheit. Bernhard erinnert sich gern an die stundenlangen Spaziergänge, die er als eine Art
Unterricht empfunden hatte. Das Erlernen von Begriffen und Namen stand im
Vordergrund, Tiere und Pflanzen wurden mit dem Stock gezeigt und dabei gab
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es jedes Mal einen kleinen Vortrag, da der Großvater es für wichtig hielt, dass
man wissen sollte, was man sieht (vgl. Mittermayer 2006: 13).
[...] mehr noch als bei meiner Mutter war ich bei meinem Großvater gewesen, denn dort hatte ich
die Zuneigung und das Verstehen und das Verständnis und die Liebe gefunden, die für mich sonst
nirgends zu finden gewesen war, und ich war ganz unter der Obsorge und unbemerkten Erziehung
meines Großvaters aufgewachsen. Meine schönsten Erinnerungen sind die Spaziergänge mit meinem Großvater, stundenlange Wanderungen in der Natur und die auf diesen Wanderungen gemachten Beobachtungen, die er in mir nach und nach zur Beobachtungskunst hatte entwickeln
können (Die Ursache, S.117).

Gern erinnert sich Bernhard an diese in der Natur verbrachte Zeit mit seinem
Großvater, für ihn waren es Stunden größter Zufriedenheit und des Glückes, den
liebsten Menschen in nächster Nähe zu wissen.

Die Spaziergänge mit ihm waren fortwährend nicht andres als Naturgeschichte, Philosophie,
Mathematik, Geometrie, Belehrung, die glücklich machte (Ein Kind, S. 82).

Mit großer Aufmerksamkeit beobachtete der Großvater jede Regung künstlerischer Begabung bei seinem Enkel und imaginierte ihn in verschiedenen Berufen, als Schauspieler, Schriftsteller, Maler, Musiker. Man hat den Eindruck,
dass alles, was dem Großvater nicht gelungen ist, auf den Enkel projiziert wurde. Unter schwersten Bedingungen nahm Bernhard Geigenunterricht, Zeichenstunden, selbst eine große Staffelei wurde angeschafft (vgl. Höller 2004: 40f).
Die Vorstellung und die Ambitionen des Großvaters gingen nicht immer mit
den Wünschen und Begabungen des Enkels Schritt in Schritt. Bernhard quälte
sich beim Geigenunterricht, wollte aber auf gar keinen Fall seinen Großvater
verletzen oder enttäuschen (vgl. Markolin 1988: 141f).
[...] die Aussichtslosigkeit, mir die Kunst des Geigenspielens beizubringen aber war von Geigenstunde zu Geigenstunde offensichtlicher, für meinen Großvater, den ich liebte, hatte ich im Geigenspielen, etwas erreichen wollen in der Geigenkunst weiterkommen wollen, aber der Wille,
meinem Großvater den Gefallen zu tun, ihm den Wunsch, ein Geigenkünstler zu werden, zu
erfüllen, genügte allein nicht, ich versagte in jeder Geigenstunde auf das kläglichste (Die Ursache, S. 45).

Gleich nach dem Krieg begann Bernhard bei der Gesanglehrerin Maria Keldorfer und dem Musikkritiker Theodor W. Werner mit dem Gesangunterricht
und Theoriestunden, die ihn auf eine Sängerlaufbahn vorbereiten sollten, wobei
er natürlich die vollste Unterstützung der Großvaters genoss (vgl. Höller 2004:
40f).
Für Bernhard, wie er in Die Ursache festhält, ist der Großvater der einzige,
anerkannte Lehrer und der einzige Mensch, dem er bedingungslos gefolgt ist.
Durch den Großvater wurde er eingeführt in die Welt des Lernens, der Schrift,
bei ihm lernte er Bücher kennen, die er zwar als Kind nicht las und auch kein
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großes Interesse für sie zeigte, aber spätestens nach dem Tod des Großvaters
werden sie ihn prägen und sein Leben lang begleiten. Er führte Bernhard in die
Welt des Denkens ein, er diente stets als unerschöpfliche Quelle für die vielen
Fragen, die Thomas als Kind niemanden anderen stellte, als seinem Großvater,
der wiederum seinen Enkel dazu ermutigte selbst nachzudenken, „bis sich die
Lösung von selbst ergebe“, weil auf diese Weise man Mosaiksteine des großen
Weltbilds sammelt, dank welchen man fähig ist, die Welt kennen und verstehen
zu lernen (vgl. Ein Kind, S. 71). Der Großvater also übernahm die Stelle, die
normalerweise dem Vater naturgemäß zugeschrieben ist, und übte sich in der
Funktion des Lehrers und Erziehers gekoppelt mit viel Zuneigung und aufrichtiger Liebe, wodurch Bernhard sich immer mehr von den anderen Familienmitgliedern samt der eigenen Mutter innerlich entzog.
Ganz naturgemäß hatte sich der schwierige Enkel unter dem Schutz seines Großvaters schon
sehr früh auch seelisch und geistig von ihnen abgesondert und, seinem Wesen und immer auch
seinem Alter entsprechend, ihnen gegenüber eine kritische Haltung eingenommen, was sie auf die
Dauer nicht dulden und letzten Endes niemals ertragen konnten. Nicht bei ihnen war ich ja aufgewaschen, sondern bei meinem Großvater, ihm verdanke ich alles, was mich schließlich
lebensfähig und im hohem Maße auch immer wieder glücklich gemacht hatte, nicht ihnen (Der
Atem, S. 262).

Erst als seine Mutter selbst schwer krank wurde, und keine Hoffnung mehr
auf Besserung bestand, schien sich das Verhältnis zu ihrem Sohn gradwendig zu
ändern. In Angesicht des Todes entdeckten sie eine niemals zuvor da gewesene
Verbundenheit und Zärtlichkeit. Als Thomas im Krankenhaus lag, saß sie stundenlang an seinem Bett, später drehte sich die Situation, und der Sohn stand seiner Mutter in ihren letzten Tagen ihres Lebens zu Seite. Es ist, als ob sich Mutter und Sohn erst am Sterbebett kennen lernten, als in Angesicht des Todes, da
sich ihr Krebsleiden im fortgeschrittenem Stadium befand, alles auf einmal andere Farben bekommen hätte und jede zusammen verbrachte Minute zu einem
unversessenen und außergewöhnlichen Erlebnis geworden wäre. In langen
Gesprächen schlossen sie ihren Frieden (vgl. Hoell 2000: 41).
Ich erinnere mich dass sie, an meinem Bett sitzend, die Besuchzeit mir als eine sehr kurze erscheinen hatte lassen, wenn sie erzählte, alles, was sie sagte, war voller Anmut, Empfindsamkeit,
Aufmerksamkeit. Sie war ihrem Vater eine liebevolle Tochter, mir erst jetzt eine ebensolche liebevolle Mutter, mit welcher ich auf einmal längere Zeit ohne Missverständnisse zusammensein
konnte. Die Härte dieser immer in dem höchsten Schwierigkeitsgrade vollzogenen Beziehung war
weg gewesen (Der Atem, S. 322).

Von seiner Mutter spricht er in seinen autobiographischen Büchern nur mit
größter Zurückhaltung, mit einer gewissen Scheu, da er einsieht, dass er immer
noch nicht im Stande ist, diese Beziehung in Worte fassen und darstellen zu
können. Diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist in zwei Pole geteilt: in
die Liebe und in das Unverständnis. Herta konnte sich mit der Existenz ihres
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Sohnes nicht abfinden, wie Bernhard in Die Ursache das schwierige Verhältnis
zu seiner Mutter analysiert (vgl. Sorg 1977: 22).
Ich hatte zeitlebens ein distanziertes, von Misstrauen, ja von Argwohn niemals freies, zu manchen Zeiten sicher sogar ein feindseliges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, die Ursachen wären
noch einmal zu untersuchen, aber das führte an dieser Stelle zu weit und wäre in jedem Falle heute noch, zu früh, aber jetzt glaube ich, sie, meine Mutter wiedergefunden, ja für mich wiederentdeckt zu haben (Der Atem, S. 322).

Wenn Bernhard versucht nach vielen Jahren, als er sich zum Schreiben der
autobiographischen Büchern entschloss, das schwierige Verhältnis zu seiner
Mutter zu rechtfertigen und spricht sogar von einer Art Vergebung und
Versöhnung am Todesbett, so bekommt das Verhältnis zu seinem Großvater
nach seinem Tode Risse. Bernhard konnte sich zwar nie ein Leben ohne seinen
Großvater vorstellen, aber gerade nach dem plötzlichen Tod fühlte er sich
gewissermaßen befreit und voller Tatenkraft, das schriftstellerische Erbe seines
Großvaters anzutreten (vgl. Höller 2004: 41).
Die Schule meines Großvaters, in die ich, ich kann sagen, von meiner Geburt an, gegangen
war, war abgeschlossen gewesen mit seinem Tod. Er hatte mich, indem er plötzlich tot war, aus
seinem Unterricht entlassen. Es war eine Elementarschule, schließlich eine Hochschule gewesen.
Ich hatte jetzt, so mein Eindruck, ein Fundament, auf welchem meine Zukunft aufgebaut werden
konnte. Ein besseres hätte ich nicht haben können (Der Atem, S. 313).

Es stellt sich auch die Frage, inwieweit die enge Verbindung zwischen dem
Großvater und dem Enkel von Schattenseiten gekennzeichnet ist, da aus mehreren Briefen hervor geht, dass es eine tiefe Abhängigkeit zwischen Johannes
Freumbichler und seiner Frau bzw. seiner Tochter gegeben hat. Von gewisser
Machtausübung könnte man in Bezug auf das „künstlerische Erziehungsprogramm“ sprechen, das in der eigenen Entwicklung versäumten Ziele, Wünsche
und Vorstellungen am Enkelkind nachholen sollte – so sollte Bernhard zum
Geigenvirtuosen, seine Mutter Jahre zuvor zur einer Balletttänzerin ausgebildet
werde (vgl. Judex 1997: 58). Das Bild des Großvaters bekommt auch Risse in
Bezug auf die schulische Ausbildung des Enkels. In Die Ursache macht er ausgerechnet Freumbichler dafür verantwortlich, dass er auf den verhängnisvollen
Irrweg gealng, weil er vom Großvater „gegen alle konventionellen Schulen
erzogen wurde“.
Sein ganzes Leben verfolgten Bernhard Erinnerungen aus seiner frühen
Kindheit, als er weder eine intakte Familie noch die Liebe der Mutter erfahren
durfte. Sein Rückblick auf diese Zeit lautet:
Zwei brauchbare Schulen- das Alleinsein, das Abgeschnittensein, das Nichtdabeisein einerseits, dann das fortgesetzte Mißtrauen anderseits, aus dem Alleinsein, Abgeschnittensein, Nichtdabeisein heraus.
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Sein Leben in dieser Familie, diese verschiedenartigen Erfahrungen aus
seiner frühen Kindheit prägen später seine schriftstellerische Laufbahn und sie
können als Schlüssel zur Interpretation seines Werks gesehen werden (vgl.
Gross 1991: 118).
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Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce
Powieściopisarstwo Milana Kundery, opowiadającego się za tradycją powieściową Europy Środkowej, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko czytelników na całym świecie, ale również i (a może przede wszystkim) krytyki literackiej. Kundera jest twórcą bezkompromisowym i kontrowersyjnym zarazem.
Urodził się w Brnie, 1 kwietnia 1929 roku, jego ojciec był pianistą, profesorem
Akademii Muzycznej imienia Leoša Janáčka. Wywarł on wielki wpływ na
kształtowanie się osobowości syna: Kundera studiował między innymi, kompozycję muzyczną u kompozytora Václava Kaprála i jednego z najwybitniejszych
czeskich twórców muzycznych okresu międzywojennego – Pavla Hassa. W Fortepianie Chopina pisarz wspomina:
Już od najwcześniejszego dzieciństwa słyszałem mego tatę, jak grał na fortepianie muzykę
współczesną: Strawińskiego, Bartóka, Schoenberga. Publiczność wolała jednak „Rapsodie węgierskie” Liszta. Sale, w których tata koncertował, były dlatego niemal puste. Tak więc się stało, że
od dzieciństwa kochałem tatę szaleńczą miłością, uwielbiałem sztukę nowoczesną i pogardzałem
publicznością, która wolała Liszta od Strawińskiego (Kundera 1990: 3).

W utworach czeskiego pisarza odnaleźć można liczne rozważania muzykologiczne, które są poparte nie tylko wiedzą teoretyczna, jaką zdobył, ale też
i praktyczną, albowiem na początku lat pięćdziesiątych podróżował wraz z grupą muzykantów i przygrywał do tańca w gospodach jednego z okręgów górniczych Czechosłowacji.
Kundera studiował także kilka semestrów na Wydziale filologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, aczkolwiek nie udało mu się ich dokończyć ze
względu na zmianę światopoglądu, jaka nastąpiła u niego po przewrocie lutowym w 1948 roku. W 1958 roku ukończył wydział filmowy Wyższej Szkoły
Artystycznej (AMU) w Pradze, gdzie został asystentem, a następnie otrzymał
tytuł docenta. W roku 1970 władza komunistyczna usunęła go z uczelni. Od
1975 roku Kundera zaczął wykładać na francuskich uniwersytetach w Rennes
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i Paryżu. Kiedy władze CSRS odebrały mu w 1979 roku obywatelstwo czechosłowackie, przyjął francuskie i na stałe zamieszkał we Francji. Milan Kundera twierdzi, że jedynym domem pisarza jest powieść, że literat nie ma ojczyzny. Od kilku lat pisze wyłącznie po francusku i nie chce, ażeby jego książki
były tłumaczone na język czeski. Mówi, że kiedyś sam to zrobi, ale w chwili
obecnej nie ma na to czasu. Nie pozwala też na wydanie w kraju swoich powieści, napisanych jeszcze w języku czeskim. Tłumaczy, że musiałby nanieść niezbędne poprawki i uwagi. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że znajomość
twórczości Kundery w Czechach nie jest zbyt wielka, w przeciwieństwie do innych państw.

Żyć w wielu krajach – wyznaje Kundera to doświadczenie dla pisarza ogromnie dobroczynne.
Świat można zrozumieć tylko wtedy, gdy ogląda się go z wielu stron (Welt 1988: 195).

Zamiana jednego kulturalnego środowiska na drugie była dla powieściopisarza początkiem „nowego życia”. Kundera zadebiutował w 1953 roku tomem poetyckim Člověk zahrada širá.

Była to jakaś próba polemizowania z ówczesnym modelem człowieka i z estetyką tamtej epoki
(Liehm 1988: 54; Generace),

jak stwierdził sam pisarz. Na przekór panującym ówcześnie przekonaniom, że
poezja winna włączyć się w budowę państwa socjalistycznego, Kundera domagał się możliwości pisania o zwyczajnej ludzkiej radości. Jego poezja była wyrazem sprzeciwu i niezgody na schematyczne postrzeganie otaczającego świata
i człowieka. Ówczesna krytyka zarzuciła mu wybujały indywidualizm. Jedynie
nieliczni byli zaintrygowani debiutem Kundery i dostrzegli w autorze wybitny
talent. Znamienity czeski poeta Vítězslav Nezval napisał:
Wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy talent, kultywowany i głęboki, objawił Milan Kundera
w swoich dwóch pierwszych zbiorkach. Myśli i szuka własnej drogi. Ze względu na swe szczere
i niezależne spojrzenie na poważny temat, zaprezentowane w pierwszym tomiku, popadł w konflikt z pewną częścią krytyki, która widocznie domagała się od niego szacownej brody Marksa
(cyt. za Illg 1992: 12).

Kolejną książką Kundery był poemat poświęcony postaci Juliusza Fučika
Poslední máj (1955), następnie powstał tom subiektywnych liryków Monology
(1957). W 1960 roku pisarz wydał niezwykle interesującą pracę teoretyczną
a poświęcona pisarstwu Vladislava Vančury Umění románu. Cesta Vladislava
Vančury za velkou epikou. Jest on także autorem sztuk teatralnych: Majitelé
klíču (1962) i Ptakovina (1969). Przede wszystkim Kundera znany jest na świecie jako autor powieści i eseista. Otrzymał wiele cenionych nagród, między innymi: czechosłowacką Nagrodę Państwową (1964), Nagrodę Związku Pisarzy
Czechosłowackich (1968), Prix Medicis Etranger –dla najlepszej powieści zagranicznej opublikowanej we Francji za Życie jest gdzie indziej (1973), Premio
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Litterario Mondello za Walc pożegnalny (1978), American Common Wealth
Award za całokształt twórczości, tytuł Doctora honoris causa Uniwersytetu Michigan (1983), Nagrodę Jerozolimską (1985), Nagrodę Krytyków Akademii
Francuskiej za esej Sztuka powieści (1987), Nagrodę Jaroslava Seiferta za powieść Nieśmiertelność (1994), Czeski Medal za Zasługi (1995), Nagrodę Ladislava Fuksa, przyznaną przez Akademię Czeskiej Literatury (2006), czy Narodową Nagrodę Literacką (2007).
Milan Kundera, należał do pokolenia, którego dojrzewanie opierało się na
doświadczeniach z okresu niemieckiej okupacji, co spowodowało, że w późniejszych latach pisarz zwrócił się w kierunku marksizmu. Konsekwencją tego był
fakt przystąpienia w 1948 roku do Czeskiej Partii Komunistycznej. W 1950
roku po oskarżeniu go o działalność antypartyjną zakończyła się pierwsza
„przygoda” Kundery z komunizmem.
To wydarzenie zainspirowało pisarza do stworzenia powieści Żart (1967) –
satyry na życie w komunistycznej Czechosłowacji. W 1957 roku ponownie
Kundera stał się członkiem partii, aczkolwiek został on w 1970 roku po raz drugi pozbawiony członkowstwa w jej szeregach. Podobnie jak wielu czeskich
intelektualistów był zaangażowany w Praską Wiosnę. Ze względu na krytykę
wobec sowieckiej interwencji w 1968 roku utwory czeskiego pisarza trafiły na
tzw. „czarną listę”. Sam pisarz wspomina:
[…] w wieku szesnastu lat czytałem Marksa. Komunizm oczarował mnie wtedy tak samo jak
Strawiński, Picasso i surrealizm. Obiecywał wielkie, cudowne zmiany, które sprawią, że powstanie świat absolutnie nowy. Ale potem komuniści rzeczywiście opanowali mój kraj i wprowadzili
terror. Miałem wtedy dziewiętnaście lat. Na własnej skórze poznałem, co to jest fanatyzm, dogmatyzm, procesy polityczne; wiedziałem co to znaczy być upojonym władzą i odtrąconym od
niej; jak to jest czuć się winnym twarzą twarz z władzą i buntować się przeciw niej. Zostałem wyrzucony z uniwersytetu, żyłem wśród robotników, a później z małą grupką muzykantów przygrywałem do tańca w knajpach pewnego górniczego województwa. Poznałem zupełnie inny świat
i obudziła się we mnie niezwykła ciekawość, pragnienie zrozumienia, dlaczego ludzie we wszystkich tych niewiarygodnych i okrutnych sytuacjach postępują tak, jak postępują. Ta ciekawość,
która wtedy się zrodziła, sprawiła, że w dziesięć, piętnaście lat później zostałem powieściopisarzem (Kundera 1990: 3–4).

Pisarstwo Milana Kundery budzi wśród czytelników nie tylko zainteresowanie, ale też i liczne kontrowersje. W Polsce (na Zachodzie również) jego twórczość przyjmowana jest niemal że bezkrytycznie, inaczej wygląda to w jego ojczyźnie. Czeski pisarz, spadkobierca Musila, Kafki, Brocha, Gombrowicza,
odwołuje się do konkretnej tradycji literackiej i filozoficznej (m.in. Kartezjusza,
Nietzschego i in.). Podkreśla swą przynależność do kultury środkowoeuropejskiej i pomimo, że wiele lat mieszka we Francji, uważany jest za pisarza czeskiego, środkowoeuropejskiego. Jego dzieła postrzegane są jako ambitne, analityczne, wręcz chłodne i dokładnie przemyślane. Na plan pierwszy wysuwa się
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wszechobecny eseistyczny komentarz, bardzo rzadko występujący w oderwaniu
od fabuły. Można stwierdzić, że jest to niemal „laboratoryjna” literatura. Kundera uważany jest za badacza egzystencji i filozofującego erudytę. Dla czytelników jest wiarygodnym twórcą, gdyż sam doświadczył życia za „żelazną kurtyną”, doświadczył represji ze strony władz komunistycznych w Czechosłowacji, poznał demokrację zachodnią, mieszkając we Francji. Pozytywną ocenę
polskiej krytyki pisarstwa Kundery podzielają czescy emigranci. Josef Škvorecký, wybitny czeski pisarz, mieszkający w Toronto, założyciel wydawnictwa
Sixty-Eight Publishers, drukował dzieła Kundery, które cieszyły się ogromnym
powodzeniem wśród czytelników i uzyskały bardzo dobre recenzje. Helena
Kosková, autorka wielu prac poświęconych twórczości Kundery, m.in. Milan
Kundera (1998), Hledání ztracené generace (książka poświęcona czeskiej prozie lat 60., 1987), stwierdza, że Kundera dlatego jest popularny, albowiem sięga
do tradycji literackich doby renesansu, oświecenia. Jednym z głównych motywów, jakie można odnaleźć w jego utworach – wg Koskovej – jest wpływ
człowieka na kształtowanie się zdarzeń i przeznaczenia, determinującego ludzkie życie. Pisarz wciąga czytelnika w intelektualną grę. Kosková w książce Milan Kundera pisze:
Smyslem této hry je humorem pobavit a současně bystrým intelektem, nezvyklým a provokativním úhlem pohledu osvětlit mnohoznačnost skutečnosti, odkrýt její velice vážné a základní
otázky, dobrat se tušení neuchopitelné pravdy (Kosková 1998: 10).

Kosková stwierdza, że Kundera dlatego odniósł niebywały sukces, ponieważ
jego dzieła są nieustającym dialogiem z europejską powieścią, a nade wszystko
z czytelnikiem. Ta ciągła dyskusja o poetyce, autorefleksja prowokuje odbiorcę
do szukania sensu powieści.
Jego stosunek do rzeczywistości jest sceptyczny, dlatego też odczuwa silną
potrzebę jej weryfikowania poprzez analizę i autoironię, jak pisze Kosková w Hledání ztracené generace. Kundera w swoich dziełach stawia zasadnicze pytania
i poszukuje na nie odpowiedzi. Zapytuje mianowicie o sens losu współczesnego
człowieka, o jego wielkość i małość, o jego heroizm i nikczemność, autentyczność i przybierane pozy, w jakie korelacje wchodzi z historią, jakie czynniki
sprawiają, że raz jest podmiotem a innym razem przedmiotem dziejów. Interesuje go również kształt ideałów życiowych, a także wolność współczesnego
człowieka. Postaciom z książek czeskiego pisarza bliskie jest poszukiwanie sensu egzystencji, pytania o cele działania, podważanie osądów i odkrywanie tragicznych pierwiastków w ludzkim losie. Autorka książki Milan Kundera analizuje w niej i interpretuje poszczególne powieści, porównuje je i stara się uchwycić
całościową poetykę prozy pisarza. Można pokusić się o stwierdzenie, że jej stosunek do twórczości Kundery jest analityczno-interpretacyjny.

Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce

155

O odbiorze Kundery wśród pisarzy emigracyjnych świadczyć może chociażby opinia czeskiego pisarza Jiřího Grušy:

[…] z chęcią czytam jego książki, bowiem jest to pisarz odwołujący się do świetnej tradycji literackiej, pisarz ŕ these, o encyklopedycznym zacięciu. […] Kundera to opowiadacz, który jak z rękawa wyciąga historyjki, pyta publiczność, jakiego chce zakończenia, lecz po wesołym i tak dodaje smutne, a potem to jeszcze raz odwraca. […] uważam, że to bardzo ważne, co on robi.
Podziwiam, że jest w stanie zainteresować zachodniego czytelnika. Niektórzy czescy koledzy zarzucają mu, że wyklucza Rosję z Europy, że upraszcza itd., ale trzeba pamiętać, że tutejszy czytelnik wychował się na komiksach. Więc Kundera rysuje mu te komiksy i wpisuje tam ‘w dymku’,
że Polska, Czechy, Węgry, państwa bałtyckie itd. to nie jest Rosja, że kiedyś były to całkiem interesujące kraje… Kundera ponadto trzyma się tradycji oświeceniowej, wywodzi się z pokolenia,
dla którego socjalizm stanowił ważną ideę i koniec tej wiary stanowi istotny problem. Dlatego
jest tutaj dobrze rozumiany. No, a poza tym to świetny pisarz (Gruša, 1988: 77).

Květoslav Chvatík, czeski estetyk i historyk literatury, w „Listach” (1982, nr
3–4) opublikował artykuł Kniha evropského osudu, w którym stwierdza, że:

Milan Kundera je pro mou generaci nejen úspěšný autor „Směšných lásek”, „Žertu” a tři
dalších významných románů, vydaných již jen za hranicemi vlasti, ale současně reprezentantem
evropské orientace české literatury. […] to umění umožnilo Milanu Kunderovi stát se jedním
z největších moralistů evropské literatury druhé půle 20. století. Řada jeho čtyř velkých románů
tvoří již dnes jednotností své umělecké koncepce a pronikavostí myšlenky významnou kapitolu ve
vývoji evropského románu našeho století.

Inaczej sytuacja wyglądała w Czechosłowacji. Opinie na temat twórczości
Kundery nie były aż tak pozytywne. To ujawnia różne stanowiska środowisk
kulturalnych w kraju o odmiennym spojrzeniu na to, co działo się ówcześnie
w literaturze i sztuce. Milan Jungmann, krytyk literacki, opublikował na łamach
czasopisma „Svědectví” trzyczęściowy esej pod tytułem Kunderovské paradoxy, który wywołał olbrzymi oddźwięk w środowiskach literackich. Zawiera on
krytyczne uwagi, dotyczące pisarstwa Kundery. Można się z niego dowiedzieć,
między innymi, że czeski autor uwielbia paradoksy, a tym samym cała jego
twórczość jest ich pełna. Jungmann zarzuca pisarzowi, że jego język, pełny
błyskotliwych refleksji, jest pozbawiony głębi. Uważa również, że Kundera niepotrzebnie wszystko komentuje, a jego eseistyczny komentarz obecny jest w każdym utworze. Dalej Jungmann zwraca się ku wszechobecnej erotyce u Kundery. Stwierdza, że jest jej zbyt wiele, a tym samym autor pragnie przypodobać
się niewybrednym gustom czytelniczym. Jungmann zarzuca także pisarzowi, że
zniekształca swą biografię, pragnie wymazać lata spędzone w socjalistycznej
Czechosłowacji. Podkreśla, że Kundera za wszelką cenę próbuje osiągnąć sukces, przez co jego dzieła napisane we Francji tracą na głębi.
Owy esej Jungmanna wywołał olbrzymi oddźwięk wśród czeskich intelektualistów. Na łamach czasopisma „Svědectví”, nr 20 (1986–1987) głos zabrali:
Květoslav Chvatík, Josef Škvorecký, Petr Král. Zarzucają oni Jungmannowi złą

156

Justyna KOŚCIUKIEWICZ

interpretację dzieł Kundery i jego słów. Mówią, że niesłusznie oskarża on Kunderę o chęć przypodobania się czytelnikom, ich gustom, o pomijanie pewnych
faktów swego życiorysu, o niskim poziomie intelektualnym książek.
W 1968 roku w czasopiśmie „Listy” Kundera opublikował esej pod tytułem
Czeski los. Miało to miejsce kilka miesięcy po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Pisarz chwali w nim postawę czeskiego
społeczeństwa w czasie najazdu i stwierdza, że Praska Wiosna była logiczną
konsekwencją rozwoju czeskiego komunizmu, który po wypaczeniach okresu
stalinowskiego dążył do stworzenia państwa demokracji socjalistycznej. Z tekstem Kundery polemizował Václav Havel, który w lutym 1969 r. w czasopiśmie „Tvář” opublikował esej pod tytułem Czeski los? Havel przestrzega
w nim, że Czesi nie powinni się samooszukiwać w tej trudnej sytuacji, tylko zaostrzyć opór wobec władzy komunistycznej. Oburzony, zarzuca Kunderze krótkowzroczność i brak poczucia realizmu.
Kundera traktuje historię nieufnie, co jest widoczne właśnie w jego eseistyce. Stwierdza, że historię pisali zawsze zwycięzcy, a małe narody Europy Środkowej, z których tradycją i wizją świata czuje się związany, nie są triumfatorami – są ofiarami historii. W pełnym rozczarowań doświadczeniu historii spoczywa źródło oryginalności ich kultury, mądrości, niepowagi, która kpi sobie
z wielkości i chwały. Historia zamyka człowieka w pułapce bez wyjścia, jest
ona traktowana jako „pewna sytuacja egzystencjalna”, niepojęta siła.
Kolejny esej Milana Kundery, który wywołał dyskusję autorów nie tylko
czechosłowackich, ale i zagranicznych (Janos Kis, Francois Bondy, Georges
Nivat), to Tragedia Europy Środkowej. W 74 numerze kwartalnika „Svědectví”
z 1985 r., ukazały się teksty-dyskusje pod nazwą Los, porwanie, ucieczka…?
Europa, Rosja. My, na temat owego eseju. Milan Šimečka, czeski filozof, eseista i krytyk literacki i Milan Hauner, czeski publicysta emigracyjny, polemizują
z Kunderą. Twierdzą, że to nie Rosja zniszczyła kraje środkowoeuropejskie,
lecz Hitler. Uważają, iż nieszczęsne położenie geograficzne Czechosłowacji nie
pozbawia narodu odpowiedzialności za swój los. Hauner zarzuca Kunderze
między innymi, że przedstawiany przez niego na Zachodzie obraz Rosjan bliski
jest rasizmowi. Nie zgadza się z tezą Kundery, że Rosja chce zmienić narody jej
podległe w jeden wielki naród rosyjski.
Do dyskusji przyłączali się też i inni europejscy intelektualiści, publikując
swe krytyczne głosy w kolejnych numerach „Svědectví” (75 i 76). Jacek Baluch, bohemista, profesor nauk humanistycznych, dyplomata, literaturoznawca
i tłumacz czeskiej literatury, uważa, iż
Czesi mają Kunderze za złe, że na emigracji poniekąd powtórnie sprzedaje sukces lat sześćdziesiątych. A lata sześćdziesiąte, ich liberalizm, wydają się niektórym Czechom coraz bardziej
podejrzane (Kundera… 1988, s. 47).
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W Polsce dzieła Kundery budziły i wzbudzają nadal duże zainteresowanie.
Rosnąca popularność czeskiego pisarza związana była z rodzimymi tradycjami,
które były bliskie konceptualnej beletrystyce. Odbiorcy dopatrywali się bowiem
analogii na przykład z opowiadaniami K. Brandysa, ukazującymi „ironię dziejów”, czy G. Herlinga-Grudzińskiego. W 1957 r. czasopismo „Nowa” opublikowało wiersz Czemuś taka piękna, pochodzący z tomu Monologi, w tłumaczeniu
A. Wróblewskiego. Wtedy to po raz pierwszy polski czytelnik zetknął się z nazwiskiem Kundery. Na początku lat sześćdziesiątych przyjechali do Warszawy
na gościnny występ aktorzy Teatru Narodowego z Pragi ze sztuką Majitelé
klíčů. Polscy widzowie mogli później zobaczyć dramat Kundery – w tłumaczeniu E. Witwickiej i Cz. Sojeckiego – na deskach Państwowego Teatru im.
W. Horzycy w Toruniu (premiera 21 XII 1967 r.) i Teatru im. A. Fredry
w Gnieźnie (1971 r.). Kolejno wydawano powieści czeskiego pisarza: Śmieszne
miłości (wydanie trzykrotne: 1967, 1971, 1990), Żart (1969). Jacek Baluch opublikował w 1966 r. w czasopiśmie „Pamiętnik Słowiański” Problematykę badań
nad czeską awangardą, gdzie znalazła się recenzja Sztuki powieści. W takich
czasopismach jak: „Kierunki”, „Życie literackie”, „Kultura”, „Miesięcznik literacki”, „Odra” znalazły się pochlebne recenzje utworów Milana Kundery. W tamtym okresie, gdy utwory Kundery znajdowały się na indeksie pisarzy zakazanych w Czechosłowacji, w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nazwisko czeskiego pisarza pojawiało się czasami na łamach czasopism
oficjalnych, choć nie można było drukować jego książek. Należałoby wspomnieć o „Odrze”, która w 1975 r. (nr 1) opublikowała przekłady jego wierszy,
„Tygodnik Powszechny” (1987, nr 32) wydał esej Zniesławione dziedzictwo
Cervantesa, „Res Publica” drukowała w odcinkach Słownik Kundery (1988, nr
1–6) – część Sztuki powieści.
W Polsce do połowy lat 70. czytelnicy mogli zapoznać się z czeską literaturą
i kulturą jedynie drogą oficjalną, aczkolwiek była to wiedza niepełna, ograniczona przez cenzurę. Dopiero pod koniec lat 70. pojawił się drugi obieg wydawniczy, dzięki któremu odbiorcy mogli zaznajomić się z dziełami twórców zakazanych. Pierwsze niezależne wydawnictwa nawiązały kontakt z KSS KOR –
opozycją polityczną, dzięki której odbywały się różnego rodzaju akcje, podejmowane wspólnie z czeska organizacją – „Kartą 77”. Do ich zadań należała:
walka z represjami stosowanymi z powodów politycznych, światopoglądowych,
wyznaniowych, rasowych i udzielanie pomocy ludziom prześladowanym z tych
powodów, walka z łamaniem praworządności i pomoc pokrzywdzonym w jej
wyniku, walka o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich, popieranie i obrona wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do
realizacji praw człowieka i obywatela. Wydawcy nurtu podziemnego niezwykle
intensywnie i wnikliwie przedstawiali polskiemu czytelnikowi to, co się działo

158

Justyna KOŚCIUKIEWICZ

w czeskiej kulturze. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu w Polsce czeskimi wydawnictwami samizdatowymi i emigracyjnymi, poglądami czeskich intelektualistów, aktualną sytuacją panującą w Czechosłowacji.
Głównym celem wydawnictw niezależnych było ukazanie pełnego obrazu
czeskiej literatury, szeroko pojętej kultury, prezentowanie dzieł czeskich autorów oficjalnie zakazanych. W tamtym okresie istniały więc dwa nurty propagujące czeską kulturę: oficjalny, subiektywny, podlegający cenzurze, oraz podziemny, który prężnie się rozwijał i działał pomimo wielu ograniczeń, np. technicznych, czy też represji ze strony władz. Należy nadmienić, iż drugi obieg
wydawniczy publikował utwory nie tylko czeskich pisarzy, ale także brytyjskich, amerykańskich, rosyjskich. Oprócz książek z zakresu literatury i krytyki
literackiej wydawano publicystykę, utwory historyczne, społeczno-polityczne,
filozoficzne, historiozoficzne i socjologiczne.
Najbardziej popularnym autorem był właśnie Milan Kundera. Jego twórczości poświęcono 8 publikacji, 6 z nich to wydawnictwa książkowe, a dwie, to
eseje, które pojawiły się w pracach zbiorowych. Wiele utworów czeskiego pisarza zostało wydanych w tamtych czasach w takich wydawnictwach, jak: Przedświt, Niezależna Oficyna wydawnicza, Litery, Aspekt, ECCO, Rytm, Oficyna Literacka, Wers, Bis. Wśród tłumaczy czeskiej literatury najprężniej działali
P. Godlewski (pseudonim P. Heartman) i A. S. Jagodziński (podpisywał się
własnym nazwiskiem, lub licznymi pseudonimami, na przykład: B. Rój-Porubska, J. Rój-Porubska, T. Robiński, A. Iwan).
Pierwszy przekład Kundery ukazał się w 1983 roku w drugim obiegu, a była
to powieść pod tytułem Walc pożegnalny, opublikowało ją wydawnictwo
NOWA. W kolejnych latach polski czytelnik mógł zapoznać się z Księgą śmiechu i zapomnienia (1984), oraz z Nieznośną lekkością bytu i z utworem Życie
jest gdzie indziej. Te dwie ostatnio wymienione powieści wydawano aż czterokrotnie w latach 1985–1989. Wydrukowano również prace eseistyczne Kundery, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców, szczególnie
Zachód porwany, czyli tragedia Europy Środkowej. Utwory czeskiego pisarza
odniosły w Polsce ogromny sukces. Można pokusić się o stwierdzenie, że Kundera stał się autorem ogromnie popularnym w polskich kręgach intelektualnej
opozycji. W Katowicach została nawet zorganizowana nielegalna sesja literacka, poświęcona jego twórczości. Miała ona miejsce 25–26 kwietnia 1986 r.
i brali w niej udział nie tylko filolodzy czescy, historycy literatury, ale też
tłumacze i publicyści z ośmiu polskich miast, a także ze Szwajcarii i Włoch.
Byli oni zafascynowani poglądami czeskiego autora, twórczością, łączeniem
polityki i filozofii, erotyki i problemów życia codziennego. Jacek Illg we wstępie do wydanych materiałów z owego sympozjum napisał:
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[…] Można domniemywać, że dla wielu polskich czytelników Kundera stał się pisarzem ważnym
i bliskim niejako per procura –zastępował kogoś, kogo nie było w naszej literaturze. Doskonale
rozumiany, dawał świadectwo położenia narodu zniewolonego przez to samo mocarstwo,
społeczeństwa poddawanego działaniu podobnych mechanizmów ogłupiającej propagandy, inwigilacji i represji. […] Kundera był odbierany jako ktoś, kto mówi także o naszych problemach,
mówi niejako w naszym imieniu – i potrafi ponadto nadać tej problematyce wymiar uniwersalny,
uczynić ją (chociażby za cenę pewnych uproszczeń)zrozumiałą i atrakcyjną dla czytelników spod
różnej szerokości geograficznej (Illg 1988: 6).

W wydawanych w Paryżu „Zeszytach Literackich” można było przeczytać
eseje czeskiego pisarza, które odbiły się szerokim echem wśród polskich odbiorców. Intelektualiści oddawali się zaciętym dyskusjom na temat twórczości
Kundery. Przykładem może być chociażby publikacja Nieznośnej lekkości bytu.
Ostrze krytyki skierował przeciwko Kunderze Marek Leski, który wystąpił z referatem Anty-Kundera na wspomnianym już sympozjum w Katowicach, poświęconych pisarzowi. Tekst Leskiego, podobnie jak Jungmanna, zawiera wiele
nieścisłości i uproszczeń. Zarzuca Kunderze między innymi, że Nieznośna lekkość bytu jest powieścią ateistyczną, pozbawioną wartości moralnych, jest
„dziełem zdecydowanie antykonserwatywnym, bliskim antymieszczańskim tendencjom kultury lewicowej. Można również dodać, […] że jest to książka kiepska” (Kundera... 1988, s. 178).
Ten kontrowersyjny artykuł wywołał polemikę. Była ona widoczna we
wszystkich recenzjach Nieznośnej lekkości, jakie ukazały się w owym czasie.
Warto zwrócić uwagę na esej Jerzego Surdykowskiego Nieznośna ciężkość pojmowania, jaki ukazał się na łamach czasopisma „Arka” w 1986 r. Autor uważa,
że Leski nie rozumie twórczości Kundery, jego zarzuty są bezpodstawne i upolitycznione.
W 1988 r. z pomocą Społecznego Komitetu Nauki wydano numer specjalny
„Almanachu humanistycznego”, poświęconego twórczości Milana Kundery.
Znalazły się w nim referaty osób, biorących udział w Kunderowskim sympozjum w Katowicach (1986 r.) i dyskusja, jaka miała wówczas miejsce. Praca
czeskiego pisarza została poddana licznym analizom pod kątem problematyki
teoretycznoliterackiej, antropologicznej, historiozoficznej.
Pierwszy numer, wydawanych w Paryżu „Zeszytów Literackich” z 1983 r.,
zaznajomił polskiego czytelnika z esejem Kundery Zakład czeski („Literatura na
świecie” z 1990 r., nr 9) w całości została poświęcona autorowi Żartu. W tym
numerze znalazły się nie tylko utwory Kundery, przełożone przez A. Jagodzińskiego, L. Engelkinga, J. Illga, P. Godlewskiego, K. Zabłockiego, lecz także artykuły na temat jego pisarstwa, polemiki polskich, czeskich i zagranicznych
intelektualistów, na przykład V. Havla, J. Brodskiego, L. Kleberga, J. Zarka,
J. Illga, F. Bondiego, G. Nivata, J. Kisa, M. Haunera, M. Šimečki, I. Blatnego,
F. Cataluccio.
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J. Illg nakładem wydawnictwa „Universitas”, wydał w 1992 r. książkę
W kręgu powieści Milana Kundery. Nie jest to monografia, aczkolwiek jest to
próba odczytania powieść czeskiego pisarza, które wzbudzają liczne kontrowersje, ich zrozumienia i szukania odpowiedzi na pytanie w czym spoczywa tak
ogromna popularność pisarza na całym świecie. Książka przybliża powieściopisarstwo Kundery, które ukazane zostało zarówno na tle rozwoju współczesnej
literatury czeskiej, jak i w kontekście europejskim. Autor skupił się na poetyce
powieści pisarza, na dominantach problemowych jego twórczości, na technice
wariacyjnej i zastosowaniu metody słów-kluczy. W całości i bez ingerencji cenzury – drogą oficjalną, mógł się polski czytelnik zaznajomić z dziełami Kundery dopiero po 1989 r., kiedy to wszystkie jego książki wydano na nowo,
w pełnej wersji i poprawionych przekładach1.
Uważa się, że żaden ze współcześnie żyjących pisarzy czeskich, nie wzbudził tylu kontrowersji i polemik, zachwytów i skarg, co Milan Kundera. Dla jednych jest błyskotliwym erudytą, a dla innych sprytnym oszustem. Kundera
przez cały czas toczy permanentną grę z czytelnikiem, balansuje pomiędzy
banałem a prawdą, „bawi się” w moralizowanie, ażeby w oka mgnieniu ironicznie zakwestionować to, co już zostało powiedziane. U Kundery nad życiową
empirią przeważa koncept myślowy, zdarzenia i postaci przedstawiają materiał
doświadczalny, uwidaczniający niewątpliwy paradoks ludzkiego istnienia. Metafizyczny porządek egzystencji wyczuwa czytelnik w skrajnym chaosie, w granicznych sytuacjach tragizmu i gorzkiej ironii.
Milan Kundera nakreślił własną wizję rozwoju powieści europejskiej, oraz
sformułował swoją estetykę powieści. Na kartach swych książek nie moralizuje.
Oferuje odbiorcy wyrafinowane uciechy intelektualne w stylu Diderota czy Woltera, pozbawione etycznej powagi, czy napuszonej konsolidacji. Kundera
wciąga czytelnika w intelektualna grę, grę wyobraźni i dlatego jego powieści są
tak popularne. Można w nich odnaleźć zarówno tragizm graniczący ze śmiesznością, jak i liryzm, ironię, smutek i sarkazm. Dzieła czeskiego pisarza stanowią
Powstało wiele esejów i artykułów, mówiących o pisarstwie Kundery. Należą do nich, między innymi: Idea »środka« a tożsamość czeskiej kultury J. Balucha, opublikowany w Kategoriach
peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych (Uniwersytet Warszawski, Warszawa
1986); R. [J. Baluch] Kundera po polsku („Kultura niezależna” 1986, nr 21); S. Kalinusa Literatura Europy Środkowej w krajach anglosaskich („Tygodnik Powszechny” 1986, nr 5); J. Balucha
U sąsiadów („Życie literackie” 1968, nr 8); W. Nawrockiego Boleśnie szyderczy („Życie literackie” 1970, nr 47) i Milana Kundery życie jako gra i żart („Odra” 1971, nr 2); Ł. Budny [W. Nawrocki] Przypadek Milana Kundery („Kultura” 1988, nr 9–11); A. Kaczorowski Przed czym ucieka Milan Kundera („Gazeta Wyborcza” 1999, 27.03.); A Kaczorowski Nieznośna trudność bytu
(„Polityka” 2004, 1.05.); A Kaczorowski Życie to głupi żart („Gazeta Wyborcza” 2005, nr 2,
4.01.), A. Kaczorowski opublikował również w „Listach” (1999, Roč. XXIV, nr 6) tekst pod
tytułem Tak žertují dějiny w przekładzie V. Buriana.
1
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otwarte archiwum wycinków i fragmentów codzienności. Tworzą w ten sposób
coś na kształt wielkiej panoramy współczesności. Te obrazy i refleksje, choć
budują pewna strukturę, ulegają ciągłemu przemieszczeniu, co z kolei daje odbiorcy możliwość wydobywania z literatury Kundery wciąż nowych znaczeń.
Powieść jest dla pisarza obszarem gry i hipotez, przestrzega odbiorcę przed jednoznacznym odbiorem.
Literatura

Almanach Humanistyczny… bez zgody i wiedzy… Numer specjalny. 1988, Warszawa.
C h v a t í k K., 1994, Svět románů Milana Kundery. Atlantis.
C h v a t í k K., 1982, Kniha evropského osudu, „Listy”, nr 3–4.
H a v e l V., 1968, Český Úděl?, „Host do domu”, nr 15.
I l l g J., 1992, W kręgu powieści Milana Kundery. Kraków: Universitas.
J a g o d z i ń s k i A., 1988, Banici. Kraków.
J u n g m a n n M., 1986–1987, Kunderovské paradoxy, „Svědectví”, nr 20.
K o s k o v á H., 1998, Milan Kundera. Praha: Nakladatelství H&H.
K o s k o v á H., 1988, Hledání ztracené generace. Toronto.
Kundera. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25–26
kwietnia 1986, pod red. J. Illga, 1988, Wielka Brytania: Polonia.
L i e h m A. J., 1988, Generace. Köln.
„Literatura na Świecie” 1990, nr 9, wrzesień, Warszawa.

Racibórz

S T U D I A F I L O L O G I C Z N E tom 2

2008

Aleksandra MEKERESZ

And the world shall be –
The genre and the origin of The Lord of the Rings
Here are beauties which pierce like
swords or burn like cold iron;
here is a book that will break
your heart…good beyond hope”
C.S. Lewis

J.R.R. Tolkien began to work on The Lord of the Rings at the request of
Allen and Unwin, his publishers, who proposed that he write a sequel to The
Hobbit when this earliest of Tolkien’s prose fictions, published in 1937, became
and immediate success at the children’s market. They hoped for another
children’s book but not before long it became evident that the book will far
surpass The Hobbit not only in length but in depth as well. What started as
another story about hobbits ended as “a history of the Great War of the Ring”
(Tolkien 1978: 7) It became an account of the end and passing away of “the
older world”, written in three volumes, each one containing two books, followed
by six appendices containing information on the peoples and languages as well as
the timeline of the story. Tolkien feared that the story was “growing too large”
(Carpenter 1981: 44) and worried the tone was becoming more serious, sombre
and heroic with every chapter. In a letter to his son Christopher he blamed
himself for making it “too long and complicated” (Carpenter 1981: 90) and in
other letters he often expressed the opinion that the book might not satisfy the
audience of The Hobbit.
As Tolkien predicted it, the trilogy, when it finally appeared in 1954, was
not popular with children. The first to discover it were science-fiction fans who
read and discussed it in their amateur magazines. Very soon, it was talked
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among high school and college students as well as explored by some literary
men. Finally, it fell into the hands of so-called “general reader” and today
almost everybody seems to have read it or at least have heard of it.
While Tolkien’s readers were unanimous in adoring his style of fiction and
convinced of the excellence and uniqueness of the trilogy, they were overwhelmed
by its complexity and found it difficult to identify and classify its genre.
Due to the fact the book was started before the Second World War and not
finished until 1949, many people considered it to be allegory or satire on the
contemporary situation in Europe and the opinion that most critics and
reviewers shared was that “scarcely anything on this scale and in this form has
been attempted since Edmund Spencer’s Faerie Queene (Carter 1978: 21) and
compared it to it.
There are some points of similarity between The Faerie Queene and The
Lord of the Rings in richness and complexity of style and background detail.
However, Spencer’s masterpiece is obviously “a satire on the political figures
of Elizabethan Britain, combined with an allegory of the triumph of virtue over
vice” (Carter 1978: 82). The characters of the poem, representing Aristotle’s
classic Twelve Virtues, can be identified with contemporary figures in the
political life of the period. In the trilogy some allegorical meaning can be made
out because apparently Tolkien presents the war between Good and Evil, but the
war between the forces of the West and eastern Mordor is not, as some people
believed, an allegory of the cold war between western countries and totalitarian
Russia.
Tolkien himself countered the political symbolism of the trilogy and in the
foreword to The Lord of the Rings he explains
The real world does not resemble the legendary war in its process or its conclusion… The
crucial chapter, The Shadow of the Past […] was written long before the foreshadow of 1939 had
yet become a threat of inevitable disaster, and from that point the story would have developed
along essentially the same lines, if the disaster had averted (Tolkien 1978: 9).

Discussing those who tried to infere a correlation between the Scouring of
the Shire and the political conditions in modern Britain he further declared.

It is an essential part of the plot… without […] any allegorical significance (Tolkien 1978:
9–10).

In the same foreword he confesses.

I cordially dislike allegory in all its manifestations and have always been so since I grew old
and wary enough to detect its presence (Tolkien 1978: 9).

Obviously he wants his readers to be sure that he is just telling a story, pure and
deprived of overtones of symbolic meaning.
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Apart from a large number of people who interpreted the trilogy as either
satire or allegory, there was also another group who defined The Lord of the
Rings as a science-fiction novel. This seems understandable considering how
much the term has evolved since 1851 when it was first used by William
Wilson in his “A Little Earnest Book upon a Great Old Subject” and the
diversity of predecessors of modern science fiction (Cuddon 1991: 839).
However, a set of criteria for what makes a “standard example” story science
excludes The Lord of the Rings from this genre.
Although the story is set in an “alternative world” it does not resemble
science fiction stories of Jules Verne or H.G. Wells. It is not set in the future, it
does not take place in outer space, there is no space travel or “invasion of alien
beings” and “interplanetary warfare” (Cuddon 1991: 839). On the contrary,
Tolkien’s story takes place in the remote past of “our own” world but legendary
history bears no relation to real history. It is inhabited by Elves, Dwarves, trolls,
dragons and goblins; not aliens, but creatures taken from legends and myths.
The characters travel in an “ordinary” way, typical of the times the author
describes. This world has magic, wizards and magical objects and is totally
deprived of scientific discoveries or inventions. According to Richard L. Purtill,
the presence of these elements makes the trilogy definitely a fantasy novel.
Tolkien also regards his work as a fantasy novel yet his conception of
fantasy is more complex. A fantasy, or as he calls it, a fairy story (although of
inordinate length) is about “the adventures of men in the Perilous Realm or
upon its shadowy marshes” (Tolkien: 1986: 38) and he further explains
[…] fairy stories are […] stories about Fairy, that is Faerie, the realm or state in which fairies
have their being. Faerie contains many things besides elves and fays, and besides dwarves,
witches, trolls, giants and dragons: it holds the seas, the sun, the moon, the sky, and the earth,
water and stone, wine , bread, and ourselves, mortal men, when we are enchanted (Tolkien 1986:
70).

He also claims that marvels and fantastic elements in a valid fairy story must
be true, which means that the author cannot hide behind “it was just a dream.”
Similarly, the magic and the miracles which happen in the tale cannot turn out
to have been illusions or hallucinations. He insists on presenting the fairy story
as true and requires the high standard in the making of fantasies. Since “a good
craftsman loves his material and has a knowledge and feeling for clay, stone
and wood which only the art of making can give” (Tolkien 1986: 70), the writer
must take his fabricated world “complete and realistic and self-consistent in
every last detail” ( Carter 1978: 90). In other words, in order to be a successful
“subcreator” the author must create a sound and solid Secondary World
”which… mind can enter. Inside it, what he relates is “true”: it accords with the
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laws of that world” (Tolkien 1986: 60) even if these laws differ from those of
the world people live their lives. In his opinion, a fantasy, so close to true
Enchantment, by reintroducing people to the wonders and beauties of the world
and enlarging appreciation of what they have, is the best type of writing to
achieve this goal.
Undoubtedly, the trilogy fulfils the requirements for a successful fantasy
tale. Tolkien presents it as a true story and pretends he is only a scholar “who is
compiling, editing and eventually translating copies of very ancient records”
(Kocher 1981: 2). He encloses Appendices with factual data for these records
and equips the languages of this world with alphabets and extensive vocabularies.
He also gives the lists of Kings and Stewards as well as their genealogies. To
give credibility to his account of the War he calls it history and describes it as if
it actually happened in the Third Age.
This is a story of an enchanted Ring forged by Sauron, the Dark Lord, in the
long ago past. The Ring controls the rings forged by Elves and allows and
allows Evil to rule over the world and Good. Thus, the whole Middle-earth, i.e.
Elves, Dwarves, Ents, Men and Hobbits, spare no effort to destroy it in the
Cracks of Doom. The way is dangerous and runs through various lands, and
ends in Mordor where the volcano is. A group of friends undertakes the task of
carrying the Ring. In spite of all difficulties, traps and fights, Frodo and his
friend Sam reach the Cracks of Doom and destroy the Ring. Peace comes to
Middle-earth but magic and lore disappear together with Elves who sail off to
the Blessed Realms.
The inhabitants of Middle-earth are fantastic people and animals: Wizards,
Barrow-wights, Wargs, evil wolves and giant spiders. Gandalf uses his staff to
call the storm or to set objects alight and the simple laws of magic consequence
enable Gandalf to open the door of Moria or send him a horse when he recites
incantations.
The animals can speak and help people to fight against trolls and giants. The
eagles and swift horses have a share in winning the cause. Even inanimate
objects go under a spell, become active and responsible for the course of action:
Galadriel’s mirror shows the future to Frodo, the dagger melts in bright sunlight
and water is obedient to Elrond’s orders. Elves feed the wanderers on lembases,
the cakes which give strength, and the Walkers wear cloaks which make them
invisible.
There is a story of a humble prince who wants to gain a beautiful princess
and to regain his kingdom; and a story about healing people by touching them
and calling their names.
There is a sharp division into Good and Evil, and actions, characters and
places are perceived in black and white terms. The Gate of Mordor, Sauron’s
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strongold, is dark and so are the horses of the Nâzguls, his servants. On the
contrary, Rivendell, the house of Elrond, is full of light and Gandalf’s horse is
white.
The trilogy, however, is not only a collection of fairy tale motives, elements
and laws. It has an affinity with myth which, if regarded as a kind of story, has
much in common with fantasy. Like fantasy, it tends to be backward-looking
and to set its stories in the past. It has no space travel but magical, mysterious
means of travel and there is no time travel either.
Myth served many functions in primitive societies and some of them were
similar to some of the purposes served today by fantasy. One of the purposes
was entertainment since people “have always enjoyed stories about fantastic
and far-off things and people, whether in the form of a traveller’s tale, medieval
or Renaissance romance or today’s fantasy films” (Purtill 1984: 29). Myths
have been also used to convey ideas of all kinds. Some stories of quarrels
between gods could be used to comment on human behaviour, others, like those
about semi-gods and heroes, expressed cultural values.
Tolkien’s mythology owes much to his study of genuine original myth.
Although he was an ardent admirer of myths and legends of northern Europe
and it is Norse mythology and Germanic tales and legends that echo in the
trilogy most often, his words
I was brought up in the classics and first discovered the sensation of literary pleasure in Homer
(Carpenter 1981: 172).

Show that Greek mythology had equally strong influence on him. He was
also impressed by the way in which the Greek language ties together the Greek
mythology into unity and his major objective was to make his invented
languages give a unity to his mythic system.
The major source Tolkien employed to work on The Lord of the Rings was
The Elder Edda, a very ancient and huge work of Norse literature. This
anthology of about 35 books, most in verse, some in prose, called the Old
Testament of Norse mythology, is a collection of history, heroic legends,
poetry, religious myths, genealogy, pure fable theology and cosmology. It is the
original source from which every Norse myth in any version or form come. It is
not known how old the stories are; although it was written down in the middle
of the thirteenth century A.D., the stories are probably older and in oral form
date back to the time of so-called “Aryan Migration” when the ancestors of the
Northern peoples were wandering the face of Europe.
One of the legends in the Edda is a legend of Sigfried the Dragon-Slayer,
who took the Nibelungen hoard. It appeared in every retelling of the main book
and with time it developed and underwent a number of changes. In its final form
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there is a certain number of plot elements that can be found in The Lord of the
Rings:
1. The dragon guarding a treasure.

2. The magic gold ring, which gives its bearer great power but which carries with it a deadly curse.
3. A talisman of invisibility which is associated with the treasure.

4. The slaying of the dragon through an unprotected spot in his breast.
5. The broken sword which is made whole again.

6. The quarrel of two dwarves, or two giants, for possession of the ring, which results in the murder of one of them.
7. The wicked little dwarf who possessed the ring is maddened and perverted by it, and is eventually killed because of it.
8. The fact that The Curse of the Ring brings not only death but a sort of moral decay or greed for
possession to all who bear it (Carter 1978: 164).

In The Hobbit there is Smaug, the dragon who guards the treasure and is
slain through the hollow in its chest. Both in The Hobbit and The Lord of the
Rings there is a gold Ring which has a power to rule the worlds and to possess
its bearer and it also takes over the role of a talisman of invisibility. Narsil, the
sword of Elendil, guarded by Aragorn, Elendil’s heir, is the Sword That was
Broken and Is Made Whole Again. Finally, Gollum is the wicked little creature
who got the Ring first and murdered his friend Déagol to keep it, and who dies
because of it.
Tolkien borrowed from The Elder Edda not only the plot elements but also
the names for sixteen of his Dwarves (Durin, Dain, Dwalin, Bifur, Bofur,
Bombur, Nori, Thrain, Thror, Thorin, Fili, Kili, Fundin, Dori, Ori and Gloin)
and for Gandalf. The dark enchanted forest Mirkwood from Middle-earth is also
mentioned in the Edda (Anon 1975: 50):
But when Muspell’s sons
Thou shalt weaponless

through Myrkwood ride
wait, poor wretched.

The characters of his novel appear in the Edda and other legends as well even
though Tolkien reshaped them.
Elves in the ancient tales appear as a race of beautiful and magical people
who since then have come to be thought of as tiny mischievous creatures who
live in flower buds and ride the insects( like fairies in Shakespeare’s
A Midsummer Night’s Dream). Tolkien disliked them and tried to restore Elves
to their original stature. They are the most ethical of his races. He depicted
them as given to joyful feasting, but a race of stern warriors. In this way he
followed medieval romances where fairies are beautiful and powerful, equal to
men in size, engaged in hunt and warfare and sometimes hostile towards
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mortals. Tolkien’s Elves have the godlike stature of the Daoine Sidhe, the Irish
fairies who are the last of the old gods, the Tuatha Da Danaan, and who left
Ireland for Tir Nag Og or the Land of the Young, their homeland across the sea.
Like these gods, Elves in the trilogy slowly leave Middle-earth and sail to the
Blessed Realm.
Dwarves of fairy tales, like elves, degenerated greatly from their origin in
myths and legends and again, Tolkien reversed that course by making them
logic figures. In the Edda Dwarves are typical of traditional dwarves: they are
miners and expert craftsmen. They create marvelous and magical things but are
often cheated of pay. The fierce love of treasure is their distinctive characteristic
which is seen in the trilogy.
Smaug from The Hobbit is most frequently compared to Fafnir, the Dragon
from the Sigfried legend and Grendel in “Beowulf”. Both Fafnir and Grendel
brood over a hoard, the first one in a cave and the other in a castle. Fafnir is
a crafty talker like Smaug and rises suspicion in Sigfried’s mind about the
trustworthiness of his companions. Fafnir is killed when Sigfried thrusts his
sword into the dragon’s body (through a vulnerable spot). Grendel helches fire
and ravages the countryside when he realises that someone stole a cup from his
treasure. Beowulf kills him but is mortally wounded. Tolkien combined Fafnir’s
slyness with Grendel’s fire breathing and destroying the land when he misses
a cup. He also drew on the possession of an unprotected spot and the association
of dragons with a desire for material possessions.
Beorn is a hero of old legends: he is self-assured, often rude and extremely
fierce. He resembles Scandinavian warriors, fighting with indomitable courage.
The difference between him and the ancient heroes is that he belongs more to
the world of nature than to the world of men. He speaks to his animals and
treats them like friends, and tries to avoid people.
The Riders of Rohan (Rohirrims) are warriors and they bear similarity to the
Anglo-Saxons. The language of Rohan is based on Anglo-Saxon. The Rohirrims
share also the Anglo-Saxon’s awareness of death and they seek glory to be
remembered in songs. Even the song of Rohan that Aragorn sings
Where now the horse and the rider? Where is the horn that is blowing?
Where is the helm and the hauberk, and the bright hair flowing?
Where is the land on the harpstring, and the red fire glowing?
They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow;
The days have gone down in the West behind the hills into shadow
(Tolkien 1978: 530)

is modelled on the Anglo-Saxon poem The Wanderer.

Where is the horse and where is his rider, where is the Giver of treasure.
Where are the quests at the banquet, where are the joys of hall?
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Alas, the bright cup,

Alas the hero’s glory

Dark under night’s cloak,

alas, the armoured man

How time has gone by,
as though it were not.

(Abrams 2000: 101)

They both talk about how fleeting time is and how with time all traces of
a man’s life vanish. The most important difference between two cultures is that
the Anglo-Saxons did not have the Rohirrims’ love for horses.
Introducing such a large number of characters coming from mythology,
ancient legends and long ago past, Tolkien had to bring in ancient customs as
well. One of them was the Naming of the Swords, the idea of which he took
from the ancient tales where most heroes named their swords. By giving names
to Gandalf and Thorin’s swords he placed them in the company of those heroes.
Another custom used by him was giving names to objects and people. This
one is connected with an ancient belief held by primitive people that everything
has its name in a secret language and knowing the name gives power over this
thing or person. In the trilogy Tom Bombadil has a power to name things and to
control them.
The songs which Tolkien introduced were also a popular form of
entertainment in the Anglo-Saxon world and in the Middle Ages, when many
stories were handed down this way by scops and troubadours. The songs in The
Lord of the Rings are used not only to tell stories but also to characterize
different races. This is why the Dwarves’ song expresses their love for treasure,
the Elves’ song show their cheerfulness or sorrow and the song of the Goblins
reveals their savage nature.
Finally, he used the Anglo-Saxon playing riddle games but turned it into a
duel between Bilbo and Gollum. Some of the riddles presented in The Hobbit
were favourites of the ancient Norse and Anglo-Saxons and can be found in
their writings.
The last element of his fiction which is essential to the story is two races
which bear no resemblance to any of the races of mythology: the Hobbits and
the Ents, Tolkien’s own invention.
The Hobbits are a humble, little folk who lives close to earth and everyday
things. They love birthday parties and genealogies, are fond of tobacco and
fireworks and are not interested in heroic deeds, magic powers and fantastic
wars. They
[…] come from rural England and are just rustic English people made small in size because it
reflects the generally small reach of their imagination – not the small reach of their courage
(Tolkien 1978: 484).
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The Ents, called the Shepherds of the Trees, are fourteen-foot-tall cross
between a tree and a man. They resemble different tree-kinds and their nature is
connected with that of the trees they look like. They are the longest-lived of all
and do not die naturally.
Although he took so much from different legends and myths, he did not
attempt to create a mythology for England. His fairy story is only literary myth
which uses “mythical characters and heroes for purely literary purposes” (Purtill
1984: 2) He wanted to give it to his country explaining

I was from early days grieved by the poverty of my own beloved country: it had no stories of
its own (bound with the tongue and style), not of the quality I sought, and found in legends of
other lands… I had in mind to make a body of more or less connected; legend, ranging from the
large and cosmogonic, to the level of romantic fairy-story […] – which I could dedicate simply: to
England (Carpenter 1981: 144).

Tolkien’s statement that The Lord of the Rings was written in his life-blood
does not seem a gross exaggeration if one takes into account the number of
years he spent writing it and his devotion to the subject. His philological
experience, his religious faith and vivid imagination make it a book more
complex and ambitious than any other work of the genre and one to which no
one can remain neutral.
The abundance of studies of the world created by Tolkien proves the last
word on Tolkien’s masterpiece has not been said yet and Middle-earth is
awaiting new discoverers.
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Przestrzeń zagrożenia.
Miasto w opowiadaniach Tadeusza Oszubskiego
Miasto nigdy […] nie jest przestrzenią neutralną, […] bo samo nasycone jest znaczeniami
i stanowi swojego rodzaju symboliczną konstrukcję, co oczywiście dla pisarza osadzającego
fabułę swego dzieła w miejskiej przestrzeni nie może być obojętne” (Głowiński 1990: 161).

W nawiązaniu do tej konstatacji Michała Głowińskiego zauważyć należy, iż literatura grozy nadała miastu funkcję znamienną, stawiając znak równości pomiędzy przestrzenią miejską a obszarem zagrożenia, także tego nieupostaciowanego.
Przestrzeń [bowiem] w horrorze w równym stopniu jest, co znaczy […]. Bez względu na to,
jaki kształt formalny przybiera miejsce, w którym rozgrywają się zdarzenia i umieszczony jest
bohater, zawsze jest to […] obszar groźny, narażający protagonistów na różne przeprawy i generujący liczne niebezpieczeństwa (Has-Tokarz 2006: 485).

Przestrzeń miejska, która wymyka się spod ludzkiej kontroli stanowi topos
tożsamy z popularnym w fantastyce grozy motywem ożywionego automatu,
który zwraca się przeciwko swemu twórcy. Interpretować ją można także jako
manifestację lęku przed cywilizacją lub realizację „upostaciowania przestrzeni
obcości” (Głowiński 1990: 71), a zatem swoisty wariant archetypu „innego”.
Wpisuje się on też niekiedy w archetypiczny labirynt, postrzegany w kategorii
immanentnego składnika przestrzeni zagrożenia, ewentualnie jako wykładnik
treści psychologicznych.
Terytorium miasta-labiryntu to przestrzeń zamknięta i wewnętrznie pogmatwana, duszna,
skomplikowana, wyniszczająca i szkodliwa dla bohaterów, organizm pasożytniczy (Has-Tokarz
2006: 483).

Tak obszerna i multilateralna semantyka toposu miasta obecna jest w opowiadaniach składających się na tom Drapieżnik Tadeusza Oszubskiego1. Osią

Autora trzech powieści (Sfora – 1992, Mesjasz – 1993, Twierdza nienawiści – 1997) i dziennikarza, publikującego w takich czasopismach jak „Express Bydgoski”, „Nieznany Świat” czy
1

174

Ksenia OLKUSZ

fabularną utworów, będącą jednocześnie miejscem akcji, staje się właśnie miasto – twór na wpół żywy, posiadający szczątkową świadomość i wszelkie atrybuty monstrum. Otwierające cykl introdukcje – Zamiast wstępu i Miasta śnią –
zawierają szereg znamiennych konstatacji, personifikujących metropolie i sugerujących ich numinotyczny charakter. W deskrypcji Oszubskiego miasta istnieją
jako istoty żywe, posiadające nie tylko ciała, lecz także dusze. Ujęcie takie do
złudzenia przypomina popularny w literaturze fantastycznej problem wyzwolenia maszyny spod kontroli człowieka, wykształcenia w sztucznej inteligencji
własnej świadomości, a tym samym zaistnienie potencjalnego zagrożenia. Miasta w Drapieżniku wyposażone są w olbrzymie cielska, które
[…] ustawicznie rosną. Mnożą się arterie ulic, tkanka budowli pęcznieje […]. Rozkwita sieć nerwowa: linie telefoniczne, energetyczne. Miasta – mroczne bestie z betonu i metalowych przewodów – […] żyją śniąc. Rozpostarte na wielkich obszarach […] spoczywają, dysząc spalinami
[…], wyziewami […] rur kanalizacyjnych i kanałów burzowych. Śnią przywarte do ziemi jak drapieżniki gotowe do morderczego skoku. […] Miasta mogą już istnieć bez was. Wy bez nich – nie
(Oszubski 1999: 9).

Złowrogość ożywionej przestrzeni miejskiej, modyfikującej się i rozrastającej niemal bezustannie, uwypukla się poprzez zestawienie czynników nieożywionych, wpisanych w sposób istnienia struktury urbanizacyjnej, z określeniami związanymi z budową biologiczną, a zatem „arteriami”, „tkankami”,
„siecią nerwową”. Atmosfera grozy rośnie proporcjonalnie do liczby określeń
opisujących quasi-egzystencję miasta, ponieważ zasugerowanie istnienia w obrębie materii nieorganicznej pierwiastków żywotnych jest rodzajem drastycznego,
choć wpisanego w reguły weird fiction, przekroczenia.
Kolejnym sygnałem wzmacniającym efekt grozy jest stwierdzenie, że „miasta śnią, a to, co było myślą […] nabiera materialności” (Oszubski 1999: 9),
nawiązujące do formuły upostaciowanej myśli czy stającego się faktem snu.
Niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą podobna możliwość ukonkretnia się w
konstatacji:
[…] sny stają wydarzeniami, [a] owoce tych snów wędrują ulicami, zaglądają do okien waszych
mieszkań. Czasem żyją wraz z wami. Na poły materialne, istoty te i zdarzenia – miejskie legendy
– ocierają się o was, gdy idziecie chodnikiem, gdy jedziecie samochodem, autobusem, tramwajem
(Oszubski 1999: 9–10).

Miasto, twór pozornie tylko znajomy, ukazany zostaje jako uśpiony drapieżnik, którego marzenia senne stanowią zagrożenie dla gatunku ludzkiego. Miesz-

„Czwarty Wymiar”. Oszubski zadebiutował w 1991 opowiadaniem Hobby starszego pana, opublikowanym w tygodniku „Kujawy i Pomorze”. Powieść Sfora była nominowana do Nagrody im.
J. Zajdla.
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kańcy metropolii to „dziewięć milionów [ludzi] osaczonych przez wielkie miasta, gdzie wszystko może się zdarzyć” (Oszubski 1999b: 7).
Niesamowitość opisywanych zdarzeń amplifikują pojawiające się jako inkrustacje cytaty prasowe, adekwatne do poruszanej w opowiadaniu tematyki.
Celem tak realizowanej intertekstualności jest uwiarygodnienie, a tym samym
zasugerowanie prawdopodobieństwa niezwykłych czy przerażających wypadków. Zamierzony efekt zostaje osiągnięty za pomocą przybliżenia przestrzeni
przedstawionej, wpisanie jej w rzeczywistość bliską odbiorcy. Jednocześnie
wpisane w tekst opowiadania notatki prasowe służą wytworzeniu nastroju niepewności, sugerując istnienie drugiego poziomu miasta, mniej zrozumiałego, jakby pochodzącego z innego wymiaru. Codzienne informacje o kradzieżach, rozbojach lub wypadkach w konfrontacji z treścią poszczególnych utworów przeobrażają się w komunikaty sugerujące istnienie sił nadprzyrodzonych, sprawujących kontrolę nad ludzkim losem. Układ ten zostaje przez Oszubskiego
zwerbalizowany w introdukcji Miasta śnią… jako szczególne spostrzeżenie czy
apel do czytelnika. Narrator informuje zatem odbiorców:
Wychodzicie ze swych mieszkań, z komórek ciał potwornych miast […]. Stajecie się
świadkami wydarzeń, ich uczestnikami. Niektóre z zajść uważacie za realne, inne za fantasmagorie […]. Zajrzyjcie w sny miast. Nauczcie się je dostrzegać, słyszeć. Czytać nieskończoną księgę
ulic (Oszubski 1999: 9–10).

Taka konstatacja sytuuje zbiór opowiadań Oszubskiego w kręgu tekstów,
w których element fikcjonalny wyprowadzony jest z rzeczywistości pozaliterackiej. To, co zmyślone uprawdopodobnia się poprzez swoiste „cytowanie” realności, wplecenie pomiędzy wyimaginowane postacie lub zdarzenia detali ze
znanej i bliskiej rzeczywistości2. Taka zabawa konwencjami prowadzi do skonstruowania kilkupoziomowego układu, nadając jednocześnie nowego znaczenia
archetypom, uaktualniając je, przesuwając lub odwracając o 180 stopni.
Tożsamość z elementarnymi modelami niesamowitej fantastyki ujawnia się
między innymi w opisaniu budynku, w którym mieszka bohater opowiadania
Pod spodem. Kamienica ta posiada bowiem wszelkie atrybuty typowego „Złego
Miejsca”. Degradacja przestrzeni, przekładająca się na stopniową degrengoladę
człowieka, jest zewnętrznym sygnałem obecności zła i jego ufizycznieniem.
Przypomina to zresztą efekt grozy osiągany przez Stefana Grabińskiego. Jak pisał Artur Hutnikiewicz, „wszystkie […] historie [pisarza] dzieją się jak gdyby tuż obok, pośród nas […]. Ale
[…] owa rzeczywistość znajoma zacznie się stawać coraz bardziej obca, odmieniona, niesamowita, groźna […]. Pospolite domostwa i budowle zaczynają ujawniać jakąś ukrytą w nich, swoistą
i tajemniczą duszę” (Hutnikiewicz 1980: 5). Bardzo podobna atmosfera wyróżnia przestrzeń
przedstawioną w utworach Oszubskiego, z tą jednak różnicą, że autor jednoznacznie określa obszar niesamowitości, bohaterem i demonem czyniąc przestrzeń miejską.
2
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Ogląd dokonywany przez bohatera sugeruje niepokój czy niechęć, wyzwalane
pobytem w tej przestrzeni.

Wolnym krokiem zeszliśmy po trzeszczących schodach, wijących się spiralą aż po spękany
beton podwórka głębokiego jak studnia, okolonego murami czynszowych kamienic (Oszubski
1999: 83).

Deskrypcja taka przywołuje określone skojarzenia, związane z pejoratywną
konotacją wyrażeń: trzeszczące, wijące się, spękany beton. Także przyrównanie
podwórka do głębokiej studni wyzwala iluzję klaustrofobiczności czy przynajmniej asocjację z obszarem ograniczonym. Wizerunku niepokojącej przestrzeni
dopełniają wreszcie znamienne dla estetyki gotyckiej szczegóły (lepka wilgoć,
rozpadające się ściany, ciemność), przy czym jądrem rozkładu, a jednocześnie
siedliskiem niesamowitego staje się piwnica. Już pierwszy pobyt w tym pomieszczeniu wywołuje w bohaterze odczucie niepokoju, podsycane dodatkowo
przez strach administratora. Pomieszczenie znajduje się „pod spodem” budynku, co nasuwa jednoznaczne skojarzenia z tytułem utworu i opisane zostało jako
twór nie do końca przynależny rzeczywistości na powierzchni, a zatem niepodlegający kontroli człowieka. Atrybuty nieprzyjaznej przestrzeni mają jednak
wyraźnie na celu odstraszenie nieproszonych gości, stanowią rodzaj ostrzeżenia.
Co druga żarówka świeciła […]. Z nisz […] wypełzała zwycięska szarość, czerń. Ogromne pomieszczenia wysoko sklepione łukowymi stropami z wąskiej, jadowicie czerwonej cegły, dzielone drewnianymi przepierzeniami […]. Odór wilgoci, kolonii pleśni […] był intensywny, odpychający. Napełniał wstrętem i niepokojem. […] Wysoko nade mną zwisały kotary pajęczyn
wczepionych kurczowo w kolebkowe sklepienie. Koszmarne festony rozsiewające cmentarną
woń, nazbyt mnie fascynowały swoim widokiem. […] Na grząskiej czarnej powierzchni zajaśniał
oślepiająco biały kształt. […] To walający się w błocie szkielet szczura, dokładnie oczyszczony
z mięsa (Oszubski 1999: 84–85).

Wrażenie klaustrofobii przemieszanej z otchłanią, bezkresem (pomieszczenia olbrzymich gabarytów) wzmagają także aluzje do gotyckiego – łukowego –
sufitu, nieprzystającego do czynszowej kamienicy. Idąc także tropem słów
administratora, że dawniej były to składy win, przypuszczać należy, iż przestrzeń ta jest starsza od domu, pod którym się znajduje, co amplifikuje jej złowrogi charakter. Błoto, a także wilgoć i pleśń oraz zagadkowa obecność szkieletu
szczura w miejscu, w którym „żadna mrówka nie miała szansy przeżyć nawet
godziny” (Oszubski 1999: 85), sugerują istnienie czegoś nieokreślonego, powodując „przerażenie pełzające wśród myśli” (Oszubski 1999: 85). Temu samemu
celowi służy również skontrastowanie czerni otaczającej bohaterów z oślepiającą niemal bielą kości gryzonia oraz czerwienią cegieł stropu, co daje w efekcie nagromadzenie intensywnych bodźców wzrokowych, niekiedy zbyt mocno
wpływających na percepcję patrzącego, powodując tedy odczucie dyskomfortu.
Pisząc o architekturze horroru, Anita Has-Tokarz konstatuje:
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[…] „horrorowe” miasta tworzą labirynty amorficzne, które stale przekwalifikowują swe kształty.
W miejsce domowych korytarzy i schodów pojawiają się tutaj mroczne zaułki i zabłocone ulice
(Has-Tokarz 2006: 483).

Jak zauważa Agnieszka Izdebska skomplikowany układ korytarzy pełnił
w tradycji romansu grozy rolę „przestrzeni konstytuującej niejako sam gatunek.
To w niej czaiło się zło i nieznane” (Izdebska 2002: 33), a późniejsze przemiany w obrębie gatunku przyniosły kolejne przekształcenia. I tak:
[…] w powieści gotyckiej zło objawiało się w zamkniętej przestrzeni […]. Zło w wiktoriańskich
horrorach ma siłę przemieszczania się, rozprzestrzeniania jak plaga. […] Zostaje też naruszona
w miarę klarowna w powieści gotyckiej granica między przestrzenią obcości i swojskości – przestrzeń własna może stać się „zarażona” złem i obcością (Izdebska 2002: 34).

Labirynty z opowiadania Pod spodem zawierają cały zestaw cech charakterystycznych dla tego motywu w literaturze grozy, a więc są ciemne, wilgotne,
o ścianach pokrytych pleśnią i pajęczynami. Ponadto labirynt odkryty przez bohatera jest anizotropowy, „to znaczy posiada różne własności w zależności od
kierunku, w którym się [go] bada” (Aguirre 2002: 23). W trakcie wędrówki bohater odkrywa kilka poziomów lochów, co sprawia wrażenie, jakby podmiejskie
podziemia rozrastały się, nie przystając zatem do „normalnej” rzeczywistości
miasta i sugerując „nieprawdopodobną rozbieżność między zewnętrznymi
a wewnętrznymi rozmiarami” (Aguirre 2002: 23). Ten chętnie wykorzystywany
w literaturze grozy motyw destabilizuje przestrzeń, wprowadzając elementy numinosum. Labirynt podmiejski rozrasta się też przed oczami przemienionego
bohatera:
[…] korytarze wykute wśród labiryntu jaskiń wiodły mnie do zrujnowanych przez czas pałaców
z czarnego szkliwa. Tam, na salach o kopulastych stropach, w przepastnych ogrodach, tańczyłem
[…]. Otaczały nas fosforyzujące pnącza o pierzastych liściach i lasy spiralnych kolumn. […] Potrafiłem […] biegać wokół jezior lodowatego czarnego szlamu, gdzie z zimnej kipieli wynurzały
się wieże zatopionych budowli ze szkła i antracytu. Toczyłem tam bezgłośne rozmowy […], leżąc
w salach wyściełanych kobiercami martwych roślin (Oszubski 1999: 130).

Taka deskrypcja do złudzenia przypomina opis podziemnej domeny wyznawców dawnych bóstw z opowiadania Howarda Philipsa Lovecrafta pt. Koszmar
w Red Hook. Obok rozrośniętych do nadnaturalnych rozmiarów piwnic pojawia
się tam niemal identyczny motyw czarnego jeziora3, w którym wyznawcy
„plugawych” kultów składają ofiary z ludzi4. Podobnie zresztą dzieje się
Bohater opowiadania Lovecrafta, Malone, schodzi do piwnicy w domu Roberta Suydama
i dostrzega rzeczy tak przerażające, że traci przytomność. „Znaleziono go […] na skraju czarnej
jak noc sadzawki” (Lovecraft 1995: 35).
3

„Muszą oni być spadkobiercami jakiejś szokującej i pierwotnej tradycji, wyznawcami zapomnianych, szczątkowych tradycji, uprawiającymi ceremonie starsze niż cała ludzkość” – konstatował bohater lovecraftowskiego Koszmaru w Red Hook (Lovecraft 1995: 11).
4
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u Oszubskiego, ponieważ bohater zostawia swoją kochankę w labiryncie. I podobnie jak u Lovecrafta odprawiony zostaje obrzęd, oddzielający wyznawcę od
świata zewnętrznego, pozbawiający go emocjonalnej z nim łączności. O ile jednak w Koszmarze w Red Hook transformacja Suydama (który prawdopodobnie
złożył w ofierze swą świeżo poślubioną żonę, a także siebie samego) odbywa
się we współpracy z innymi wyznawcami, o tyle w Pod spodem zmiana zachodzi w wyabstrahowaniu od ludzkiej obecności. Bohater zostaje sam i zaczyna
postrzegać siebie jako jedynego wykonawcę woli „prastarych bóstw”, co wyraża expressis verbis:
[…] stałem się – w pełni – dzieckiem prastarych bóstw, żywym ołtarzem kultu. Niosło to ze sobą
nowe, ekscytujące doznania i nieznane dotąd obowiązki. […] Dotąd czuję w ustach smak ofiarnej
krwi i nigdy nie zapomnę woni unoszącej się w świątyni o ceglanych schodach. Zapewne jeszcze
w tej chwili wśród ścian […] unosi się mój święty szept […]. Naznaczono mnie piętnem wiecznego trwania. Jestem więc teraz jedynym ogniwem łączącym prawdziwy świat bóstw ze zdegenerowanym, chorobliwym pozorem rzeczywistości istot Powierzchni (Oszubski 1999: 131).

W opowiadaniach Lovecrafta motyw wskrzeszania kultów dawnych bogów
jest bardzo produktywny i stanowi w tej twórczości szczególny leitmotiv.
U Oszubskiego realizuje się on natomiast jako charakterystyczne przewartościowanie, odwrócenie porządku grozy, polegające na przestawieniu wartości
dobra i zła. Zatem to, co „pod spodem” waloryzuje się w oczach bohatera, tymczasem świat poza labiryntem – ujmowany w kategorii zepsucia oraz zaburzenia – dewaluuje się i zmniejsza. Szczególna mitologia Lovecrafta, opierająca się
na wyobrażeniu przywoływania potworów z przestworzy, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do „zewnętrzności” numinosum. Natomiast w opowiadaniu
Pod spodem spotworzenie pozostaje cechą wewnętrznego świata bohatera, nie
przekładając się na obraz rzeczywistości poza centralną postacią utworu. O ile
tedy bohaterowie lovecraftowskich opowieści ścierają się z siłami pochodzącymi z kosmosu, tudzież innych wymiarów, o tyle bohater Oszubskiego
popada w konflikt z własną jaźnią.
Motyw miejskiej przestrzeni „pod spodem” pojawia się w cyklu opowiadań
Oszubskiego jeszcze dwukrotnie, a mianowicie w opowiadaniu Nocna straż
oraz Krypta Pandory. W pierwszym utworze podziemia są domeną szczurów,
swoistym ukrytym dominium gryzoni (przestrzeń ta zostaje odkryta, ale atak
szczurów udaremnia jej eksplorację). Natomiast w Krypcie Pandory bohater,
Tomasz Tarn, odkrywa w swojej piwnicy schody, prowadzące do ukrytego pomieszczenia. Wszystkie te miejsca stanowią pozostałość po dawnych czasach,
nie figurują w planach architektonicznych5, są zawsze ukryte i otoczone złowJak mówi jeden z bohaterów opowiadania Nocna straż o odkrytych pod ziemią pomieszczeniach: „tego nie powinno tam być […]. Na planach niczego nie ma” (Oszubski 1999: 157).
5
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rogą aurą. Przestrzeń taka, swoiste tabu, którego przekroczenie powoduje nieodwracalne zmiany w rzeczywistości i w egzystencji bohaterów, jest jednocześnie figurą charakterystyczną dla świata fantastyki grozy. Jak konstatuje Roger
Caillois:
[…] przekroczenia zasadniczych prawideł regulujących naturalny porządek rzeczy doprowadziły
w ostateczności do pogwałcenia samych apriorycznych ram postrzegania: przestrzeni i czasu.
Stąd pojawienie się nowych (w stosunku do poprzednich) tematów […]. Idzie o zaprzeczenie już
to przestrzeni geometrycznej: nieskończonej, jednorodnej, trójwymiarowej, równowartościowej,
już to czasowi abstrakcyjnemu: nieskończonemu, nieodwracalnemu […]. Przestrzenie posiadają
więcej niż trzy wymiary, zderzają się nawzajem, podlegają niewytłumaczalnym polaryzacjom lub
zawierają niedopuszczalne luki. Bohater […] zapada się nagle w inny świat: wystarczyło pośliźnięcie (Caillois 1967: 57–58).

Oszubski podejmuje także typowe dla weird fiction zagadnienie istnienia reliktów dawnych ras. Przerażające, tajemnicze „coś”, spoczywające pod ziemią
(Krypta Pandory, Pod spodem) lub ukryte w innym wymiarze bytu (Kawałek
ulicy), znajdując się tuż obok, nie wpływa w znaczącym stopniu na życie zbiorowości. Napotkanie takiego tworu ma jednakże poważne konsekwencje, ponieważ jest wykroczeniem przeciwko określonemu porządkowi rzeczywistości.
Wtargnięcie w obszar zakazany tożsame jest z pogwałceniem tabu6, doprowadzając do swoistego zbezczeszczenia ukrytego poziomu. Implikacją transgresji
staje się przeniknięcie sacrum do sfery profanum, owocujące śmiercią, tragedią
lub przemianą bohatera. Egzemplifikację podobnego mechanizmu stanowi przeobrażenie głównej postaci w opowiadaniu Pod spodem lub wpisanie jej w krąg
zamknięcia, jak ma to miejsce w Kawałku ulicy.
Jednak najpełniej dokumentuje wynik przekroczenia utwór Krypta Pandory,
którego tytuł – nawiązujący do starożytnego symbolu desakralizacji – wyraźnie
odnosi się do tematyki przełamania tajemnicy i poniesionej w związku z tym
kary. Znany motyw przekonfigurowany został w sposób odpowiadający regułom literatury grozy, łącząc treści fantastyczne i mitologiczne. Tytułowa krypta
jest ukrytym pod piwnicą głównego bohatera więzieniem, w którym
[…] leżały dwa zmumifikowane ciała. […] Miały z górą trzy metry wzrostu i przypominały wychudłe niedźwiedzie o […] iście ludzkich twarzach (Oszubski 1999: 171).

Przerażający wygląd współgra zresztą z predyspozycjami istot, które karmią
się ludzkim strachem, redukując siły witalne ofiar. Chociaż bohater, Tomasz
Sfera tabu „wzbudza […] uczucia grozy i czci, jawi się […] jako »zakazany«. Zetknięcie
z nim staje się niebezpiecznie. Każdego śmiałka czeka równie automatyczna i pewna kara […]:
sacrum jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu tym, »czego człowiek nie może oglądać
i pozostać przy życiu«” – konstatuje Caillois (Caillois 1995: 21).
6
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Tarn, wchodzi w sferę numinosum przypadkowo, to jego odkrycie poprzedzają
wizje senne, będące ostrzeżeniem przed nadciągającymi zdarzeniami.

Śnił, że budzi się, leżąc na dnie szklanej łodzi, płynącej nocą przez jezioro oleistych, leniwych
wód. Osacza go chłód i niepokój. Światło księżyca […] powleka […] ciała otaczających go istot –
ogromnych zwierząt o ludzkich twarzach. […] Boi się, a otaczające go istoty zlizują z niego
strach (Oszubski 1999: 167).

Przeczucie takie adekwatne jest do przestrogi udzielonej Pandorze, aby nie
zaglądała do wręczonej jej przez bogów puszki. Jednak zarówno w micie, jak
i w opowiadaniu pieczęć zostaje złamana, co niweczy możliwość pozytywnego
zakończenia. W obu przypadkach inicjatorką profanacji jest kobieta, nie potrafiąca powściągnąć ambicji czy ciekawości. W Krypcie jest to żona Tarna, która
zdejmuje chroniące sarkofag amulety i uwalnia bestie, skazując się tym samym
na zagładę i przyczyniając do rozprzestrzenienia koszmaru na ulice miasta7.
Jednak czyn bohaterki wiąże się nieodmiennie z zagadnieniem koegzystencji
sacrum i profanum w sferze moralności człowieka, umiejętności balansowania
na granicy pokusy i obojętności. Caillois dowodzi:
[…] pojęcie sacrum […] nadal przeciwstawia […] „drogę, prawdę i życie” siłom, które deprawują
byt we wszystkich znaczeniach tego słowa, które wiodą go rozpaczy i przeznaczają na zatracenie,
ale zarazem, w obliczu tego, co trwa, przejawia się w nim zasadnicze w swej istocie porozumienie między elementem, który wynosi, a tym, który rujnuje. Profanum jest światem swobody i bezpieczeństwa, którego granice wytyczają dwie otchłanie. Owe dwie pokusy ciągną człowieka, kiedy swoboda i bezpieczeństwo już go nie satysfakcjonują, kiedy ciąży mu […] podporządkowanie
się regule. […] Ale kiedy człowiek raz przekroczy ową granicę, nie ma już odwrotu (Caillois
1995: 63–64).

Odwieczny antagonizm pomiędzy jawnym a ukrytym staje się przyczyną
klęski bohaterów, a późniejsze działania Tarna, aby odwrócić fatum nie przynoszą żadnych rezultatów. Desakralizacja dokonuje się i w efekcie zło wydostaje się poza obręb zamknięty, bez przeszkód mogąc poszerzać swoje wpływy.
Miasto „może [też] być zarówno azylem, jak upodobniającym się do piekła
labiryntem” (Głowiński 1990: 162). Ową ambiwalencję najpełniej dokumentuje
opowiadanie pt. Podstacja, w którym człowiek ukazany zostaje nie tylko jako
użytkownik systemu, ale także jako integralna część jego zasilania. Bohater
utworu, Mieczysław Lipski, spostrzega prawidłowość zachodzącą pomiędzy
stanem jego zdrowia a zużyciem elektryczności. Po zdjęciu licznika przez pracowników zakładu energetycznego, mężczyzna „zaczął poświęcać wiele czasu
i energii na szukanie pracy” (Oszubski 1999: 39), którą wcześniej utracił, a jego
„Od tamtego dnia ulice naszego miasta przenika sekretny chłód, są mroczne nawet
w południe, nieprzyjazne. Gęste od strachu, którym żywią się przerażające byty” (Oszubski 1999:
174–175).
7

Przestrzeń zagrożenia. Miasto w opowiadaniach Tadeusza Oszubskiego

181

samopoczucie, dotychczas niezbyt dobre, „znacznie się polepszyło” (Oszubski
1999: 39). Kiedy jednak licznik znów się pojawia, bohater zaczyna odczuwać
osłabienie, które ponownie uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie.
Częste choroby [Lipskiego – przyp. K.O.] były faktem. Od jakichś sześciu miesięcy, kiedy już
życie nabrało barw, spłacone zostały długi i podłączono na powrót dopływ energii elektrycznej do
mieszkania – znów zaczął podupadać na zdrowiu (Oszubski 1999: 40).

Zależność taka potwierdza się ponownie, gdy po kolejnym zdjęciu licznika
bohater zaczyna odzyskiwać dobrą kondycję. Wówczas decyzja o niepodłączaniu urządzenia skutkuje agresją pracowników elektrowni, którzy nakłaniają bohatera do zmiany postępowania, argumentując:

[…] trzeba płacić […]. Wszyscy płacą. Prąd jest dobry […]. Może pan teraz płacić, ma pan przecież pracę […]. Elektrownia wie wszystko (Oszubski 1999: 42).

Podjęta przez Lipskiego próba wyjaśnienia tajemniczej prawidłowości skutkuje odkryciem, że „z budynku podstacji wychodziły na zewnątrz przewody,
aby opleść dzielnicę elektryczną siecią, nie było tu natomiast przewodów dostarczających energię, nośników prądu z odległej elektrowni” (Oszubski 1999: 44).
Paranoiczne podejrzenia bohatera dokumentuje także napastliwe zachowanie
elektromonterów. Podłączają oni mężczyznę do sieci elektrycznej i wówczas
jego „energia życiowa wypływała z tkanek i nerwów” (Oszubski 1999: 46).
Ostatecznie bohater godzi się na instalację licznika i odtąd zawsze regularnie
płaci rachunki, mimo że znów zapada na zdrowiu. W opowiadaniu Podstacja
pobrzmiewają echa popularnych „teorii spiskowych”, dotyczących wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku do sprawowania kontroli nad obywatelami, czego dobitnie dowodzi stwierdzenie, że „elektrownia wie wszystko”. Postaci monterów, przemocą nakłaniających do założenia licznika, stanowią
uzupełnienie podobnej koncepcji. Czerpiąca energię życiową elektrownia stanowić może wyolbrzymioną figurę wampira, karmiącego się witalnymi siłami
ofiar. Podobna wykładnia współgra z koncepcją, według której „przestrzeń ukazywana w literackich i filmowych horrorach emituje szkodliwe fluidy i energię
psychiczną niebezpieczną dla lokatorów i przybyszy” (Has-Tokarz 2006: 485).
Podobne ujęcie współgra także z wizją miasta-labiryntu-więzienia, które nie
tylko determinuje jakość życia mieszkańców, lecz decyduje również o kwestii
samego istnienia.
Upodobnione do labiryntu miasto osacza. […] Więzi, nie pozwala na swobodę ruchów
(Głowiński 1990: 173).

Zaplątani, zagubieni w metropolitalnym labiryncie bohaterowie godzą się na
postępowanie według określonych reguł, jak ma to miejsce w utworze Podstacja lub opowiadaniu Pod spodem. Problem zamknięcia dotyczy zresztą w mnie-
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jszym lub większym stopniu wszystkich postaci, stając się podstawą istnienia
i warunkiem przeżycia. Bohaterów, którzy stawiają pytania lub zaczynają dostrzegać rzeczywistość taką, jaką jest ona naprawdę, spotyka zagłada: umierają
lub przeobrażają się w adekwatny do realiów sposób.
Taki zabieg współgra z dominującą w opowiadaniach Oszubskiego ideą miasta-bestii lub – szerzej – cywilizacji jako monstrum. Transformacja dokonuje
się w dwojaki sposób: poprzez odwrócenie tradycyjnego wizerunku fantomu,
przeistoczonego w twór, który nigdy nie był żywy (wampir wszakże był niegdyś człowiekiem) oraz nadanie zagrożeniu maksymalnego rozmiaru, co zbliża
koncept pisarza do poglądów Michela Houellebecqa:
[…] powierzchnia planety jest dziś pokryta siecią o różnej gęstości, wytworzoną w całości przez
człowieka. W tej sieci krąży krew życia społecznego. Transport osób, towarów, artykułów; przeróżne transakcje, oferty sprzedaży, […] krzyżujące się informacje […]. Ten nieprzerwany nurt
oszałamia ludzkość, przeszytą śmiertelnymi drgawkami własnej aktywności (Houellebecq 2007:
47).

Stworzone przez człowieka metropolie to labirynty zagadek, przestrzenie obcości, swoiste „asfaltowe dżungle”, gdzie prawa natury przeniesione zostają
w obszar rzekomo ucywilizowany i wyzwolony spod wpływu pierwotnych
mocy czy instynktów. Dokonana przez Oszubskiego niepokojąca animizacja
miejskiej przestrzeni polega na wskazaniu tworu ludzkich rąk jako elementu
ożywionego, posiadającego własną, tajemną egzystencję. W ujęciu autora
Drapieżnika cywilizacja wymyka się spod władzy człowieka, przyjmując formę
dla ludzkości destrukcyjną i niemożliwą do poskromienia.
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Świat według potwora,
czyli gra z toposem „Obcego” w opowiadaniu
Przybysz Howarda Philipsa Lovecrafta
Jakiż język ludzki podoła dość opisowi owego zdumienia,
owego przestrachu, który mię ogarnął na widok tego,
co ujrzały wówczas oczy!
(E.A.Poe, William Wilson. Tłum. B. Leśmian)

„Pojęcie Innego jest tak odwieczne, jak sama świadomość. Nawet w najprymitywniejszych społecznościach, najstarszych mitologiach odnajdujemy pojęcie
dwoistości, Tożsamego i Innego” – konstatuje w Drugiej płci Simone de Beauvoir (de Beauvoir 2007: 14). Topos „obcego” jest w literaturze motywem niezwykle produktywnym, realizującym się w rozmaitych wariantach tematycznych i znaczeniowych. W odniesieniu do fantastyki grozy zauważyć trzeba, iż
w jej obrębie istnieje niezwykle obszerny zbiór wariantów odnoszących się
właśnie do tego archetypu. Wśród modeli fabularnych tego typu literatury wyróżnia się m.in. taki, który odnosi się do „wejścia do świata typowego dla literatury realistycznej jakiejś istoty z zewnątrz: z zaświatów, z odległej planety,
z obrazu, itp.” (Dubownik 1999: 19). Jest to matryca niezwykle pojemna, warunkująca i zawierająca niezliczoną możliwość wariantów realizacyjnych,
wiążąca się z archetypowym pojęciem „obcości” lub „inności”, ujawniającym
się jako jedna z podstawowych kategorii lękotwórczych w fantastyce grozy.
Rzeczywistość weird fiction, gotycka czy postgotycka zasiedlona jest przez najrozmaitsze stworzenia, unaoczniające i demaskujące strach człowieka przed
nieznanym, nienazwanym czy „Niemożliwym”. Wewnętrzne obawy człowieka
ucieleśniane są w postaciach „obcych” czy „intruzów”, stając się wykładnią
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lęku przed nieznanym, przed tajemnicami, które wciąż otaczają ludzką rasę. Literatura jako rezonator tych lęków przywołuje, nadaje im kształt i pozornie realną postać. Jak dowodzi Jan Mitarski
[...] w lęku wypełnia się pustkę nieznanego niebezpieczeństwa obrazami własnej imaginacji. Wydaje się, że w minionych wiekach wyobraźnia ludzka zagrożona przez tajemnicze dla niej siły natury wolała jakby zmaterializować tę pustkę zaludniając ją przerażającymi nawet stworami, niż
pozostawić nieznaną, a tym samym bardziej groźną i niepokojącą (Mitarski 2002: 309).

* * *
Zagadnienie „obcości” w opowiadaniu Przybysz Howarda Philipsa Lovecrafta realizowane jest w kilku wariantach. Zacząć należy od aspektu najbardziej
pojemnego znaczeniowo, odnoszącego się nie tylko do rzeczywistości przedstawionej, lecz również do architektury tekstu w ogóle. W badaniach nad literaturą
weird fiction, gotycką oraz postgotycką podkreśla się dwudzielność przestrzeni
opisywanej w utworze, realizującą się jako charakterystyczna polaryzacja:
[...] z jednej strony sfera racjonalności, świat człowieka, domena zdarzeń zrozumiałych; z drugiej
strony istnieje tu świat »Inności«, numinosum, tego, co poza zdolnością ludzkiego pojmowania
(Aguirre 2002: 17).

Zaprezentowane rzeczywistości stają się wobec siebie opozycyjne nie tylko
z powodu przekroczenia pewnych znanych człowiekowi zasad funkcjonowania
świata, lecz również ze względu na „niepojętość”, „obcość” czynników regulujących istnienie „tamtej”, „innej” przestrzeni.
W opowiadaniu Przybysz kwestie numinotyczności zasygnalizowane zostają
już na wstępie, a fakt, iż świat bohatera jest dla niego samego terytorium
nieznanym, nieprzyjaznym, obcym, determinuje ów szczególny rozpad przestrzeni na dwa przeciwstawne poziomy. Rzeczywistość, w której porusza się
tytułowa postać utworu scharakteryzowana zostaje jako wzbudzająca niepokój
nie tylko ze względu na wygląd, lecz również z powodu aury tajemniczości oraz
odosobnienia.
Kamienie w murszejących korytarzach zawsze wydawały się upiornie zawilgłe, wszędzie
unosiła się przenikliwa, przeklęta woń […]. Nigdy nie było tu światła […]. Światło nie napływało
również z zewnątrz z powodu przerażających drzew (Lovecraft 1999: 129)

i dalej:

[…] upiorny i przerażający był ów martwy, pozbawiony schodów kamienny walec: […]
opuszczony i złowrogi (Lovecraft 1999: 131).
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Atmosferę starego zamku konstytuują niemal w każdym szczególe scenerie
typowe dla literatury gotyckiej: wilgoć, brak światła, nieprzyjemne wonie, omszałe mury czy pełne sekretów labirynty, co koresponduje z spostrzeżeniem Zofii Sinko, że „zamek – jego zazwyczaj nadszarpnięte zębem czasu mury i baszty
były stosownym miejscem dla ukazania się ducha, jego podziemne korytarze
i lochy stanowiły siedzibę grozy i cierpienia, a jego oświetlone księżycem mury
stawały się malowniczą dekoracją” (Sinko 1991: 438). W utworze Lovecrafta
przestrzeń przedstawiona – obca, złowroga, pozbawiona światła i witalności –
stanowi element adekwatny do sposobu istnienia bohatera, identyczny z jego fizjonomią. W finale opowiadania wychodzi bowiem na jaw całkowita dehumanizacja postaci, manifestująca się przede wszystkim w sferze wyglądu. Zamknięty w niedostępnym dla ludzi miejscu, pozbawiony kontaktu ze światem
zewnętrznym bohater identyfikuje siebie jako człowieka, a ponieważ „w zamku
nie było […] luster” (Lovecraft 1999: 130), na podstawie „pokrytych pleśnią
ksiąg” (Lovecraft 1999: 130) dochodzi do wniosku, że jest „podobny do
młodych postaci, których rysunki i obrazki [widział] w rozmaitych książkach”
(Lovecraft 1999: 130). Konstatuje również:
Czułem, że jestem młody, ponieważ tak niewiele pamiętałem (Lovecraft 1999: 130).

Owa szczególna niewiedza przyczynia się do podjętych przez bohatera
działań i powoduje dyskomfort, odczuwany w trakcie pobytu w zamku. Przestrzeń numinotyczna, w której funkcjonuje „Przybysz” i stanowiąca dlań
niewątpliwą zagadkę, zostaje zaakceptowana dopiero w chwili, gdy bohater dokonuje wreszcie samoidentyfikacji. Wówczas możliwe jest zespolenie przestrzeni i mieszkańca, a kwestia obcości ulega transformacji. Bowiem już nie
świat ludzki jest dla postaci miejscem właściwym, lecz rzeczywistość dla
człowieka całkowicie obca, wypełniona tworami, dla których śmierć jest inicjacją istnienia. „Teraz mknę z drwiącymi i przyjaznymi ghulami pośród nocnego wiatru” (Lovecraft 1999: 137). Sceneria obszaru zamieszkanego przez bohatera odtwarza jednak pewną znamienną w literaturze grozy prawidłowość, eksplikowaną jako zasada, iż „ulubionymi miejscami, w których pokazywali się
zmarli, były cmentarze, zrujnowane zamki i opuszczone opactwa z ich ciemnymi korytarzami, z rozległymi podziemiami” (Janion 2002: 102). Miejsce, w którym funkcjonuje „Przybysz” charakteryzuje się identycznymi właściwościami
i współgra z odkrytą wreszcie tożsamością bohatera.
Terytorium początkowo niezrozumiałe, nieprzejrzyste, a przez to nieprzyjazne, transformuje się w obszar akceptowany, podtrzymywany świadomością
własnej „inności”.
Wiem, że zawsze byłem i pozostanę przybyszem z zewnątrz – obcym w tym stuleciu i pośród
tych, którzy wciąż jeszcze są ludźmi (Lovecraft 1999: 137).
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Aby określić pozycję bohatera w świecie przedstawionym narrator operuje
pojęciem „zewnętrza”, odnoszącym się do kategorii przestrzennych, które opisują szczególne uwarunkowanie czy sytuację podmiotu. Określenie „wewnątrz”
sygnalizuje przynależność do jakiegoś obszaru lub grupy (społecznej, etnicznej,
etc.), natomiast każda „zewnętrzność” kojarzy się z „obcością”, niedopasowaniem, konfliktem z tym, co „wewnętrzne”. Ta szczególna alienacja i poczucie
wyabstrahowania z „normalnego” świata współgrają z obrazem przestrzeni,
w której porusza się bohater. Stare, omszałe mury zamczyska, pozbawione
światła pomieszczenia, zupełna izolacja („Jakieś istoty musiały się troszczyć o
moje potrzeby, lecz ja nie pamiętam nikogo, z wyjątkiem siebie”; Lovecraft
1999: 130) składają się na obraz wysoce kontrastowy w stosunku do przestrzeni, do której dociera bohater w finale opowiadania. Jest to terytorium człowieka, ukazane w nasyconych, jasnych barwach i sprawiające wrażenie ciepła:
[…] bił z nich [okien] silny blask (Lovecraft 1999: 134).

Przede wszystkim jednak jest to miejsce pełne ludzi („ujrzałem osobliwie
przyodziane towarzystwo”, Lovecraft 1999: 134) oraz dźwięków, których do tej
pory bohater był pozbawiony.
Nigdy dotąd nie słyszałem ludzkiej mowy i mogłem się jedynie domyślać, o czym rozmawiano (Lovecraft 1999: 134).

Dystans pomiędzy patrzącym a bawiącymi się jest zatem dodatkowo
pogłębiany niemożnością porozumienia się. Lecz rozziew ten staje się jeszcze
większy w momencie, gdy istota pojawia się w pomieszczeniu. Dopiero wówczas ujawniona zostaje absolutna jej obcość, zamanifestowana histeryczną reakcją zebranych.
Ledwie znalazłem się w sali, całe towarzystwo ogarnęła nagła, niewypowiedziana, dojmująca
zgroza, której wyraz powykrzywiał ich twarze i wydarł przeraźliwe okrzyki z nieomal wszystkich
gardeł. Wszyscy […] rzucili się do ucieczki, a w tumulcie i panice kilka osób zemdlało i zostało
wyniesionych […]. Wielu zakrywało oczy i gnało na oślep w panicznej próbie ucieczki
(Lovecraft 1999: 134–135).

Zwrócić też trzeba uwagę na fakt, że chociaż bohater reprezentuje terytorium
numinotyczne, to w jego oczach bawiący się ludzie są tak samo obcy. Tytułowy
„przybysz” opisuje bowiem stroje zgromadzonych jako osobliwe i choć usiłuje
zidentyfikować się z tańczącymi, nie potrafi reagować jak oni, a co więcej – nie
postrzegając siebie jako źródła zagrożenia, pozostaje w zawieszeniu pomiędzy
światem ludzi a własną rzeczywistością. Widząc odbity w lustrze własny wizerunek, opowiadający konstatuje:
[…] było [to] istną kombinacją wszystkiego, co nieczyste, niesamowite, nienormalne, niepożądane i godne najwyższej pogardy. Miało trupią barwę gnijących zwłok, odcień rozkładu, starości
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i zepsucia, toczony przez robaki, ociekający eidolon bluźnierczego objawienia, ohydne, okrutne
uzewnętrznienie tego, co litościwa ziemia powinna na zawsze ukryć w swoich trzewiach. […] Ujrzałem w jego wyżartym, ziejącym nagimi kośćmi kształcie przeraźliwie ironiczną, zdeformowaną w niemożliwy do wyrażenia sposób trawestację ludzkiej sylwetki (Lovecraft 1999: 135).

Opis ten opiera się przede wszystkim na wyrażeniach o aksjologicznym charakterze i wywołujących określone asocjacje. „Bluźnierczy”, „ohydny”, „przeraźliwie ironiczny”, „zepsucie”, „starość” to określenia przynoszące konkretne
skojarzenia estetyczne, odwołujące się do wyobraźni i konotacji na trwałe wpisanych w ludzki sposób postrzegania rzeczywistości. Ich kontrastowość wobec
utrwalonego kanonu piękna wzmaga dodatkowo atmosferę obcości, wyraźnie
sytuując bohatera w opozycji do świata żywych. Jego wtargnięcie do tego świata oraz pragnienie integracji z ludzką codziennością świadczy jedynie o braku
wiedzy na własny temat. Natomiast sposób ukazania sylwetki bohatera wpisuje
się w koncepcję rzeczywistości przywoływanej w twórczości Lovecrafta. Michel Houellebecq pisze:
[Lovecraftowski – przyp. K.O.] świat cuchnie. Zmieszany fetor trupów i ryb. Poczucie klęski,
ohyda rozkładu. […] Pod obrzmiałym księżycem […] są tylko wzdęte trupy, spuchnięte i czarne,
gotowe strzelić strumieniem zgnilizny. […] To, co widzimy, budzi w nas czasem grozę […]. Inne
zaś zmysły potwierdzają społem, że świat jest naprawdę czymś odrażającym (Houellebecq 2007:
72).

Rzecz jasna obcość postaci manifestuje się tutaj także w kontekście istniejącego w tradycji lęku przed zmarłymi czy pewnych zasadniczych kwestii
odnoszących się do sfery śmierci. Unicestwienie przeistacza przecież żywego
człowieka w przedmiot, identyfikowany z materią nieożywioną.

Na szczególną uwagę [zasługuje] wzbudzający zgrozę i poczucie niebezpieczeństwa wygląd
nieboszczyka. Jest to wrażenie często odczuwane mocniej niż więź uczuciowa. Nieboszczyk jest
niejako objęty tabu, posiada magiczną energię, która może oddziaływać na bliskich, na dom, ludzi
i przedmioty. Ma w sobie coś nieczystego i wzbudzającego lęk i już samo dotknięcie go grozi
skażeniem […] (di Nola 2006: 245).

Fakt ten tłumaczy tak częste przywoływanie postaci trupa jako reprezentanta
nieczystych mocy.
Sugerowanie obecności martwego w dziedzinie żyjących inicjuje trwogę,
przekłada się na obraz „Niemożliwego”, niepojętego i – oczywiście – niechcianego. Takie ujęcie i towarzyszący mu strach możliwy jest paradoksalnie dzięki
zmianie sposobu postrzegania trupa w perspektywie społecznej, a więc zupełnym wyabstrahowaniu go od żyjących. Pamiętać bowiem należy, że:

[…] w tradycyjnej mitologii ciało umarłego reprezentuje nie tylko to, kim był nieboszczyk, ale
również to, kim się stał i kim się stanie: istotę z tamtego świata, głęboko wnikającą w świat żywych i ściśle go dotyczącą. W kulturze pozytywistycznej i nacechowanej indywidualizmem czci
się […] wytrwale zwłoki osoby bliskiej, aby zachować iluzję obecności […]. Dla kogoś osobiście
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niezaangażowanego […] trup jest tylko znakiem naukowo wytłumaczonego procesu biologicznego (Thomas 1986: 64-65).

Literatura grozy przywraca dawny porządek, kiedy za pomocą swojej mitologii pokazuje zmarłego jako byt nie do końca zrozumiały, nie należący do wymiaru ludzkiego, jednak realnie istniejący i wpływający na los żyjących. Zmiana optyki jest w tym przypadku rodzajem transgresji, dokonanej przy udziale
mitologii przemieszanej z tradycją oraz ukrytymi obawami przed nieznanym.
W opowiadaniu Przybysz Lovecraft prezentuje istnienie „obcego” nie tylko z
ludzkiej perspektywy, lecz przede wszystkim w ujęciu samego „odmieńca”. Jak
pisze de Beauvoir:
Inny, określając się jako Inny, bynajmniej nie określa Tożsamego: przeciwnie Tożsamy, uznając się za Tożsamego, określa Innego. Aby jednak nie dokonała się zamiana ról, aby Inny nie
stał się Tożsamym, trzeba, by Inny podporządkował się owemu obcemu punktowi widzenia (de
Beauvoir 2007: 16).

Porządek w istocie nie zostaje odwrócony, lecz jedynie zakłócony na krótką
chwilę, do czasu, gdy „Obcy” pojmuje, iż nie sposób zidentyfikować się
z „Tożsamym” i godzi się na swoje wykluczenie poza nawias normalności.
Dzieje się tak dlatego, iż „obcy [to] ten, który nie jest mną, wobec którego muszę określić siebie i swoje terytorium” (Haska, Stachowicz 2006: 6). Oznaczoność strefy przekłada się na charakterystyczną przynależność, przypisanie do
konkretnego układu przestrzennego. Wkroczenie monstrum w dziedzinę zdominowaną przez człowieka rodzi w efekcie traumę przeżywaną przez samego bohatera. W nim bowiem dokonuje się proces samoakceptacji, auto-przypisania do
określonego gatunku, stanowiący zarazem akt pogodzenia się z własną odmiennością. Zwrócić wszakże trzeba uwagę na fakt, że bohater dobrowolnie przyjmuje narzucony porządek istnienia; postrzegając swój konterfekt w kategoriach
potworności czy brzydoty, nadaje sobie jednocześnie status stworzenia wyzwolonego. Początkowa zgroza przeradza się w zadowolenie i w konsekwencji
prowadzi do zgody na własne istnienie.
Na uwagę zasługuje również fakt, że narracja w Przybyszu jest przekazem
pierwszoosobowym, relacją utrzymaną w niezwykle ekspresywnym i barwnym
tonie. Mnogość określeń wartościujących przestrzeń (ogniskujących się głównie
wokół terminologii negatywnej: „bluźnierczy”, „przerażający”, „przeraźliwie
ironiczny”, itp.) powoduje, że optyka bohatera zostaje uwiarygodniona. Perspektywa oglądu jest jednak – jak się okazuje – perspektywą potwora, owego przerażającego „innego”, co wydatnie wpływa na jakość procesu projekcji-identyfikacji. Jak konstatuje bowiem Anna Gemra, „podstawowy podział świata przedstawionego i jego elementów w utworach grozy przebiega zwykle wzdłuż linii
»swoje«/»obce«, »my«/»oni«” (Gemra 2006: 501), co jednoznacznie określa re-
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lację pomiędzy odbiorcą a opisywanym przez artystę monstrum, zwłaszcza jeśli
wziąć pod uwagę zależność, że „granica pomiędzy »naszym« a »obcym« jest
zarazem granicą pomiędzy Dobrem a Złem” (Gemra 2006: 502). Podobne ujęcie warunkuje zatem przynależność „innego” do sfery negatywnej, powodując
niezgodę lub niechęć odbiorcy. Tymczasem potwór Lovecrafta prezentuje całą
gamę uczuć zarezerwowanych tradycyjnie dla bohatera konfrontowanego z numinosum, nie zaś doń przynależącego. Problem sygnalizowany przez pisarza w
utworze Przybysz wiązać się może z prezentowanym przez autora przekonaniem, iż istoty spoza naszej rzeczywistości są tak naprawdę determinowane prawami identycznymi jak ludzkie i w związku z tym prezentują zachowania czy
dążenia podobne do człowieczych wzorców postępowania. Jak konstatuje Houellebecq:
[…] by wyobrazić sobie, jak potraktowałyby nas, gdybyśmy nawiązali z nimi kontakt, lepiej
przypomnieć sobie, w jaki sposób my traktujemy takie «niższe inteligencje» jak króliki czy żaby.
W najlepszym przypadku stają się naszym pożywieniem; czasem też, często, zabijamy je dla samej przyjemności zabijania. Oto, ostrzega Lovecraft, prawdziwy obraz naszych przyszłych relacji
z „obcymi inteligencjami” (Houellebecq 2007: 34).

Zauważyć także trzeba, iż topos „obcego” funkcjonować może na płaszczyźnie samoidentyfikacji, jako kategoria utraty lub braku tożsamości. Pozbawiony
dotychczas własnego wizerunku bohater nie pojmuje, kim jest i skąd się wziął.
Usiłuje uciec z więzienia, jakim staje się dlań stare zamczysko, dokładając
wszelkich starań, aby wykroczyć poza przestrzeń mu przypisaną. Sam dokonuje
transgresji i sam również się nią staje, ponieważ niebacznie przekracza granicę
pomiędzy światem martwych i żywych oraz między światem ludzi i światem
potworów. Jednak moment uświadomienia jest równoznaczny z gestem akceptacji siebie. Chociaż bohater dotkliwie odczuwa swoją odmienność, określa się
jednocześnie jako nowy, nie potrzebujący ludzkiej aprobaty byt. Mówi:
[…] zrozumiałem to z chwilą, gdy sięgnąłem ręką w kierunku odrażającej, bluźnierczej ohydy,
widocznej wewnątrz tej wielkiej, złoconej ramy – kiedy […] dotknąłem zimnej nieustępliwej powierzchni gładkiego, polerowanego szkła (Lovecraft 1999: 137).

Z jednej zatem strony „Przybysz” jasno wyraża stanowisko wobec własnego
wyglądu, z drugiej wszakże afirmuje monstrualną fizjonomię jako wykładnik
przynależności gatunkowej i możliwość wyjścia poza mury dotychczasowego
więzienia, co egzemplifikuje wyznanie:
[…] muszę wszelako przyznać, że dzięki tej nowej swobodzie i szaleństwu nieomal pogodziłem
się z goryczą obcości (Lovecraft 1999: 137).

„Inność”, rozumiana w perspektywie fizycznej brzydoty, przekłada się tutaj
na tradycyjny sposób pojmowania oraz przebiegu granicy pomiędzy tym, co uz-
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nawane za dobre lub złe. Tutaj jednak siły ciemności nie funkcjonują w żaden
znany dotychczas sposób, ponieważ w zasadzie nie ma ich w ogóle. Pejoratywne określenia użyte do charakterystyki obcej istoty nie współgrają ani z jej
dążeniami, ani z osobowością (jeśli takowa istnieje). Potwór chce się „zaprzyjaźnić”, udomowić, gdyż po prostu nie rozumie własnej monstrualności i wydaje
mu się, że jest tym samym, co ludzie, gatunkiem.
W tekście Lovecrafta w szczególny sposób zostaje wyznaczona granica pomiędzy ludzkim a obcym, gdyż na obie te kategorie autor każe patrzeć z perspektywy monstrum, istoty wyrzuconej poza obręb człowieczych możliwości pojmowania. Tutaj właśnie dokonane zostaje znamienne odwrócenie ról, wskazanie punktu widzenia „innego”, podważona zostaje czy ośmieszona zasada,
według której funkcjonuje literatura grozy. Intencje „obcego” nie noszą znamion agresji, nie stają się przejawem chęci eksterminacji ludzkości. Reakcje
zebranych są rezultatem nieporozumienia, efektem tradycyjnej negacji tego, co
fizycznie brzydkie, zidentyfikowania ze złem. Tymczasem bohater nie reprezentuje żadnej opcji, opowiada się po swojej stronie, z subtelną rezygnacją zgadzając się na własne istnienie. „Obcy” nie próbuje stać się „Tożsamym”, lecz
nie podejmuje także wysiłku, aby unicestwić własną egzystencję. Podobne ujęcie aspiracji oraz dokonań postaci sytuuje się w całkowitym wyabstrahowaniu
od jakiegokolwiek modelu psychologicznego. Ten wyraźny apsychologizm jest
jednak metodą obrazowania zgodną z literacką filozofią Lovecrafta, ktorą tak
charakteryzuje Michel Houellebecq:
[…] wszelka psychologia jest bezużyteczna. […] Postaci wcale jej nie potrzebują; komplet receptorów w stanie używalności powinien im wystarczyć. Ich jedyną prawdziwą funkcją jest w istocie
rzeczy postrzeganie (Houellebecq 2007: 73).

Tak też dzieje się w przypadku „przybysza”, który jest jedynie obserwatorem swojego losu. Tytułowy Przybysz podobny jest do innych bohaterów
wypełniających Lovecraftowską rzeczywistość, którzy „osaczeni przez straszliwe przeczucia […] zachowują się jak milczący, bierni, całkowicie bezbronni,
sparaliżowani obserwatorzy. […] Będą trwać przykuci do miejsca, choć dokoła
koszmar nabiera realnych kształtów” (Houellebecq 2007: 74).

* * *
Motyw „innego” jest szczególnie produktywny w literaturze grozy ze względu na mnogość wariantów, w jakich może się pojawiać. Jako projekcja lęku
przed nieznanym przybiera najrozmaitsze kształty, przeobrażając się w to, co
człowiekowi najbardziej nieprzyjazne. Jednak weird fiction potrafi przeistoczyć
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rzeczywistość w taki sposób, aby przedmioty nawet najbardziej znane i bliskie
stawały się źródłem zagrożenia. Houellebecq wspomina na przykład:

[…] niewielu ludzi uzna jodową woń wodorostów za odpychającą i przykrą; prócz, bez wątpienia.
czytelników Widma nad Innsmouth. Podobno trudno jest po lekturze opowiadań Lovecrafta myśleć spokojnie o płazach. Wszystko to sprawia, że zgłębianie tych tekstów to dość szczególna próba (Houellebecq 2007: 74).

Znamienna umiejętność nadawania znanym aspektom zupełnie innego znaczenia staje się wyznacznikiem fantastyki ukierunkowanej na wzbudzanie w odbiorcy lęku. Jednocześnie umiejętne przesunięcie dokonane w obrębie archetypów pozwala na pełniejsze ich wykorzystanie, nadanie im nowego znaczenia.
W przypadku toposu „innego” jest to zadanie trudne, ponieważ opiera się nie
tylko na przewartościowaniu czy odwróceniu, ale również na nawiązaniu do
wielopoziomowości wykładni oraz interpretacji tego toposu.
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Wyspa Krym Wasilija Aksionowa jako przykład
prozy alternatywno-historycznej
Nie ulega wątpliwości, iż w XX wieku powieść historyczna w swej klasycznej formie (z wszelkimi możliwymi wariacjami) nadal stanowiła jeden z rodzajów twórczości literackiej. Pewne znamiona odmiany gatunkowej uzyskała jednakże proza historyczno-fantastyczna (dotycząca „historii alternatywnej”) i fantastyczno-historyczna (jej cechą charakterystyczną są różnego typu podróże
w czasie) (Балакин 2008). Szczególnie popularnym ostatnimi czasy w literaturze rosyjskiej pisarstwem alternatywno-historycznym zainteresował się krytyk
Siergiej Czuprynin, dla którego jest to typ prozy analizującej niezrealizowany w
rzeczywistości wariant historii. Czuprynin podkreśla, że chociaż powyższy termin związany jest z literaturą fantastyczno-naukową, to za klasykę tego quasi-gatunku uznane zostały utwory pisarzy na ogół z fantastyką nie kojarzonych,
a mianowicie Wyspa Krym (1981, w ZSRR publikacja w 1990) Wasilija Aksionowa oraz Рoммaт (1990) Wiaczesława Piecucha. Autor pierwszego z wymienionych utworów zakłada, że w 1920 roku bolszewikom nie udało się pokonać
wojsk białego generała Wrangla, dzięki czemu Krym na dziesięciolecia stał się
enklawą burżuazyjnej demokracji. Jest to więc powieść z cyklu „co by było,
gdyby…”. Podobne „alternatywne” historie ukazane zostały chociażby w utworach Wiaczesława Rybakowa i Nikołaja Romanieckiego. W Евразийской
симфонии (2000–2005), cyklu opowiadań napisanych do spółki z Igorem Alimowem (pod wspólnym pseudonimem Golm van Zajczik), Rybakow kreśli
dzieje XIII-wiecznego państwa Ordus, powstałego w wyniku porozumienia
między Rusią Aleksandra Newskiego i Ordą, kierowaną przez syna Batu Chana,
Sartaka. Z kolei Убьём в себе Додолу (1996) Romanieckiego przedstawia dwa
niezależnie rozwijające się państwa Słowian Wschodnich, którym udało się
przetrwać od średniowiecza aż po czasy współczesne – chrześcijańską Ruś
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Kijowską i pogański Nowogród1. Biorąc pod uwagę wzmożone zapotrzebowanie na sensację, utwory tego rodzaju należy uznać za komercję pozbawioną ryzyka. Proza alternatywno-historyczna to jedna z popularniejszych odmian
współczesnej fantastyki – w 1995 roku specjalnie na jej potrzeby ufundowano
nagrodę „Miecz w lustrze” (Чупринин 2008).
Jak podkreśla Czuprynin, zwyczaj stosowania trybu przypuszczającego
w utworach o czasach minionych jest w literaturze rosyjskiej po roku 1990 nagminny, także w utworach nieaspirujących do miana literatury fantastycznej,
czego przykładem Czapajew i pustka (1996) Wiktora Pielewina czy Oправданиe (2001) i Oрфография (2003) Dmitrija Bykowa, a nawet niebeletrystyczne
prace tzw. „komercyjnych historyków” – Anatolija Fomienki oraz Wiktora Suworowa. Popularność tego rodzaju literatury po rozpadzie Związku Radzieckiego można postrzegać jako alergiczną reakcję – zarówno ze strony pisarzy, jak
i czytelników – na latami narzucany „jedynie słuszny i prawdziwy ogląd historii”. Inną jej cechą charakterystyczną są niemal obowiązkowo pojawiające się
w tych tekstach motywy antyzachodnie, niekiedy wyrażane wprost, czasami
ukryte, tym niemniej stale obecne (Чупринин 2008).
Aleksandr Bałod już na wstępie swojego artykułu obwieszcza śmierć klasycznej powieści historycznej oraz jej zmartwychwstanie w nowej, dziwnej
(w jego przekonaniu) formie prozy alternatywno-historycznej. Zastanawiając
się nad przyczynami popularności oraz specyfiką (tzw. paradoksami) tego rodzaju pisarstwa, badacz słusznie zauważa, że twórcy ci to nowi utopiści, a obraz
świata przez nich konstruowany, to kolejna fikcja, miraż, symulacrum. Stworzenie arcydzieła w tym gatunku wydaje się niemożliwe, co więcej, najlepsze
utwory alternatywno-historyczne bywają kwalifikowane jako literatura fantasy,
kryminały, parodie alternatywno-historyczne (пародия с элементами альтернативной истории), lub tzw. mainstream (literatura popularna), wątpliwe więc,
czy do gatunku powieści historycznej w ogóle należą. Uznać by je należało za
typowy wytwór pisarstwa postmodernistycznego, przy czym, o ile typowa powieść postmodernistyczna stanowi remake literatury przeszłości, to omawiana
przez nas postrzegana bywa jako remake zdarzeń z przeszłości. Specyfika
remake’u historii w literaturze polega na opracowaniu nowego scenariusza ze
Чупринин 2008. Inne „alternatywne” historie, o których wspomina Czuprynin, to: Гравилет
„Цесаревич” W. Rybakowa – o podpisaniu przez Aleksandra II „konstytucji” Loris-Melikowa i
upadku XIX-wiecznych rosyjskich ruchów rewolucyjnych; Седьмая часть тьмы Wasilija Szepietniewa – o nieudanym zamachu Bogrowa na Stołypina; Бульдоги под ковром Wasilija Zwiagincewa – o tym, jak po śmierci Lenina władzę w ZSRR przejmuje Lew Trocki; Все способные
держать оружие Andrieja Łazarczuka –o światowym zwycięstwie faszystowskich Niemiec;
1985 Jewgienija Bieniowa – o przejęciu władzy przez G. Romanowa zamiast M. Gorbaczowa.
1
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starymi aktorami lub, odwrotnie, starego scenariusza z nowymi bohaterami
(dziwnie przypominającymi dawnych) (Балод 2008).
Proza alternatywno-historyczna ma przed sobą, zdaniem A. Bałoda, dwie
drogi rozwoju – wszerz (ekstensywną) i w głąb (intensywną). Pierwsza z nich,
łatwiejsza, wydaje się wyczerpywać swoje możliwości (chodzi o prezentację
nowych – mniej znanych odbiorcy – epok, epizodów, krajów, kontynentów),
czytelników interesują bowiem alternatywne wersje wielkich, powszechnie znanych wydarzeń historycznych, których, wbrew pozorom, nie ma zbyt wiele. Siłą
rzeczy, lepsze perspektywy otwierają się przed pisarzami podejmującymi analizy i nowatorskie interpretacje wątków wielokrotnie już opisywanych, zmierzające do wypracowania nowych idei, czy wręcz alternatywnych historiozofii
(Балод 2008).
Głębszy namysł nad istotą pisarstwa alternatywno-historycznego prowadzi
do paradoksalnego wniosku, że historia jest z istoty swej bezalternatywna. Jeden z ulubionych sposobów kreowania przez pisarzy zdarzeń, to zamiana obligatoryjnego w przypadku tego gatunku pytania: „co by było...”, założeniem:
„to, co się stało w przeszłości naprawdę, nie zdarzyło się w historii alternatywnej”. Jednakże rezultat takiego rozwiązania jest, paradoksalnie, zaskakujący,
tok historii nie ulega bowiem większym zakłóceniom. Wychodzi na to, że historią rządzi pewna prawidłowość, którą kreowane przez pisarzy zdarzenia nie są
w stanie poważnie naruszyć (Балод 2008).
Jak odnotowuje Władisław Gonczarow, większość krytyków i badaczy literatury, zalicza tzw. „alternatywne historie” do fantastyki. Co więcej, nie brak
głosów, by za prozę fantastyczną uznać praktycznie całą historyczną beletrystykę, ponieważ jej twórcy, w większości przypadków, opisują nie rzeczywiste
zdarzenia, lecz swoje o nich wyobrażenia, w najlepszym razie można tu mówić
o rekonstrukcji historii, w najgorszym zaś – o rojeniach „na podstawie”
(Гончаров 2008).
Gonczarowa interesują głównie alternatywne modele skierowane nie na
przeszłość, lecz przyszłość, będące częścią tzw. futurologii, uważanej dziś za
jedną z dziedzin socjologii, zajmuje go gatunek alternatywnych historii wojennych, w XIX wieku cieszący się uznaniem nawet wśród wojskowych strategów.
Jego zdaniem, około roku 1870 pojawił się w literaturze europejskiej rodzaj pisarstwa, który zaczęto określać mianem „utopii wojennej” (военно-утопический роман) lub „fantastyki obronnej” (оборонная фантастика). Jak wynika
z ustaleń Gonczarowa, w Rosji ten quasi-gatunek zapoczątkowały dwa szkice
pisarza i uczestnika wojny rosyjsko-tureckiej, Wsiewołoda Kriestowskiego,
opublikowane w 1882 roku w czasopiśmie „Istoriczeskij wiestnik”. Teksty
Kriestowskiego analizowały perspektywy przyszłej wojny na Wschodzie oraz
szanse stworzenia rosyjskiej bazy marynarki wojennej na wyspach Cuszim-
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skich. W kolejnych latach ukazały się następne utwory zaliczane do „wojennej
fantastyki”, a ich ilościowy wzrost (również we Francji, Niemczech, Wielkiej
Brytanii) przypadł na początek XX wieku, co spowodowane było wzrostem napięć w polityce europejskiej. Ciekawe, że większość z nich uznana została za
rodzaj literatury wojenno-teoretycznej, a nie klasycznej beletrystyki. Szczególnego znaczenia gatunek ten nabrał w Rosji po roku 1917, gdzie traktowany był
specyficznie – nie zaliczano go ani do fantastyki naukowej, ani do prac naukowych. Ponadto, rozwój radzieckiej fantastyki lat 20. minionego wieku zaowocował prawdziwymi, pierwszymi w literaturze rosyjskiej „alternatywnymi historiami” (zorientowanymi wstecz). W roku 1928 opublikowano utwór trzech uralskich pisarzy (W. Griszgorna, I. Kellera, B. Lipatowa) Бесцеремонный Роман,
którego bohater wyrusza w przeszłość, by pomóc Napoleonowi pod Waterloo.
Gatunek ten nie stał się jednak w ZSRR zbyt popularny, większe wzięcie miał
wśród rosyjskich pisarzy-emigrantów (na przykład P. Krasnowa i M. Pierwuchina). Jak się wydaje, wymogi bezpieczeństwa powodowały, iż radzieccy autorzy prozy fantastycznej ograniczali się do prezentacji hipotetycznych kataklizmów wstrząsających światem kapitalistycznym (rewolucje, kontrrewolucje, faszystowskie i antyfaszystowskie przewroty). Jednym z nielicznych wyjątków
była powieść Borisa Ławrieniowa Крушение республики Итль (1925), będąca
aluzją do jednego z epizodów wojny domowej – mała, południowa część Rosji
oddziela się od reszty kraju i zachowuje, na pewien czas, ustrój burżuazyjnokapitalistyczny. Pomysł ten podejmie, po z górą pięćdziesięciu latach, Wasilij
Aksionow w Wyspie Krym (Гончаров 2008).
Zdaniem Gonczarowa, od drugiej połowy lat 20. w literaturze radzieckiej
pojawiają się kolejne utwory tzw. „fantastyki wojennej”, zawierające rewelacje
na temat nieistniejących, póki co, rodzajów broni. W latach 30. literatura ta stopniowo stawała się samodzielnym gatunkiem, pełniącym ważne zadania propagandowe. Tzw. „powieści o przyszłej wojnie” uznawane były za „coś ważniejszego” niż „niepoważna” fantastyka, a ich twórcy, w większości zupełnie dziś
zapomniani (najczęściej nie byli to zawodowi pisarze), tacy, jak Gieorgij Bajdukow, Piotr Pawlenko, A. Szejdman, W. Naumow, cieszyli się sporym uznaniem.
W gatunku tym próbowali swych sił również profesjonalni literaci – Siergiej
Dikowski, Wasilij Kuroczkin, a nawet Aleksiej Tołstoj. Po 1945 roku omawiany rodzaj pisarstwa praktycznie zaniknął, okazało się, że niedawno zakończona
wojna wyglądała zupełnie inaczej niż w rojeniach pisarzy, co niewątpliwie
przyczyniło się do spadku jego popularności. Pamiętajmy poza tym, że przebieg
II wojny światowej nie nadawał się jako materiał do literackich peregrynacji
w kraju, gdzie oficjalnie głoszono brak alternatywy dla raz przyjętej wizji historii. „Tryb przypuszczający” uznano za antyradziecki, nienaukowy, w rezultacie
czego gatunek ten na wiele lat został zapomniany (Гончаров 2008).
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„Powieść o przyszłej wojnie” odrodziła się wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, łącząc „wojenne alternatywy” i tzw. „techniczny thriller”. Jednakże,
jak słusznie zauważa Gonczarow, ten futurologiczny thriller jest obecnie przede
wszystkim thrillerem właśnie – w odróżnieniu od utworów z początku XX wieku, ma bawić czytelnika, a nie prezentować nowe koncepcje wojenno-polityczne. Do nurtu tego badacz zalicza utwory Andrieja Anikina, Siergieja Anisimowa, Wasilija Zwiagincewa, Andrieja Łazarczuka, Lwa Wierszynina, Aleksandra Buszkowa, jak również, uznawanego za klasyka rodzimej fantastyki,
Kira Bułyczowa (zawodowego historyka), twórcę cyklu „Rzeka Chronos”,
gdzie zawarte zostały alternatywne wersje dziejów Rosji w pierwszej połowie
XX wieku. Wszystkie te „wojenne alternatywy” i „historyczne rekonstrukcje”
można, według Gonczarowa, podzielić na dwa typy – historyczne i literackie.
W pierwszych dominują fakty i ich analiza, nie ludzie lecz zdarzenia, podczas
gdy drugie to teksty z gruntu literackie, zdarzenia alternatywnej rzeczywistości
ukazane są tu oczami żywych ludzi (Гончаров 2008).
Zjawisko prozy alternatywno-historycznej reprezentuje w rosyjskiej literaturze współczesnej powieść Wasilija Aksionowa Wyspa Krym (1981), uznawana
powszechnie za jedno z ambitniejszych dokonań w ramach tego gatunku. Wykreowany przez pisarza rosyjski Tajwan (oficjalna nazwa Krym-Rosja) posiada
intrygującą historię oraz skomplikowane, napięte relacje wewnętrzne. To quasi-państwo (Tymczasowa Strefa Ewakuacyjna) powstało w rezultacie nieudanego dla bolszewików starcia z armią Wrangla, uratowaną przypadkowo przez
młodego angielskiego żołnierza, Bayla-Landa, który w krytycznym momencie
otworzył ogień w stronę nacierającego wroga, stając się, mimo woli, bohaterem
narodowym. Ustrój demokratyczny wprowadzono na Wyspie wraz z konstytucją w roku 1930, niewiele natomiast wiadomo o sytuacji Krymu w latach 20.
W późniejszym okresie, broniąc z trudem zdobytej niezależności (północny
sąsiad nigdy nie wyraził zgody na przystąpienie Wyspy do ONZ), Krym stoczyć musiał zwycięską wojnę z Turcją. Nigdy też przywódcy radzieccy nie wyrzekli się aspiracji do Wyspy jako części Rosji. Państwo to posiada swój Parlament, składający się z Dumy Tymczasowej, której przewodniczący ma szerokie, niemalże prezydenckie, uprawnienia. Istnieją tu różne, mniej lub bardziej
legalne ugrupowania, typu prawicowej Wilczej Sotni, Stowarzyszenia Odrodzenia Ojczyzny i Tronu, Związku Małorusinów czy Związku Wspólnego Losu.
Znaczącą część społeczeństwa stanowią tzw. wrewakuanci, czyli czasowi ewakuanci, do których należy władza; są to ludzie czekający dnia, kiedy w Wiosennym Marszu wyruszą, by walczyć o odrodzenie ojczyzny – sami uznają się za
jedynych prawdziwych Rosjan. Pod koniec lat 70. XX wieku – wtedy mają miejsce ukazane w powieści zdarzenia – społeczeństwo Krymu jest mocno kosmopolityczne (zawsze zresztą było). Oprócz Rosjan składa się z wielu innych
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nacji, co więcej, na Wyspie zaczyna kształtować się zupełnie nowy naród, Jaki,
w skład którego wchodzą potomkowie Tatarów, Włochów, Rosjan, Bułgarów,
Greków, Turków i Brytyjczyków, posługujący się swoim własnym językiem –
zlepkiem tatarskiego i rosyjskiego. To nowe społeczeństwo jest równie obojętne
na idee odrodzenia starej Rosji, hasła monarchizmu, jak i marksizmu, a narodowa frakcja Jaki w Tymczasowej Dumie Państwowej żąda przekształcenia wyspy w prawdziwie niezależne państwo ze wszystkimi instytucjami państwowymi. Dla wielu Krym to jaskinia rozpusty, raj dla awanturników i szpiegów, swoimi przybytkami i amerykańskimi bazami wojskowymi przypomina Hongkong
lub Singapur.
Współcześni krytycy widzą w utworze przejaw, charakterystycznej dla filozofii postmodernizmu, krytyki wszelkich utopijnych projektów zmierzających
do osiągnięcia globalnej harmonii. W tym wypadku chodzi o znamienne dla rosyjskiej inteligencji przekonanie, zakładające jej winę oraz odpowiedzialność
wobec narodu, uosabianego tu przez społeczeństwo radzieckie, cierpiące wszelkie niedogodności, podczas gdy oni – krymscy inteligenci – żyją spokojnie i dostatnio, korzystając ze zdobyczy demokracji. Motyw to w literaturze rosyjskiej
nienowy. Poczucie winy to rezultat swoistego socjalno-psychologicznego kompleksu, „kompleksu winy wobec Rosji, winy nieuczestniczenia w jej cierpieniach”, który kieruje poczynaniami rosyjskich inteligentów, reprezentowanych
w powieści przez redaktora „Rosyjskiego Kuriera”, Pawła Łucznikowa, syna
białogwardyjskiego oficera (Лейдерман, Липовецкий 2003: 158–160). Jego
plan, do realizacji którego konsekwentnie zmierza wraz z grupką najbliższych
przyjaciół, polega na obdarowaniu społeczeństwa radzieckiego bogactwem
i zdobyczami młodej krymskiej demokracji, co, w jego naiwnym rozumowaniu,
winno przyczynić się do szczęścia i dobrobytu nowej, wspólnej radzieckiej ojczyzny. Według Łucznikowa, alternatywa w zasadzie nie istnieje, albo syta egzystencja na peryferiach ludzkości, albo współudział w mesjanistycznym pochodzie Rosji, ujęty, w wypracowanej przez niego Idei Wspólnego Losu. Jak
słusznie zauważają Mark Lipowiecki i Naum Lejderman, w idei tej pobrzmiewają nuty mesjanizmu, ofiarnictwa i gotowości, by poświęcić wszystko dla duchowej doskonałości (Лейдерман, Липовецкий 2003: 160). Według radzieckiego reżysera Witalija Ganguta, przyjaciela i sympatyka (niekonsekwentnego
zresztą) planów Łucznikowa:
[...] Wyspa Krym należy do całego ich pokolenia, jest wcielonym marzeniem, modelem przyszłej
Rosji2.

2

Aksionow 2001: 58. Dalej cytuję według tego wydania, stronę cytatu podaję w nawiasie.
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W rozmowie z odpowiadającym za bezpieczeństwo Wyspy generałem Czernokiem, redaktor naczelny „Rosyjskiego Kuriera” wyznaje wprost, jak wiele
jest w stanie poświęcić dla realizacji swej idei:
– Przecież wiesz, Sasza, jak tam jest – odezwał się po chwili. – Czasem mam wrażenie, że oni
sami nie wiedzą, czego chcą. Ale my musimy wiedzieć, czego chcemy. Ja chcę być Rosjaninem,
nawet jeżeli mają mnie deportować na Syberię… (s. 80)

Swoje polityczne credo wykłada Łucznikow w jednym z redakcyjnych tekstów, Nicości, przypominającej pseudohistoriozoficzny traktat poświęcony
osobie Stalina:

– Uważamy, że w Rosji trwa obecnie walka dwóch potężnych prądów. Jeżeli zwycięży Stalin,
powstanie społeczeństwo totalitarne, bezmyślne stado, które, nie pamiętając już Stalina, [...] będzie zagrożeniem dla całej kuli ziemskiej. Jeżeli Stalin przegra, Rosja może się przekształcić
w wielką twórczą wspólnotę ludzką, prowadzącą dialog z Bogiem, pamiętającą o własnych i cudzych cierpieniach, [...] o krwi, kłamstwie i stalinizmie (s. 221).

Bohater Aksionowa wierzy w nowe społeczeństwo, które na gruzach starego, na ruinach dwóch odchodzących do lamusa historii państw (ZSRR i Krymu-Rosji), stworzy nową jakość, zbuduje Nowe Jeruzalem, które przejmie od swoich poprzedników i wykorzysta rozwiązania najbardziej wartościowe, dążąc do
równości, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Jak twierdzą wspomniani badacze (Лейдерман, Липовецкий 2003: 159–
–160), Wyspa Krym – enklawa szczęścia, dostatku i osobistej wolności, prawdziwa wyspa „okey” (Ostrow Krym) – to rezultat tęsknoty Aksionowa za utopią, której raz po raz przeciwstawiony zostaje ponury obraz ZSRR. Wraz z rozwojem wypadków Łucznikow staje się coraz bardziej osamotniony i tragiczny,
na przekór faktom niezmiennie głosi swój „histeryczny idealizm”; nie rozumieją go ani krymscy konserwatyści (organizacja Wilcza Sotnia), ani „skryci
radzieccy liberałowie” (Gangut), w jego plan wątpią także rozsądni komunistyczni aparatczycy (przyjaciel Łucznikowa, Marlen Kuzienkow). Na dobrą sprawę jest sam przeciwko wszystkim, a jego zwycięstwo (inwazja wojsk Armii
Czerwonej) staje się jednocześnie nieuniknioną porażką, która realizuje się
zgodnie ze scenariuszem filmu o połączeniu Krymu z Rosją (czy też przyłączeniu do ZSRR), jaki ma zamiar nakręcić znajomy Łucznikowa, amerykański reżyser Octopus – „totalitarny potwór pożera wesołego króliczka na jego własne
życzenie”. Przyczyny porażki wydają się tkwić nie w osobistych wadach głównego bohatera, lecz w pełnej pułapek romantycznej świadomości, charakterystycznej dla całego pokolenia „szestidiesatników” (Лейдерман, Липовецкий
2003: 160). Łucznikow to ucieleśnienie „wolnej świadomości”, człowiek moralnie uczciwy, który nie chce i nie może pogodzić się z samozadowoleniem
i fałszem sytego społeczeństwa, ale odrzuca także radzieckie zakłamanie. W rezultacie Lejderman i Lipowiecki uznają go za najlepszego (jak rozumiem,
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w sensie moralnym) i najbardziej wolnego ze wszystkich Aksionowowskich
idealistów-romantyków, który dążąc do ostatecznego triumfu sprawiedliwości
i moralności doprowadził do chaosu i egzekucji wolności, samą zaś powieść
traktują jako gorzką antyutopię romantycznego idealizmu (Лейдерман, Липовецкий 2003: 160).
W zasadzie mamy tu do czynienia z dwiema utopiami. Pierwsza zawarta jest
w planach Łucznikowa, w jego Idei Wspólnego Losu, a uosabia ją przyszłe,
nowe, wzbogacone o Krym państwo radzieckie. Druga utopia kryje się w kreślonym na kartach utworu obrazie krymskiej republiki, będącej modelem wyspy
idealnej, prawdziwej (rosyjskiej) „ziemi obiecanej”, skonstruowanej ze wszystkiego, co najlepsze, czy też najbardziej efektowne, co może imponować,
zwłaszcza emigrantom ze wschodu.
Na ten aspekt powieści zwróciła uwagę włoska badaczka Patrizia Deotto, dla
której jest to utwór o nieudanej próbie dialogu dwóch kręgów kulturowych
i cywilizacyjnych – Wschodu i Zachodu, świata kapitalizmu i realnego socjalizmu. Czytelnik konfrontowany jest tu z mitami – komunizmu zrealizowanego
oraz mitem Hollywood, czyli mitami wzajemnie się wykluczającymi. Deotto
przekonuje, iż dialog między tymi światami jest tylko symulacją dialogu, światy
radziecki i amerykański znają się tylko z ekranów telewizora, są sobie obce,
nieprzeniknione, dialog dokonuje się więc nie w planie rzeczywistości, lecz poprzez zniekształcone obrazy, jakie przenikają z jednej kultury do drugiej dzięki
środkom masowej informacji (Деотто 2008).
Przestrzeń, w której dialog ma miejsce, jest szczególna, wirtualna, typowa
dla realizacji utopii (nie półwysep tylko wyspa). Jest to zakładany model
przyszłej, lepszej Rosji, swoista ziemia obiecana rosyjskiej kultury. Świat ten
postrzegany jest oczami człowieka osobiście nieznającego Zachodu, który wiedzę na jego temat czerpie z mass mediów. Jak twierdzi Deotto, jest to świat specyficzny, niewiele mający wspólnego z Europą; bardziej przypomina Stany
Zjednoczone, słoneczną, barwną Kalifornię. Nie przypadkowo akronim nazwy
państwa kojarzy się z typowo amerykańskim „okey”. Jest to przestrzeń naśladująca nie inną rzeczywistość, lecz jej opis, wyobrażenie, przestrzeń zapełniona
sztampowymi symbolami Hollywoodu – sportowymi samochodami, wygodnymi, ekstrawaganckimi posiadłościami, basenami, szampanem z kawiorem, jest
i typowy amerykański człowiek sukcesu, który dorobił się fortuny zaczynając
od zera (reżyser Octopus), a także sprawiedliwy, samotnie walczący bohater,
przypominający szeryfa z Dzikiego Zachodu. Takie tło kojarzy się z tandetną
dekorację taniego hollywoodzkiego filmu, tym bardziej, iż sam narrator postrzega wyspę jako pozbawiony granic plan filmowy (Деотто 2008). Charakterystyczny jest obraz, jaki widzi w obcej, krymskiej „rzeczywistości” przybysz z innego świata, kochanka Łucznikowa, Tania Łunina:
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[...] klimatyczne parawany, lśniące na górach, wyglądają jak fantastyczne, wabiące ku sobie miasto, nagie dziewczyny wychodzą z fal i biegną ku kawiarnianym stolikom; [...] kołyszą się maszty
statków tureckich, greckich, krymskich, izraelskich, obok nich stoją dwa duże, białe statki spacerowe; zbliżają się do portu jachty oceaniczne; para śmigłowców z przezroczystymi kabinami
ciągnie nad miastem odwieczne hasło: „Coca-cola to jest to!” (s. 175).

Kreśląc obraz Krymu, pisarz wykorzystuje cliché typowe dla Hollywood
(Dziki Zachód, słoneczna Kalifornia, samotny kowboj), brak jednakże, niemal
obowiązkowego w takich wypadkach, „happy endu”. Jego miejsce zajmuje farsa – wtargnięcie Armii Czerwonej, relacjonowane na żywo przez tutejszą TV
Mig, przypomina spektakl, komputerową grę, w czasie której dochodzi do katastrofalnego w skutkach zetknięcia rzeczywistości (radzieckie czołgi) z rzeczywistością zbudowaną z filmowych cliché (Деотто 2008).
Świat komunizmu zrealizowanego ma wymiar równie wirtualny; zbudowany
jest z haseł, narzucających „właściwą” interpretację otaczającej nas rzeczywistości, jest to więc system istniejący tylko w hasłach: „Ludzie radzieccy głęboko wierzą, że tam gdzie jest partia, jest sukces, jest zwycięstwo”, „Wykonamy
uchwały XXV Zjazdu!”, „Naród i partia – to jedność!”, „Partia – mądrość, honor i sumienie naszej epoki!”, „Plany partii – planami narodu!”, „Konstytucja
ZSRR – to podstawowe prawo naszego życia!”. Co więcej, przywódcy radzieckiego imperium wierzą, że trzy fundamenty carskiej władzy – prawosławie,
samodzierżawie, naród (ludowość), ta historyczna triada, nadal jest aktualna
i obowiązuje, w zmienionej, co prawda, formie: komunizm, władza radziecka
i naród! Tę nową doktrynę obwieszcza jeden z partyjnych funkcjonariuszy,
w dymiącej saunie, pośród alkoholowych oparów, otoczony podpitymi towarzyszami i usługującymi im dziewczynami, co z góry pozbawia ją nimbu świętości,
a zawarte w niej wartości pozwala interpretować dowolnie.
Wyspa Krym jest więc ciekawym przykładem prozy alternatywno-historycznej, przykładem jednakże nietypowym, jej akcja nie koncentruje się bowiem na
alternatywnym rozwoju zdarzeń, na ich przebiegu, opisuje natomiast konsekwencje takiego rozwoju. Jest również, jak każda antyutopia, swoistym ostrzeżeniem, prawdziwym memento przed uleganiem wszelkim skrajnościom, bez
względu na kierunek z którego nadciągają, i bez względu na szczęście, czy bogactwo, jakie obligatoryjnie wieszczą. Aksionow, który zdążył dobrze poznać
wzajemnie wykluczające się światy, wydaje się doskonale znać ich prawdziwą,
mniej lub bardziej ukrytą, naturę, przed którą ostrzega, nawet jeśli jedna z utopii
wydawać się może całkiem atrakcyjna.
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Joyce’s Textual Arena
– Critical Interpretations of Circe
Criticism of “Circe” has tended to rely on a perception of the chapter’s
stylistic insularity, establishing the text’s dramatisation of internalised existence
as a unique form of literary representation. Consequently, a range of theoretical
narratives have been imposed upon this chapter, interpreting it as a key to the
motivating forces behind Ulysses, or a coded revelation of Joyce’s true intent.
Such methodological approaches have ranged from an insistence that the
chapter encompasses an overriding philosophical unity, through to the assertion
that the text is a psychoanalytic portrayal of the neuroses of the author himself.
The contention of this paper, however, is that “Circe” in fact provides a continuum
of the novel’s overall logic. Ultimately, the chapter lays bear its own workings,
recovering narrative structure as the product of so many other cultural and
textual referents. This form of critique maintains that “Circe” is already an
entangled mass of narrative threads, and that we are not to impose more upon it,
but to tease its strands apart.
Unweaving the fabric of a text in this manner might well be described as
adopting a post-structuralist approach. However, enlisting “Circe” to the cause
of a specific methodology would ultimately prove self-defeating. Such a demand
lays upon the text the burden of response to a detailed system of interpretative
criteria. While this paper maintains that the interplay between textual and
cultural roles proves inherent to the production of meaning within the chapter, it
is not necessarily helpful to categorise the process. “Circe” resists all attempts at
identification; it is a text through which commonly accepted narratives of
gender, race and commerce are undermined, and fundamental linguistic and
narrative formations are called into question. As Cheryl Herr points out, “Circe”
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is not so much an intuitive precursor of post-structuralism, as it is a model for
what many contemporary critics find descriptive of all writing (Herr 1986: 148).
“Circe”, therefore, may well be regarded as a textual arena; as stage
performance in which Leopold Bloom is divested of roles which he immediately
casts off. Only in “Circe”, it would appear, can Bloom become interchangeable
with the “charming soubrette” Ruby Cohen. (Ulysses: 437, 2.985). Bloom’s
identity is pronounced as unstable as the Nighttown he has entered.
When faced with this linguistic territory of hallucination and enchantment,
the reader might seek alternative methods of interrogating the text. It might be
deemed appropriate, for example, to ascribe to “Circe” an internalised and
resistant logic, or a narrative structure informed by a specific set of cultural
signifiers. However, isolation of the text undermines its potential as a test
ground for new forms of cultural reappraisal and textual interpretation within
the rest of Ulysses, and with reference to understanding of literary narrative in
general. As Daniel Ferrer asserts, the reader’s relationship with “Circe” is
certainly not contingent on a perception of its unique structure and technique.
Circe is literally inseparable from Ulysses. Not merely because it is impossible to study it
apart, since the chapter is inevitably part of the continuum of Ulysses …But mainly because it is
impossible in practice to effect such a separation, since there is no place where a cut could be
made…just as the only way of going deeper into a mirror (or rather, of seeing one’s reflection
going deeper) is to back away from it, the only way of advancing into Circe is by constantly
retracing one’s steps (Ferrer 1984: 128).

Ferrer argues that the use of linguistic referents from other chapters
undermine claims for Circean insularity. No word, he argues, can ever be read
in isolation, but must be understood within the context of the associations that it
has acquired through earlier usage within the novel. Each time, meaning is both
reiterated and altered according to its new positioning within the narrative.
The reader, then, becomes ensnared in the strategies of allusion which form
Circe’s net of enchantment. Entering Nighttown, for example, Stephen completes
the Eucharist that Buck Mulligan began in “Telemachus”, concluding with the
phrase ‘…ad deam qui laetificat inventutem meam.’ (15: 122–123). The parody
of the mass establishes a form of relationship between the two chapters; an
indication that certain issues are finally to be resolved, accompanied by a structural
connection based on the premise of linguistic allusion. However, this phrase
also provides an early example of the transformative power of “Circe”, since
Stephen’s declaration is an inversion of the mass. He intones “to the goddess
who has gladdened the days of my youth.” (my italics). Consequently, the
manipulation of gender within the text is already established. Ferrer asserts that
this mutation of language is achieved through “mechanisms of condensation
and displacement” (Ferrer 1984: 141). Potential meanings of words and phrases
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are undermined through their insertion within an alternative context, whether
literary or cultural.
Stephen’s mock Eucharist suggests that “Circe” represents no incision within
the structure of the narrative itself. His parody also reveals the inter-relationship
between texts that lies at the very heart of the chapter. For, just as the reader is
presented with regressive and allusive patterns of language, it is impossible to
describe the chapter as a single narrative. Don Gifford cites references to
various texts, including Gustave Flaubert’s The Temptation of Saint Anthony,
and Leopold Von Sacher-Masoch’s Venus in Furs. (Gifford 1974: 452) Apart
from informing the basic organisational framework of “Circe”, detailed images
and ideas from these narratives are worked into the chapter itself. Under these
circumstances, it seems difficult to view Bloom’s vision of Molly as pure
hallucination:
A coin gleams on her forehead. On her feet are jewelled toerings. Her ankles are linked by
a slender fetterchain. Beside her a camel, hooded with a turreting turban, waits. A silk ladder of
innumerable rungs climbs to his bobbing howdah. He ambles near with disgruntled hindquarters.
Fiercely she slaps his haunch, her goldcurb wristbangles angriling, scolding him in Moorish
(15: 312–317).

If Bloom’s vision is a fantasy, then it is the production of clearly identifiable
sources. Gifford suggests that the vision of Molly is an accurate echo of the
portrayal of the Queen of Sheba from Flaubert’s The Temptation of Saint
Anthony, and that details from the passage include references to cheap
pornography and light opera (Gifford 1974: 457)1. The undercurrent of
anti-realism that can be detected at this point is not necessarily derived from
Joyce’s employment of surrealist or expressionistic techniques. These forms of
literary subversion may be described as modernist responses to traditional
narrative structure, but Joyce has actually incorporated the structure within his
text. “Circe” represents a disavowal of mimetic representation by reclaiming
character and narrative as the product of so many textual signifiers and
constructs.
This preoccupation with production of meaning is itself apparent through the
relaying of the chapter within a dramatic context. Ferrer asserts:
Here we are no longer faced with subjectivity hidden behind a façade of objectivity, or
objectivity revealing subjectivity. From the start we are submerged in extreme subjectivity –
hallucination – and in absolute objectivity – stage directions (Ferrer 1984: 132).

“Circe” posits a rejection of literary concealment and a refusal to suppress its
own inner mechanisms. The reader is thereby presented with the acknowledgement
that no single word, phrase or story survives independently of others. The
1

Gifford cites the novel Sweets of Sin and the song ‘The Shade of the Palm’ in this context.
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dramatic texture of the chapter undermines the illusions that realistic narrative
depends on; representation through an ordered hierarchy of conscious thought
and emotion. No dramatic representation can be registered by the reader without
their – subjective – awareness of literary form and its cultural implications.
For various critics, the dissection of textual origins may be regarded as
analogous to the formation of identity within a given context. Society can only
be seen to exist through the identifiable structures of race, gender and class.
These cultural tropes are reified through forms of discourse, whether literary,
political, legal or social. Enda Duffy argues that such tropes are by no means
absolute, and can even become interchangeable.

[…] the women as prostitutes are double abject figures in the male carnival. As prostitutes, in the
fake home of the brothel, they are portrayed as victims. As consumers, and as commodities themselves (the body of the prostitute as commodity), they are seen as collaborators in that they stand
for the reification that the modernist strand of “Circe” inaugurates as its analysis of the social
condition of the subaltern group (Duffy 1994: 149–150).

The representation of Dublin prostitutes in “Circe” both affirms and rejects
forms of social stereotyping. Against the narrative of capitalist economics, they
may be regarded as a form of merchandise, yet their acceptance of imperialist
coffers implicates their allegiance with the colonisers. As women, they are
regarded as the helpless reciprocates of masculine forms of desire, and at the
same time complicit in maintaining this form of power structure. Art may act as
an affirmation of these narratives, yet “Circe” demonstrates their context
dependence; the artificial means of their production. Gerty MacDowell, for
example, who was presented in “Nausicaa” as being ‘as fair a specimen of
winsome Irish girlhood as one could wish to see’ (13: 80–81) becomes
interchangeable with a ‘leering’ slut in “Circe”:
GERTY
(to Bloom) When you saw all of the secrets of my bottom draw.
(she paws his sleeve, slobbering) Dirty married man! I love you for doing that to me (15:
383–385).

The reader is presented with an alternative Gerty, suitably altered to function
as a resident of Mabbot Street. Just as Molly was represented as a Bloomsian
fantasy fuelled by the narratives of identifiable textual sources, so Gerty is the
product of identifiable cultural signifiers; image of woman as whore, for
example.
Certain critics have regarded “Circe” as a machine for inscribing social
meaning, positing dramatic form as the very heart of this process. Cheryl Herr
writes, “Circe” is „…a performance on paper of the way that the individual –
fashioned of cultural threads in turn fashions experience into a sort of personal
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drama: in Ulysses, culture makes culture, and identity is a by-product of that
process” (Herr 1986: 153). Herr regards the creation of role and identity in
“Circe” as being analogous to the subversion of gender in pantomime. The
identities of various characters are rendered grotesque and unstable through
representation that alludes to popular signifiers of sexuality. Bloom does not
become a woman, Herr argues, but adopts the dramatic props of femininity in
the form of „clothing, makeup, hairstyle and mannerism” (Herr 1986: 152).
“Circe”, then, relays a sense of the artificial construction of cultural
convention, perceiving its existence in terms of the means of representation.
Narrative is layered on top of narrative, and society becomes the end product of
strategic forms of discourse. The visions of “Circe” cannot be dismissed as
mere hallucination, when their cultural origins are examined closely.
The vision of Rudy as the conclusion of “Circe” effectively condenses this
process:
Against the dark wall a figure appears slowly, a fairy boy of eleven, a changeling, kidnapped,
dressed in an Eton suit with glass shoes and a little bronze helmet, holding a book in his hand. He
reads from right to left inaudibly, smiling, kissing the page. (15: 4596–4960).

Bloom and the reader are both permitted a glimpse at a long lost son; not
a vision of a human child, but a collection of textual origins. Rudy becomes as
theatrical a construction as any other image in “Circe”. A ‘fairy boy’, he might
well be associated with the changeling of A Midsummer Night’s Dream, or
pantomime character as evoked by Herr when she describes the figure as
“Bloom’s idea of childhood generated out of such theatrical experience” (Herr
1986: 177). Any remaining division between drama and textual narration has
finally been erased; Rudy is both literary device, and emblem of Bloom’s
culturally informed consciousness.
While Rudy bears a symbol of Christianity in the form of “A white lambkin”
(15: 4965), his method of reading denotes study of the Torah. The closing
image, then, is of an alternative form of reading. The reader is left with the
concept of narrative as the sum total of discursive patterns, cultural references
and textual references. Herr concludes:
These codes and conventions Joyce displays center stage and thereby reverses the retreat to
selfhood by setting up an interpretative countermovement toward the social as the source of
meaning and, indeed, as the instigation for writing. (Herr 1986: 179)

Such criticism takes as its central approach the premise that we read out of
the text, taking its internalisation of narrative structure and cultural reference to
be the process through which literary meaning is created.
Critics who ascribe an over-riding logic or unity to the chapter have opposed
this insistence that “Circe” carries a centrifugal momentum, breaking into
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a disparate set of cultural origins. In their introduction to Post-Structuralist
Joyce – Essays from the French, Derek Attridge and Daniel Ferrer assert that
this ‘transcendentalist approach’ informs “many readings that trace patterns of
imagery or allusion in Joyce’s texts, usually relating the discovered pattern to
some universalised and universalising structure” (Attridge 1984: 5). Systems of
regression and allusion are held to be merely incidental by interpretations of
“Circe” that maintain an aesthetic or philosophical unity for the text. Hugh
Kenner, for example, argues that just as Ulysses provides a supreme example of
literary naturalism, the dramatic style of “Circe” “develops naturalism’s
externality” (Kenner 1977: 345), grounding the reader’s awareness of the text in
the immediacy of the visible and aural. Kenner alludes to the hallucinatory
quality of the chapter as the result of expressionistic techniques that relay every
impulse or thought through a theatrical, three-dimensional medium. This
aesthetic system itself becomes analogous with the unifying presence of “the
western mind, within which, like pieces in a kaleidoscope, motifs are permuted,
vivid, bright, transient, forever” (Kenner 1977: 356).
Kenner’s interpretation, therefore, bypasses the vertiginous, allusive quality
of the Circean arena and its inhabitants, preferring to overlay a system of
aesthetic conformity upon this poly-textual, discursive framework. As was
earlier discussed, Joyce has incorporated traditional forms of narrative structure
into “Circe” alongside the subversive strategies of expressionism. This collocation
of aesthetic form and style alludes to our awareness of literary meaning, which
“is produced in a social space filled with texts” (Attridge 1984: 4).
“Transcendentalist” approaches create a textual hierarchy, in which form and
style are subsumed into the production of one over riding meaning.
Similarly, in response to the sexually orientated fantasies of “Circe”, certain
critics have regarded psychoanalysis as hermeneutic key to the chapter. Mark
Schechner’s essays on “Circe” provide a particularly detailed and cohesive
example of interpretation. Schechner asserts that Ulysses “is an autobiographical
roman á clef”, and “Circe” “the most daringly confessional chapter of the
novel” (Schechner 1974: 101).
Schechner supports this assertion through an investigation into the similarities
between Joyce’s personal neuroses, and those displayed by Bloom. The text is
sublimated into a psychosexual drama, dependent on the narrative of trial,
punishment and retribution for its motivating drive. Both Stephen and Bloom,
according to Schechner are attempting to purge unspecified ‘oedipal’ or sexual
crimes through masochistic impulses; Bloom through fantasies of physical
punishment, and Stephen through incitement of the British soldiers. Ordinary
possessions, such as Bloom’s ‘talismanic potato’ assume the role of Freudian
referents; Schechner claims that the loss of this item to the whore Zoe, is

Joyce’s Textual Arena – Critical Interpretations of Circe

211

a “symbolic castration and separation from amor matris” (Schechner 1974: 109)
Gender distortion within the chapter is also identified with the castration
process. Bella Cohen, for example, becomes “the phallic mother” (Schechner
1974: 112), punishing Bloom’s sense of impotence and sexual inadequacy.
Schechner’s fundamental claim for the text is that “Circe” represents Joyce’s
supreme triumph over his material:
His conscious intention with regard to self revelation in “Circe” – indeed, in all of Ulysses –
was, I believe, threefold: to know himself completely, to confess all fully, and to do so with
perfect artistic control over the materials of expression (Schechner 1974: 105).

Bloom and Stephen’s apparent descent into madness at this point in the
novel can therefore be interpreted as a cathartic act for Joyce, through his
affinity with their sexual repression.
However, this form of analysis has at times been rejected on the grounds that
its bias is autobiographical rather than literary. While discussion over hermeneutic
boundaries is clearly relevant to an understanding of “Circe”, it could prove
counterproductive to invoke Joyce’s personal dismissal of psychoanalysis as
“blackmail” (Butler 1990: 273). Such a criticism would itself be reliant on
biographical detail as a means of textual verification. In fact, Schechner’s
methodology proves problematic through its suggestion that a clear incision
exists within the text between Bloom’s earlier avoidance of guilt, and the
internalised drama of masochistic desire that motivates “Circe”. As has already
been discussed, this interpretation ignores the interplay of reference and allusion
that construct a greater textual context. In effect, Freudian analysis becomes
a competing narrative, over riding any other cultural signifier to become the
fundamental deciphering ‘key’. This is not to deny that “Circe” may bear
witness to the impact of psychoanalysis on Modernist literature, but only in the
sense that it acknowledges a range of sources. As Cheryl Herr asserts:
It is clear that Joyce was acutely aware of the synergy by which people create their culture and
in turn are created by it, so that any text, no matter how seemingly personal and focused on the
individual unconscious, is, if not a Lotmanian ‘text of the culture’, a text of culture (Herr 1986:
146).

Herr suggests that psychoanalysis is a construction in itself; an attempt to
systemise the developing relationship between individual and culture. “Circe”,
however, renders that relationship unstable to the point of being arbitrary.
Identity is dependent on no single narrative of experience.
The destabilising mechanisms inherent within this chapter render interpretative
methods founded on specific ideological narratives problematic. Marxist critics
in particular reject those Modernist texts that demonstrate a preoccupation with
their own aesthetics. “The bourgeois writers of decline” (Eagleton et al 1996:
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86) are held responsible for promoting decadent form over ideology. Feminist
criticism that rejects patriarchal narratives has also tended to view Joyce’s work
as little more than an affirmation of those values. In addressing Sandra Gilbert’s
analysis of “Circe”, for example, Cheryl Herr writes that “Gilbert asserts that in
Nighttown Bloom’s change of clothes is »sexually compensatory« in that it
affirms that he is not just a man but a man who has mastered the female and
subsumed it in his own body” (Herr 1986: 150).
To take Gilbert’s argument further, Bloom’s ultimate act of appropriation
would be actually giving birth to a set of octuplets, who then become figures of
commercial pre-eminence (15: 1821–1832). A father of the patriarchal order, he
has even gained control of the right to bear children.
Transvestism in this sense is taken to its extreme conclusions as a form of
male dominance. Marxist and feminist critique, then, appears irreconcilable
with the dynamics of “Circe”, perceiving its cultural concerns as a mere
reiteration of existing repressive social narratives. For this reason, Frederick
Jameson has suggested, such ‘point of view’ theories provide an inappropriate
response, since Joyce has entirely dispensed with the need for an ‘Implied
Author’ who might advocate or undermine subjective lines of thought. Instead,
typography itself has become “an event within the text” (McCormack et al
1982), replacing forms of semantic association with a dislocation of words from
their usual context. It would appear that reconciliation between formal ideology
on the one hand, and Modernist aesthetics on the other, is impossible. A text
composed on the Circean model will always treat political and cultural
narratives in terms of their social relativity.
However, certain critics have succeeded in examining such mechanisms of
exchange and interdependence in terms of their relation to contemporary
cultural theories. Postcolonial debate frequently focuses upon the inter-relation
between imperialist economics, national identity, hybridity, gender and class.
The representation of colonial subjectivity is rarely considered in terms of
a simple oppressor/native dichotomy, but through an investigation into the
complex fusion of social narratives. The evangelist, Alexander J Dowie,
describes Bloom, for example, as a “Caliban” (15: 1760) whose Jewish
background and petty bourgeois origins deny him social privilege. The
hybridised nature of his cultural inheritance fails to register with the citizens of
a colonised metropolis, keen to assert either nationalist credentials, or allegiance
to the imperialist power.
Mark Osteen suggests that conflicting narratives of cultural hegemony and
social exclusion co-exist within the text, re-enacting the interchange of power
balances that colonised Dublin depends upon.
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Through its obsession with the purged, degraded, and marginalized portions of culture,
moreover, “Circe” reprises the motifs of “Calypso”: the inter-dependence of the excremental and
the mental economies, of circulation and purgation of textual and spiritual metempsychosis
(Osteen 1995: 321).

A system of substitution is imposed upon the subaltern society as the only
guarantor of selfhood. Individuals are coerced into predominantly commercial
cycles, actually becoming commodities. Bloom’s ethnic origins, his sexual
impotence and class position might be regarded as fundamentally unmarketable
within such an environment. The only route into the structuring economies is
through fantasy. Consequently, Bloom imagines that he is “a Britisher” (15:
793), an “author-journalist” (15: 802), a King (15: 1473), a Messiah (15: 1833),
and “Ruby Cohen”, a prostitute (15: 2968).
Enda Duffy elaborates on this theory that “Circe” replicates the consumer
cycles imposed on a colonised nation through the assertion that inanimate
objects in the chapter take on aggressive characteristics. Bella’s fan, for
example, exhorts Bloom to “Be mine. Now” (15: 2791). Duffy argues that the
fan, as commodity, has taken on the characteristics of ‘the imperial producer’,
who regards the colonised race as a suitable market for their goods (Duffy 1994:
155).
Post-colonial critics therefore make a very clear case for “Circe” as a model
of a colonised society. The subaltern subject must find a way of integrating with
the economic and cultural systems imposed by the colonisers, or with those
developed in response to political oppression. The text substitutes fantasy for
reality, commodity for character, illustrating the economic cycles that underpin
such a society.
Richard Ellman has suggested that to read Ulysses is “to read about
freedom”. Through the trauma of Nighttown, he argues, both Bloom and
Stephen forge a new conscience, resisting “empty materiality”. Ellman (1989:
170) yet “Circe” appears to engender an acute sense of despair through its
dislocation of words and roles. The process of tearing referents from pre-existing
contexts both disturbs them, in that it presents them as constructs, and
underlines their significance as precursors of cultural identity. Stephen himself
suggests that nothing can escape from “Self which it itself was ineluctably
preconditioned to become” (15: 2120 – 2121). He does not allude to a self that
might be driven by spiritual originality, but to an identity dependent on the
discursive formations that it encounters. “Circe” is unable to realise an
existence beyond the constraining powers of these social bonds.
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Colonial Pasts and Postcolonial Rewritings

But now Heidelberg invaded his head; here was Ingrid, briefly his Ingrid, her face scorning him for this Mecca-turned parroting; here, their
friends Oscar and Ilse Lubin the anarchists, mocking his prayer with their
anti-ideologies – ‘...The Compassionate, the Merciful, King of the Last Judgement! ...’ – Heidelberg, in which, along with medicine and politics, he
learned that India – like radium – had been ‘discovered’ by the Europeans
... and this was what finally separated Aadam Aziz from his friends, this
belief of theirs that he was somehow the invention of their ancestors
Salman Rushdie Midnight’s Children (1982)

When the British empire ended, it was obvious that the history of the
colonised countries must be rewritten. Elleke Boehmer in her book Colonial
and Postcolonial Literature (published 1995) recalls the words of Amilcar
Cabral: “The national liberation of a people is the regaining of the historical
personality of that people, it is their return to history” (p. 194). Whether in
fiction, narrative poetry, literary epic, or transcribed oral tale, once colonised
writers and historians could now represent themselves as subjects of their own
past. To counteract certain colonial stereotypes, they searched for evidence of a
rich and varied pre-colonial existence, for tales of military victory over colonial
forces and portraits of defiant or self-determined leaders. All such stories were
meant to destroy the monumental history imposed by the empire, which was
frequently written with the aim to enhance its glory.
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The urge to rewrite the past grew particularly strong when those who were
writing the new history had to encounter European opinion, which presented the
pre-conquest period as a historical blank and unmarked by any sort of
significant action or achievement. During the colonial period, the colonised
were “fed” with history which came from the outside, even if it concerned their
own countries. Therefore, after the fall of the empire, the first task of the native
historians was to take control over the past, then to find their place in history
and decide upon the methods of delivering the “new” history to their
compatriots. This was not always as easy as it might seem, for, as during the
colonial period history was manipulated by the colonisers, in later times the
situation was very likely to be reversed.
This danger is brilliantly portrayed in Salman Rushdie’s book Midnight’s
Children. Saleem Sinai, the protagonist, defines himself by his relation to
India’s history. This history, however, is very intricate: some times it is
chronological, passed on by the ruling British into the hands of the Indians, at
other times mythical, inspired by Mahatma Gandhi. The former model needs
linearity, a cause-and-effect basis. The latter, although seeming to be a traditionally
Indian model, is suppressed by more “progressive” ideas about history and its
relation to time. Saleem’s struggle to gain control over history results in the
advancement of his physical disabilities. The important aspect noticeable in this
novel is Rushdie’s disapproval of the attempt at controlling and manipulating
history. This manipulation, along with a lack of knowledge of the real past and
national ties may lead to the loss of the very basis of identity.
The problem of rewriting the history of former colonial countries is one of
the main concerns of the Subaltern Studies Group. Dipesh Chakrabarty,
a member of this group, in one of his essays presented an opinion that owing to
the project of the Subaltern Studies, “perhaps for the first time since colonization
Indians are showing sustained signs of reappropriating the capacity to represent
themselves within the discipline of history” (Chakrabarty, p. 1). However, being
a historian himself, he adds that although he finds the congratulation gratifying,
it is premature. The main problem, according to Chakrabarty, is the perception
of the academic discourse of history, which almost always treats Europe as “the
sovereign, theoretical subject of all histories, including the ones we call
‘Indian,’ ‘Chinese,’ ‘Kenyan,’ and so on” (p. 1). The “other” histories somehow
seem to belong to the “history of Europe” and thus are always in the position of
subalternity.
Apart from being in a position of subalternity, the history and self-representation
of postcolonial countries had to face another problem. Imperialist and expansive
Europe constructed certain metanarratives, in which the world was divided into
the centre (Europe) and its peripheries (the colonies). The centre celebrated the
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idea of the nation state, and as its influence on colonies lasted for centuries, the
peripheral countries had to accept the view that the nation state is the most
desirable form of political community. So, if we consider the “Indian nation,”
for example, we will notice that it was divided into the peasantry and the
“modern” elite. The desire to be “modern” resulted in, as Homi Bhabha justly
called it, a “mimicry” of the European lifestyle, behaviour, and fashion, but also
of trends in literature and the subject of history. Thus “Indian” history, as
Dipesh Chakrabarty put it, “even in the most dedicated socialist or nationalist
hands, remains a mimicry of certain ‘modern’ subject of ‘European’ history and
is bound to represent a sad figure of lack and failure” (p. 18).
However, as Indian national pride would not allow any confession that their
history was a “mimicry,” certain manoeuvres were made to represent the
“originality” of the “Indian.” This original representation consisted of “mythical”
kingdoms and “mythical” pasts. But such a model of presentation of the Indian
past was anti-historical. If the history of India is to find its place in the field of
“world history,” and be accessible to a wider audience than the Indian public,
the linear calendar must always follow. Moreover, as Chakrabarty writes, the
anti-historical subject cannot represent itself, it can only be spoken for and
spoken of by a? certain transition narrative that will always privilege the
“universal” (which here is a synonym to the “European”) model of writing
history (p. 19).
There is one important point to make if we follow such an argumentation:
Chakrabarty treats European history on theoretical grounds; he is concerned
with certain standards of writing history, not with history as a presentation of
different events. History, as understood by a presentation of a sequence of
events is quite often subjective, and as such provokes two fundamental
questions concerning its validity: who writes it and for whom it is written, for
most of us are perfectly aware of the fact that there are often different versions
of certain “historical” events.
The desire or dream to be able to write an “omniscient” and exhaustive
account of historical events is something that most contemporary historiographers
have openly abandoned. A shift in disciplinary practice is apparent in recent
works and at present, historiographers often redirect their attention towards “the
particular” rather than to “the general” in order to disrupt the state’s universalising
historical narratives.1 This shift in disciplinary practice does not aim at proving
1
This idea is not innovatory. James Joyce wrote in the comment on one his masterpiece Ulysses (published 1922) that he always chose Dublin to be the place of action because “in the particular is contained the universal” (Kermode, p. 1749). And although the action takes place only in
Dublin, we may say that Ulysses contains a universal meaning indeed.
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that the official state’s history contains false records. The historians rather feel
the necessity to complete the official version (the one which is being taught at
schools) with some “everyday” accounts, often leaving their interpretation to
the reader. Such an attitude may really become a counterbalance to the “general
history”, provided that it is skilfully written. As Jill Didur stated in her essay
Fragments of imagination (1997):
[...] the use of representations of ‘the everyday’ in historical research not only provides an alternative of historical events but also simultaneously brings to crisis ‘modernists’ assumptions within
the discipline of History (Bhaba 1994).

Another historian, Gyanedra Pandey, argues that:

The historian needs to recover ‘marginal’ voices and memories, forgotten dreams and signs of
resistance, if history is to be anything more than a celebratory account of the march of certain victorious concepts and powers like the nation-state, bureaucratic rationalism, capitalism, science
and progress (p. 214).

If we remember the words of Partha Chatterjee, who claims that all nations
by definition must have a past (p. 9) and so the subject of history is something
ubiquitous within the nations, we notice that the overlapping of “the universal”
and “the particular” can only make this subject more objective.
When the early colonisers set off to discover and conquer new lands, they, in
most cases, did not care whether the newly acquired territories had any
recorded past, oral or otherwise. Christopher Columbus, having arrived in the
New World, gave names to the islands he encountered. This was a means of
assimilating the New World territory into the political and religious (Columbus
named the islands after Christian deities) hierarchy of values that comprised the
dominant ideology of Europe at that time. Moreover, at this moment, Europe
was perceived as the beginning of history for these new lands. Before then, the
indigenous cultures were in the condition of “historylessness” or “invisibility of
history”.
Some post-colonial writers, in order to respond to this Eurocentric perception
of the New World, developed strategies to transcend the moment of the landing
of colonisers and presented, for example, the event from the perspective of the
native people. Stephen Slemon in his essay “Post-Colonial Allegory and the
Transformation of History” states that:
Whatever the specific tactic, the common pursuit is to proceed beyond a “determinist view of
history” by revising, reappropriating, or reinterpreting history as a concept, and in doing so to articulate new “codes of recognition” within which those acts of resistance, those unrealised intentions, and those re-orderings of consciousness that “history” has rendered silent or invisible can
be recognised as shaping forces in a culture’s tradition (p. 159).
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The general project of transforming the inherited notions of history may
provide a certain framework and explain why the motive of the colonial
encounter and its consequences appears so often in postcolonial literature.
If we study the works of Michel Foucault or Hayden White, we notice that
history is a mode of discourse that is culturally motivated and ideologically
conditioned; it simply reflects contemporary concerns and dominant,
institutional practices. Following the philosophy of Foucault and White, Slemon
notices that “history consists not of things but of words” (p. 159). As language,
history is a tool by means of which we acquaint ourselves with the past,
therefore we ought to pay attention not only to historical content, but also to the
“lenses of language” that bring it into focus. This opinion is shared by Hayden
White, who claims that:
“History” ... is accessible only by way of language, that our experience of history is indissociable from our discourse about it, that this discourse must be written before it can be digested as
“history”, and that this experience, therefore, can be as various as the different kinds of discourse
met with in the history of writing itself (p. 19).

This view indicates that “history” is not only an object we can study, but also
a certain kind of relationship to “the past” transferred by a written discourse.
The historical discourse is possible only on the presumption of the existence of
“the past” as a matter about which it is possible to speak meaningfully. That is
why historians do not trouble themselves with questions of whether the past
“really” exists or, if it does, whether we can “really” know it. The existence of
the past is a necessary presupposition of historical discourse, and the fact that
we can write history is sufficient proof that we can know it. White also recalls
the words of Jacques Barzun, who said that history “can only be read.”
However, he adds that it can only be read if it is first written (20). Taking this
into account, we notice that if history is not visible by itself but is somehow
shaped by language, it is quite susceptible to manipulation.
However, the new approaches to the study of the subject of history mean that
such manipulations are not practiced as frequently as they used to be, especially
in times when the world was divided between the communist East and capitalist
West. Taking New Historicism as an example, we learn from one of its main
representatives, H. Aram Veeser, that since the beginning of the movement,
scientists have been given new opportunities to cross the boundaries separating
history, anthropology, art, politics, literature, and economics. These opportunities
initiated the formation of new ways of studying history and new knowledge of
how history and culture define each other. But New Historicism has a few weak
points, which exposed it to fierce criticism. Among the most frequent remarks
are those which claim that it reduced literature to a footnote of history in
neglecting the uniquely literary qualities of the work in question, that it lacks
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a theory of history (Fredric Jameson) and fails to explain complex historical and
cultural processes. Indeed, the movement writers never explain how it is that
though we are unable to recover the original meaning of a literary text, we are
able to reconstruct its original ideology. Nevertheless, it seems that the New
Historicism’s categories of history are the standard academic ones. Although
the movement is contemptuous of the „periodization” of academic history, the
uses to which New Historicists put the notion of the épistéme (Michel Foucault)
amount to little more than the same practice under a new, improved label. A
historical age is perceived as a structure of thought held together by the same
discursive practices. But the extent and duration of an épistéme is never fixed,
and how one can be distinguished from another is never explained, except by
the use of such labels as „Renaissance” or „Victorian England.”
Michael Oakeshott has pointed out that a student of the past cannot learn the
history of something without first discovering what kind of thing it is. In this
respect, New Historicism has nothing to do with a genuine historical inquiry
simply because it is not interested in the true nature of literary works being
confident that it is already known what they are. Contrary to appearances, the
movement does not aim at discovering what it means for a literary work to be
historical; it is little more than an attempt to get literary works to conform to a
particular vision of history. Hence, the question as to what point or conclusions
the representatives of this movement are going to lead us in the future will
probably be answered when someone writes a book entitled The History of New
Historicism.
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On Bakhtin’s Concepts of Dialogism
and Carnival and Their Role in “Reading”
Postmodern Culture
0. Introduction

In the second half of the 20th century quatation, parody and pastiche, and
double-codedness became central features of art and culture. The 20th century,
which has been dubbed the Age of Communication, saw the rise of
structuralism, Russian formalism, the Tartu school of semiotics, Levi-Strauss’
structural anthropology as well as the development and popularisation of
semiotics as a science by such luminaries as Roland Barthes, Julia Kristieva or
Umberto Eco. All of the above facilitated the scientific analysis of “culture as
communication”. Mikhail Bakhtin’s contribution to the theory of culture is of a
very peculiar nature since some of his works read more like postmodern art
handbooks than just literary and cultural criticism (cf. Gasparov 1980).
In the present article I would like to discuss in a rather succinct manner
Bakhtin’s concepts of d i a l o g i s m and c a r n i v a l and their role in the
interpretation of the postmodern era cultural phenomena which we will refer to
as “secondary modelling systems” thus indicating their derivational nature in
relation to natural language. Culture will be seen as “a system of systems based
in the final analysis on a natural language” (Lotman and Uspensky 1978). The
theoretical discussion of Bakhtin’s concepts will be illustrated with a concise
analysis of Andy Warhol’s works appropriating the image of Elvis Presley and
James Tenney’s and John Oswald’s pop songs approprations in art music.
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1. Dialogism and carnival: theoretical assumptions
1.1. Dialogism and language objectivity
It seems appropriate to start our discussion from Bakhtin’s views on
language not only because of the systems of culture being described as
secondary to natural language and because we shall see cutural phenomena as
“texts” but also because Bakhtin considered the speaker in the linguistic act and
the author in the aesthetic act to be in a relation of analogy. He viewed both art
and daily practical communication as an event and claimed the most
insignificant of verbal exchanges to be continuously contributing to the
formation of this event.
A strong critic of structuralism, Bakhtin often referenced its basic notions.
His views on the dialogical nature of language involved strong criticism of the
structuralist concepts of synchrony and objectivity. For de Saussure the langue
was a system, a social institution which an individual cannot create or modify
while the parole should be seen as a purely individual part of the language, an
individual act of selection and actualization. Bakhtin criticized the structuralists
for claiming that the system of language is an objective fact independent of all
individual consciousness. In his opinion it is only in the individual
consciousness of a speaker that a language is a system of valid norms. If we
look at the language in an objective way we will not find any static system of
norms. On the contrary, we will witness a process of language norms emerging
all the time. If so, it is impossible to grasp the moment which could constitute a
basis for the synchronic study of a language from a purely objective stanpoint.
According to Bakhtin, the system of a language should be seen as an event in
which the dialogue between the speaker and the system results in constant
actualization of both the system and the language and individual speech. The
langue is an event, that is it is constantly in the process of becoming, it is
dynamic and not static (cf. Czaplejewicz and Kasperski (eds.) 1983: 84–86).
Even if these views could have seemed a bit too radical for some of
Bakhtin’s contemporaries, it has to be borne in mind that in modern linguistics
the dialectics of langue and parole is commonplace. Language or langue is
viewed as a norm which speech or parole actualizes in an infinite variety of
ways (cf. Barthes 1968: 15).
1.2. The architectonic model of the human psyche
The spirit of dialogism also defines Bakhtin’s philosophical views. In
Toward a Philosophy of the Act, Bakhtin introduces an architectonic model of
the human psyche in which human identity is established in terms of a series of
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dialogical relations. It is believed to consist of three components:
“I-for-myself”, “I-for-the-other”, and “other-for-me”.
The “I-for-myself” is an unreliable source of identity, and Bakhtin argues
that it is the “I-for-the-other” through which human beings develop a sense of
identity as it is a sort of amalgam of the ways in which others view me. On the
other hand, the “other-for-me” describes the way in which others incorporate
my perceptions of them into their own identities. And that’s why identity, as
Bakhtin describes it here, does not belong merely to the individual, rather it is
shared by all.
Only the other makes possible the joy that I will experience in encountering him, the sadness
in leaving him, the pain that I would suffer in losing him. All emotional and volitional values are
only possible in relation to an other. They give the life of the other an evental weight that my own
life does not have. This signifying eventality is not accorded to my own life: my life is what the
other’s existence envelops in time (Bakhtin 1993: 33).

1.3. Dialogism and polyphony in Problems of Dostoyevsky’s Poetics

In Problems of Dostoyevsky’s Poetics (first published in 1929 as Problems of
Dostoyevsky’s Art), Bakhtin shifted his focus away from philosophy and
towards the notion of dialogue. The book, which is commonly regarded as
Bakhtin’s seminal work, introduces the concept of dialogism as well as two
other concepts related to it: unfinalizability and polyphony.
For Bakhtin, Dostoyevsky’s work is one that translates dialogism, the
relation with the other, and the plurality and multiplicity of words into a specific
aesthetic: p o l y p h o n y or many voices. Each character in Dostoevsky’s work
represents a voice that represents an individual self, distinct from others. This
idea of polyphony is related to the concepts of unfinalizability and self and
other, since it is the unfinalizability of individuals that creates true polyphony.
For Bakhtin Dostoyevsky is the first artist to ‘dialogise’ everything that he
encounters, forcing both object and subject to undergo radical transformations,
and entering into a dialogue of the senses with them. The author no longer holds
any primacy in relation either to the characters or to the contemplators-spectators. Dostoyevsky considers both characters and contemplators-spectators
in the second person singular; all of them participate, with the same rights, in
the unpredictable creation of the event. A work of art can enter into the event
that constitutes our world and our existence if it defines itself as event, if it
assumes a dialogical form: polyphony (Lazarrato 2002: 24).
The author is the one who makes the work live as event, in the world that is
itself understood as event. We can thus say that the work of art is a living and
signifying aesthetic event, situated in turn within that singular event which is
existence; the work of art is not a thing, it is not a purely theoretical object of

226

Andrzej WIDOTA

cognition devoid of the meaning of eventality and the weight of values. The
work of art is neither a thing nor a psychological product, but rather an action
exerted upon the relations of the senses. The work of art is a relational event.
The artist must confront the dialogical sphere because it is the sphere of the
relations, questions and responses that concern meaning, because it is here that
the confrontation takes place between evaluations, between different
affirmations of the true, the beautiful and the just. It is here that the artist finds
the resistances that push him or her to create (Lazarrato 2002: 25).
Baktin also briefly outlined the polyphonic concept of t r u t h. He criticized
an assumption that if two people disagree, at least one of them must be in error.
For Bakhtin, truth is not a statement, a sentence or a phrase. It should be
understood as a number of mutually addressed statements, contradictory and
logically inconsistent though they might appear. Truth is reflected in a
multitude of bearing voices. It cannot be held within a single mind, it also
cannot be expressed with “a single mouth.” The polyphonic truth requires many
simultaneous voices which is not to say that many voices carry partial truths
that can simply complement each other. A number of different voices do not
make the truth if simply “averaged”, or “synthesized.” Those voices must also
address, and be committed to, the context of a real-life event, and it is only then
that we can distinguish truth from untruth (cf. Bakhtin 1984).
1.4. Rabelais and His World: carnival and grotesque

It is in Rabelais and His World that the institution of c a r n i v a l as
a playful dialogue of popular culture with the official culture is discussed. The
reality of carnival bears many similarities with contemporary art’s models
appropriating mass-media controlled hyper-reality of today. In this work
Bakhtin explores Rab’ Gargantua and Pantagruel. In order to discover the
balance between language that was permitted and language that was not,
heconducts an analysis of the Renaissance social system. As he wrote in the
revisited version of the book on Dostoyevsky:
It could be said (with certain reservations, of course) that a person of the Middle Ages lived, as
it were, two lives: one that was the official life, monolithically serious and gloomy, subjugated to
a strict hierarchical order, full of terror, dogmatism, reverence and piety; the other was the life of
the carnival square, free and unrestricted, full of ambivalent laughter, blasphemy, the profanation
of everything sacred, full of debasing and obscenities, familiar contact with everyone and
everything. Both these lives were legitimate, but separated by strict temporal boundaries (p. 30).

The activities of the carnival square: collective ridicule of officialdom,
inversion of hierarchy, violations of good manners and proportion, celebration
of bodily excess and so on embody, for Bakhtin, an implicit popular conception
of the world. The novel of Rabelais is seen as the epitome of the process of
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breaking down the rigid, hierarchical world of the Middle Ages and the birth of
the modern era. Rabelais is not merely a novelist for Bakhtin: his work
embodies a whole new philosophy of history, in which the world is viewed in
the process of becoming. The grotesque is the image of this becoming, the
boundaries between person and person, person and thing, are erased as the
individual merges with the people and the whole cosmos. As the individual
body is transcended, the biological body is negated and the ‘body of historical,
progressing mankind’ moves to the centre of the system of images. In the
carnival focus on death and rebirth the individual body dies, but the body of the
people lives and grows, biological life ends but historical life continues. By
means of this analysis that Bakhtin distinguishes two important subtexts: the
first is carnival (orcarnivalesque) which Bakhtin describes as a social
institution, and the second is grotesque realism (grotesque body) which is
defined as a literary mode. The carnivalesque becomes a set of image-borne
strategies for destabilising the official worldview (cf. Clark and Holquist 1984:
295).
Bakhtin’s carnival is associated with collectivity. Those present at the
carnival square do not merely constitute a crowd. Rather, the people are seen as
a whole, organized in a way that defies socioeconomic and political organization.
According to Bakhtin, “All were considered equal during carnival”. Here, in the
town square, when all the hierarchical barriers and differences were suspended
and certain norms and prohibitions which operated outside the carnival lifted for
a certain time, special form of free and familiar contact reigned among people.
At carnival time, the unique sense of time and space causes individuals to feel
they are a part of the collectivity, at which point they cease to be themselves. is
at this point that, through costume and mask, an individual exchanges bodies
and is renewed. At the same time there arises a heightened awareness of one’s
sensual, material, bodily unity and community. As far as the language of
carnival is concerned it was obviously full of curses, spells and oaths.
According to Bakhtin the curses hurled at the deity were of ambivalent nature:
on the one hand they degraded and slew it but at the same time they brought
renaissance and renewal. In the reality of carnival those forms lost their original
magic and practical nature and became universal and deep and, as such they
contributed another aspect of the world which was marked by laughter to the
familiar atmosphere of the carnival (cf. Bakhin 1984: 59–77).
1.5. On “the word of the self” and “the word of the other”

In Speech Genres and Other Late Essays Bakhtin is concerned with the
problems of method and the nature of culture rather than the novel. It is here
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that he develops the concepts of the word of the self and the word of the other.
‘Word’ is a basic element of the structure of a work of art and it doesn’t have a
set sense. Its sense is multi-faceted, it is not just a ‘point’. On the contrary, it is
determined by a number of overlapping textual layers such as the writer, the
addressee (or the characters) and present and past cultural context. A text has to
be read in relation to history and society which are also treated as texts (cf.
Kristeva 1986). The concept the word of the othe is central for Bakhtin’s
discussion of appropriation.
The author lives in a world in which the word exists in three guises: as the
neutral word of language which belongs to no one, as the word of the other
belonging to others, and as a word of the self that the self has appropriated –
forced to become its own word – by means of the capture of a foreign word.
The word in the dialogical relation is never a neutral word of language, empty
of intentions and uninhabited by the voice of the other. The author first receives
the word of the other at infancy, when it is received from the mother. It is
already filled with the intonations of others. One’s own expressivity finds each
and every word already inhabited. To speak is to enter into a dialogical
relationship with the other’s words, a relationship that is also one of
appropriation. This relationship has to do, first and foremost, not with the
meaning of words, but with the other’s expressions, intonations and voices. To
whom does the word belong? To me, to others, to no one? Can one be the
owner of the word in the same way that one is the owner of a thing? The word
(or in general any sign) is interindividual. Everything that is said, expressed, is
located outside the ‘soul’ of the speaker and does not belong only to him. The
word cannot be assigned to a single speaker. The author (speaker) has his own
inalienable right to the word, but the listener also has his rights, and those
whose voices are heard in the word before the author comes upon it also have
their rights (after all, there are no words that belong to no one).’ The border
between myself and the other can genuinely be regarded as passing through my
own words. In my words, all of the utterances which appropriated them during
the course of their respective histories can be heard resonating. Not only do the
voices of the past resonate, but all the future voices as well, all the voices that
will come to speak these words. The other is not present merely in words which
have already been uttered, but is also an immanent and constitutive element of
every utterance to come. The listener is an internal participant of the act of
linguistic creation. The others, those for whom my thought becomes – for the
first time – a real thought, are not passive listeners; they are active participants
in verbal exchange. Others are co-creators. It is for this reason that verbal
exchange cannot be understood as a transmission of information or as a
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communication ruled by a code. Verbal and communicational exchange should
be treated an event. (Bakhtin 1986: 121–124)
Bakhtin also claims that there is no ready-made information. Information is
created in the very process of communication. Information also cannot be
understood as being transmitted from one human being to another; instead, it is
constructed in the process of evental interaction as an ‘ideological bridge’. At
base, semiotics proceeds in the same fashion. As Bakhtin says: ‘In the living
word the message is created for the first time in the process of communication
and there is, in fact, no code.’ (cf. Lazzarato 2002: 12)
Following Bakhtin’s discussion of dialogism and appropriation, Kristeva
postulates that any literary text inserts itself into the set of all texts. Reading and
writing are an appropriation of the other. Since (s)he writes while reading the
anterior or synchronic (contemporary) literary corpus, the author articulates the
discourse of otherness in his or her own texts (by appropriating, transforming or
reformulating). In this way, „all of the texts in the space read by the writer
function” within one text (Kristeva 1986, 29). From this perspective, the literary
text appears to be a correlation of texts; any text is constructed in relation to
another; thus signification is not based solely on the end product, but also on the
exemplary discourse of otherness. Every literary text has a double orientation.
In short, what comes into play is the relationship between the texts,
a relationship that energizes signifying productivity.
The book refers to other books and [...] gives those books a new way of being, elaborating
thereby its own signification (Kristeva 1986: 30).

All of the above could in fact be related to all works of art treated as
secondary modelling systems or “texts”. Bakhtin characterizes the relation
between secondary modelling systems and the natural language in a fairly easy
way: ‘A thing, as long as it remains a thing, can affect only other things; in
order to affect a personality it must reveal its semantic potential, become a word
[or a sign], that is, assimilate to a virtual verbal-semantic [or semiotic] context.’
These views are in close relation to those presented by Barthes in his
Elements of Semiology and could be seen as indirect criticism of de Saussure’s
idea of semiotics as a science. Barthes claimed that
[...] it is far from certain that in the social life of today there are to be found any extensive systems
of signs outside human language. It appears difficult to conceive a system of images and objects
whose signifieds can exist independently of language: to perceive what a substance signifies is
inevitably to fall back on the individuation of a language: there is no meaning which is not
designated, and the world of signifieds is none other than that of language. Thus, though working
at the outset on non-linguistic substances, semiology is required, sooner or later, to find language
in its path, not only as a model, but also as component, relay or signified. That’s why it seems
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necessary to invert de Saussure’s declaration: linguistics is not a part of the general science of
signs, it is semiology which is the part of linguistics (Barthes 1968: 9–11).

2. Dialogue and carnival in postmodern art
2.1. Visulal arts: Andy Warhol

In the subsequent sections we shall see how Bakhtin’s ideas facilitate the
interpretation of postmodern art and its carnival-like dialogue with popular
culture which supported by omnipotent mass media has become the ‘official’
standard of culture in the consumer society of today, and as such can be
compared to the official feasts of the Middle Ages which Bakhtin refers to in
his book on Rebalais:
The official feasts of the Middle Ages, whether ecclesiastic, feudal, or sponsored by the state
[...] sanctioned the existing pattern of things and reinforced it. The link with time became formal;
changes and moments of crisis were relegated to the past. [...] (T)he official feast asserted all that
was stable, unchanging, perennial: the existing hierarchy, the existing religious, political, and
moral values, norms, and prohibitions. It was the triumph of a truth already established, the
predominant truth that was put forward as eternal and indisputable (Bakhtin 1984: 9).

One of the most popular definitions of post modernism claims it to be
a reaction to the rise of a mass production consumer society which is linked to
the need to create coherence and aesthetic value from the artifacts and patterns
of that society. Jean Baudrillard (1994) thus characterises the consumer society:
Today, we are every day surrounded by the remarkable conspiciousness of consumption and
affluence, established by the multiplication of obects, services and material goods. The now
costitutes a fundamental mutation of ecology of the human species. Strictly speaking, men of
wealth are no longer surrounded by other human beiings, as they have been in the past, but by
objects. Their daily exchange is no longer with their fellows, but rather [...] with the acquisition
and manipulation of goods and messages: from the rather complexdomestic organisation with its
dozens of technical slaves to the “urban estate” with all the material machinery of communication
and professional activity, and the permanent festive celebration of objects in advertising with the
hundreds of daily mass media messages (p. 362–363).

Creating coherence and aesthetic value from the artifacts and patterns of
consumer society was no doubt a major challange for American painter Andy
Warhol, the man who “turned commerce into art”. Inspired by Marcel Duchamp
and the Dada movement he was famous for appropriating not only images from
commercial art and popular culture but olso the techniques of these industries.
His best known works include the multitude of portraits of pop legends Marylin
Monroe and Elvis Presley. Warhol’s comment on modern culture becomes
explicit if we look at these works in the context of his other works which depict
TV-advertised, mass-produced supermarket goods such as cans of Coca-Cola
and Campbell Soup (in assorted flavours) and Heinz ketchup boxes. Just like
Coke or ketchup, pop and film stars are merely products. However, it must be
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observed that Warhol’s relation to popular culture is of dialogical nature. He
claims he adores film stars and consumption. On one occasion he said:
The most beautiful thing in Tokyo is McDonald’s. The most beautiful thing in Stockholm is
McDonald’s. The most beautiful thing in Florence is McDonald’s. Peking and Moscow don’t
have anything beautiful yet (Honnef 2005: 73).

No matter how bitter his comments might seem, he doesn’t reject popular
culture. On the contrary, he feeds on it in a number of ways. Firstly, he
incorporates its techniques is his own work. While his early Coca-Cola bottles,
Campbell soup tins and dollar bills were all traditional oil paintings on canvas
the later ones were mass-produced. They became silk-screen prints and a whole
staff of workers was responsible for their production. Between the years 1962
and 1964 Warhol’s workshop produced 2000 pictures. His “total immersion” in
the dialogue with pop culture results in Warhol becoming a star himself, a truly
pop artist. He confirms his own status as a product by producing his
Self-Portrait in 1978.
As we have mentioned before, in Bakhin’s view, the author lives in a world
in which the word exists in three guises: as the neutral word of language which
belongs to no one, as the word of the other belonging to others, and as a word of
the self that the self has appropriated – forced to become its own word – by
means of the capture of a foreign word.
The appropriation of an Elvis Presley image as painted by Warhol could be
interpreted in a similar way:
1. a neutral image – a white man in his twenties as perceived by someone unfamiliar with American culture,
2. Elvis Presley’s as a superstar, a part of popular culture, “the word of the other”,
3. Elvis Presley’s image forced by Warhol to become his own.
2.2. The dialogisation and carnivalisation of music

It the subsequent sections we shall examine the principle of appropriation in
art music. We shall study works by two artists who take everyday music and let
us hear it differently, the first one coming from the world of contemporary
classical music, the other one being a practitioner of plunderphonics, a sub-genre
of modern electronic music which “plunders” the sounds of popular culture.
The earliest example of the dialogue with popular culture in the domain of
contemporary classical music is Collage #1, a tape piece by James Tenney, one
of the most respected modern composers. It takes its source from Elvis
Presley’s version of Blue Suede Shoes. Tenney constructs an alienating musical
landscape from sighs and guitar vamps. He slows the tape down, reverses it,
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edits until Elvis’s musical syntax crumbles (Clark 2005: 40). We could risk
saying that he slays the king of rock and roll in a playful manner just like the
folk during the carnival slain gods by cursing them. However, those curses
brought renaissance and renewal. The king is mocked during the carnival but
outside it he still remains the king.
One of the most prominent of Tenney’s followers is John Oswald,
a Canadian composer and free improvisor and the main theorist of the truly
post-modern sub-genre of electronic music called plunderphonics. The
deconstruction process in plunderphonics is executed by means of electronic
devises such as a sampler, a computer and effect processors. It is mainly
popular artists whose works are appropriated, fragmented, distorted and
reassembled as entirely new pieces. It comes as no surprise that the results are
usually as far from pop as can be. John Oswald’s own music has appropriated
the works of such pop icons as Michael Jackson, Dolly Parton and Jim
Morrison and on more that one occasions he has been accused of sonic
vandalism. He claims his main goal is to dislodge mass culture’s colonization of
the sound environment.
In his Michael Jackson “tribute” piece Oswald the singers voice is chopped
and reassembled so that we can hear lines like your butt is love. The drum
rhythm is constructed from the phonemes of Jackson’s vocal while for the
choral finale 10,000 shifting loops of the whole song are used.
In the reality of carnival certain norms and prohibitions are to be suspended.
Oswald and other pluderphonic artists unilaterally try to suspend the
functioning of the driving force of the music business – the cash flow. In his
1985 lecture Plunderphonics or Audio Piracy as a Compositional Prerogative
he claimed that pop songs belong to the public domain just like folk song used
to do, he refuses to pay royalties for/on the ones he uses:
The hit parade promenades the aural floats of pop on public display. [...] As curious tourists
should we not be able to take our own snapshots through the crowd rather than be restricted to the
official souvenir postcards and programmes? (Keenan 1999: 46–47).

Oswald claims pop stars with “megawatt PAs, triple platinum sales and
heavy rotation” are “difficult to ignore and pointlessly redundant to imitate”.
Avoiding their works verges on the impossible (cf. Keenan 2002: 47).
Unfortunately pop stars and their lawyers they do not eagerly participate in
this kind of carnival. A legal suit is likely to follow which could be compared to
executing the fool after the carnival.
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3. Conclusion

We should also hold in mind one more aspect of all of the authors’ methods.
It relates to the concept of “the word of the other” and the denotation of
postmodern works of art which, in the context of what we have said so far,
should be interpreted as indexical signs. It is a well-known fact that Andy
Warhol did not actually ask Elvis or Merylin to be his models. He was happy
with the presented in the photographs printed in mass-circulation magazines. As
such, they were already somebody else’s works of art. Similarly, Oswald uses
the sounds from the CDs he buys in his local shop and not the studio tapes of
the pieces he appropriates. It is not the image itself, or the tune itself, that
matters but the image and the tune as artifacts of consumer culture. If we treat
postmodern culture phenomena as secondary modelling systems which we
interpret by means of natural language then popular culture as interpreted by
postmodern art is a tertiary modelling system. The nature of this interpretation
is not dissimilar to he message of Umberto Eco’s seminal article Towards
a Semiological Guerilla Warfare, whereby he calls for critical dialogue with
mass media. Eco claims that the role of the receiver as conceived by the sender
of the messages transmitted via mass media is limited to just being a passive
consumer unless they are prepared to read the intentions properly by refusing to
be a “model” reader of the “texts” they receive. In the same article (Eco 1998,
143) he claims that a “political party that knows how to set up a grass-roots
action that will reach all the groups that follow TV and can bring them to
discuss the message they receive can change the meaning that the Source had
attributed to this message.”
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Die Liebe in den Märchen von Gebrüder Grimm
Wenn man nicht liebt, kann man nicht sagen, dass man lebt.
Könnte man sich ein Leben ohne Liebe vorstellen? Was wäre das für ein Leben? Schon Gott hat die Erde aus Liebe geschaffen und alles, was Er tut, ist Ergebnis der Liebe, die Er dem Menschen ständig gibt. Sogar die Freiheit und freier Wille, die Er dem Menschen schon bei der Geburt gab, zeigen, wie sehr Gott
den Menschen liebt. „Das Leben ist sinnvoll, wenn die Liebe da ist, andernfalls
ist das Leben voll Leid, Angst und Unsicherheit“ – sagt P. Lauster (1980: 20),
ein Psychologe. Nur die Liebe kann aus dem Menschen einen Helden machen,
der sogar sein Leben riskiert, um seine Geliebte zu retten oder seine Verwandten aus dem bösen Zauber zu befreien.
Man kann im Leben von vielen Arten der Liebe reden:
– Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern,
– Die Liebe der Kinder zu den Eltern,
– Die Liebe zwischen einem Mädchen und einem Jungen,
– Die Geschwisterliebe,
– Die Liebe zur Natur.

Diese Liebesarten haben auch in den Volksmärchen ihren Platz gefunden.
Man weist hier auf bestimmte Probleme, die in den Menschenbeziehungen immer wieder vorkommen. Jeder weiß doch, dass wo die Menschen sind, sind
auch Probleme, die das Märchen lösen hilft. Die Hilfe aber kommt nicht direkt
vor, es werden nur einige mögliche Lösungen angedeutet, die man übernehmen
kann aber nicht muss. „Die Liebe ist ein konstanter Begleiter in unserem Leben
[...] Ein Leben ist dann glücklich, wenn es dem Menschen gelingt, seine
Liebesfähigkeit täglich neu zu entfalten” (Lauster 1980: 40).
Lieben heißt nicht ständiges Seufzen, sondern die Art und Weise die Welt zu
betrachten, die Menschen, die man täglich trifft, wahrzunehmen, die Natur, die
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schon lange vor dem Menschen war zu beachten (schließlich ist ein Mensch
auch ein Teil der Natur). Und das alles kann man nur dann erreichen, wenn man
liebesfähig ist. „Die Liebesfähigkeit ist die Fähigkeit, die Außenwelt und auch
sich selbst mit wachen Sinnen positiv wahrzunehmen” (Lauster 1980: 37). Sogar
die Weisheit der Völker, die in den Sprichwörtern von Generation zu Generation übergeben wird, hat die größte „Macht“ des Menschen sehr schlicht aber
deutlich und für alle verständlich hervorgehoben. In einem Sprichwort heißt es:
„Kommt Armut durch die Tür ins Haus, fliegt Liebe gleich zum Fenster hinau”
(Świerczyńscy 1996: 113).
Diese Wahrheit kann man sehr deutlich im Märchen Hänsel und Gretel beobachten. Ein weiteres Sprichwort sagt: „Die Liebe ist blind“ (Świerczyńscy
1996: 114) und ist es nicht so? Wie viele tapfere Königssöhne im Märchen
Dornröschen haben ihr Leben aus Liebe zu der Prinzessin geopfert? Nur eine
Person aber hat ihren Lohn bekommen, doch „die Liebe ist der Liebe Preis“
(Świerczyńscy, D, A.1996: 113).
Den Sinn des Sprichwortes: „Die Augen sind der Liebe Boten“ (Świerczyńscy 1996: 133) kann man deutlich im Märchen Aschenputtel entdecken, als ein
bildschönes Mädchen die Liebe des Prinzen erweckt, ohne ein Wort zu sagen.
Ein weiteres Beispiel ist das alte Sprichwort: „Alte Liebe rostet nicht“ (Świerczyńscy 1996: 115), das im Dornröschen den Beweis fand. In diesem Falle hat
die Liebe hundert Jahre überstanden. Was für große Macht muss sie sein, wenn
sie von der Generation zu Generation weiter, mit genauso großer Stärke
übertragen werden konnte.
Man könnte hier viele Beispiele der Märchen, die über Liebe sprechen nennen. Eines von denen ist Aschenputtel, das als das beliebteste (in einer Umfrage
von Ingrid Bergmann an der TU Berlin.) gilt. Es beschreibt die Liebe eines
Mädchens zu einem Jungen, in diesem Falle zu einem Prinzen. Der Titel wurde
zu einem bekannten Begriff. Er bezeichnet neben Aschenpudel, -brödel, -rüdel
„ein männliches oder weibliches Wesen, das sich viel mit Asche zu tun macht,
darin wühlt oder sitzt und dadurch einen schmutzigen ungepflegten Eindruck
erweckt“ (Heckensen 1930/1933: 125). Doch, ist es wirklich so? Unter dem beschmutzten Kleid befindet sich ein reines, gutes Herz.
Das Märchen erzählt von einem Mädchen, das zu früh seine gute und geliebte Mutter verloren hat. Es muss von nun an der bösen Stiefmutter und deren
Töchtern gehorsam sein. Doch auf dem Sterbebett hat die Mutter ihm ein Erbe
hinterlassen und zwar die Gewissheit mit den Worten „ich will vom Himmel
auf dich herabblicken und will um dich sein“ (Grimm 1960: 111), dass sie ihm
auf eine wunderbare Weise helfen und beistehen wird. Sie hat aber eine Bedingung gestellt, die viel mehr ein guter Rat ist: „Liebes Kind, bleib fromm und
gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen” (Grimm 1960: 111).
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Und von nun an, könnte man sagen, endet die Liebe, die sie von den Familiengliedern zu spüren bekommt. Es kommen auch Momente vor, in denen es
noch einen Brocken des Gefühls von dem Vater empfindet. Eines Tages, als der
Vater in die Messe ziehen wollte, fragte er es: „Aber du, Aschenputtel, [...] was
willst du haben?” (Grimm 1960: 112). Darauf bekommt er eine sehr einfache
Antwort, die Aschenputtels Bescheidenheit beweist: „das erste Reis, das Euch
auf Eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab“ (Grimm 1960:
112).
Könnte man es noch Liebe nennen, wenn der Vater seine eigene Tochter
ganz am Ende fragt und vor allem wenn er den Namen der Tochter vergisst?
Könnte es Liebe sein, wenn der Vater erlaubt, seine eigene Tochter zu
Küchenmagd zu machen und kein Wort dagegen sagt, und was noch schlimmer
ist, sich von ihr bedienen lässt?
Zum Glück hat er es noch nicht vergessen. Er bringt ihm das gewünschte
Haselreis, das im Märchen „ganz andere Aufgabe übernommen hat“ (Scherf
1995: 43).
Aschenputtel pflanzte das Reis auf das Grab, das zu einem wunderbaren
Baum aufwuchs. Von diesem Moment an fängt ein neues Kapitel im Aschenputtels Leben, weil der Baum „zu Aschenputtels Zuflucht und Beistand wird“
(Scherf 1995: 43). Jedes Mal, wenn es da kam, erschien ein weißer Vogel, der
alle Aschenputtels Wünsche erfüllte: „und wenn es einen Wunsch aussprach, so
warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte“ (Grimm 1960: 112).
Endlich kann es ein bisschen Liebe spüren, die es seit der Ankunft der Stiefmutter in sein Haus vermisst. Ist das nicht merkwürdig, dass genau in diesem
Moment, als der König ein Fest veranstaltete, auf dem sich der Prinz seine Frau
aussuchen wollte, eine unbekannte Macht erscheint, eine Macht, die alle
Wünsche erfüllen konnte?
So wie jedes andere Mädchen wollte auch Aschenputtel zum Fest gehen,
doch das war der Schwestern und der Stiefmutter Absicht nicht. Sie wollten um
jeden Preis verhindern, dass es mitgeht. Diesmal hat der Vater auch nichts dagegen gemacht. Sogar die Aufgaben, die sie ihm gestellt haben, waren sehr zeitaufwendig, sodass es unmöglich wäre, sie zu erfüllen. Aschenputtel schaffte es
aber. Vielleicht fühlte das Mädchen, dass dort auf es sein Schicksal wartet, seine große Liebe. Es hätte alles gemacht, um dorthin zu gehen, doch „jeder
Mensch ist für seine Liebe selbst verantwortlich“ (Scherf 1995: 40). Mit Hilfe
des Vogels erfüllt es alle Aufgaben und dreimal bekommt es ein prachtvolles,
gold-silbernes Kleid, das ihm zum Glück verhilft.
Wer ist eigentlich der weiße Vogel? Ist das ein Bote Gottes, den Gott
schickt, um dem guten Mädchen zu helfen? Oder, ist es vielleicht die Mutter,
die dem Mädchen mit den Worten: “ich [...] will um dich sein“ (Grimm 1960:
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111) versprochen hat, immer dabei zu sein, wenn es sie braucht? Wie viel Liebe
muss dahinter stehen!
Aschenputtel geht auf das Fest und wird von niemandem erkannt, sogar von
den Stiefschwestern und der Stiefmutter, die mit ihm unter einem Dach leben.
Es sah so schön aus, dass sogar der Königsohn Aschenputtel entgegen kam und
mit ihm den ganzen Abend über tanzte. Man muss hier mit der Meinung von P.
Lauster: „Die große Liebe ist [...] ein schicksalhaftes Ereignis, dass dem Menschen begegnet” (Lauster 1980: 40).
übereinstimmen, doch wäre es seinen Aufgaben nicht nachgefolgt oder hätte es
keine Helfer gehabt, würde es in diesem Moment wahrscheinlich am Grab der
Mutter sitzen und weinen.
Nach dem Fest wollte der Königssohn Aschenputtel nach Hause begleiten
um zu erfahren, wo es wohnt. „Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus“ (Grimm 1960: 114). Was wollte es damit erreichen? Wäre es nicht
einfacher gleich zu sagen, wer es ist? Vielleicht wollte Aschenputtel die Liebe
und Treue des Prinzen überprüfen. Am nächsten Tag wiederholte sich das ganze
mit einem Unterschied, dass Aschenputtel diesmal auf dem Baum verschwand.
Sowohl am ersten als auch am zweiten Tag musste der Königsohn den Fluchtort
umheben, um zu erfahren, ob Aschenputtel dort ist. Umsonst aber, es war längst
fort. War das wirklich umsonst? Es war doch ein Beweis der Liebe. Was für ein
Prinz würde alleine solche Arbeit machen, wenn er so viele Diener hat, die für
ihn das machen könnten? Nur die Liebe ist dazu fähig, sich Selbst zu vergessen,
um die geliebte Person zu gewinnen. „Nicht alles, was machbar ist, ist sinn –
voll; sondern nur das, wofür wir uns in Liebe entscheiden können“ (Bergmann
1995: 20). Er kannte doch das Mädchen nicht und trotzdem hätte er alles für es
gemacht. Er hatte sogar am dritten Tag eine List gebraucht „und hatte die ganze
Treppe mit Pech bestreichen lassen“ (Grimm 1960: 116), um das Mädchen bei
sich zu behalten. Es hat aber nicht gereicht. Dem Königssohn blieb nur der linke, goldene Pantoffel, mit dem er am nächsten Morgen ins Aschenputtels Haus
ging. Nur der, wer wirklich liebt wird sich so viel Mühe machen um das Ziel
und zwar die Liebe des Aschenputtels zu verdienen. Mit den Worten: „Keine
andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh
paßt” (Grimm 1960: 116); hat er dem Aschenputtel eine Liebeserklärung gemacht, doch, wer konnte so einen Pantoffel tragen, der so „klein und zierlich“
(Grimm 1960: 116) ist, als Aschenputtel alleine.
Hierbei stellt sich die Frage, ob das Königssohns Versprechen nicht
gewissermaßen gefährlich war, er kannte das Mädchen nicht, er hat es nur dreimal gesehen, und das nur in der Dunkelheit. Das wussten auch die Stiefschwestern und Stiefmutter von Aschenputtel. Sie wollten es ausnutzen, doch nicht
um die Liebe der Prinzen, sondern um die Macht und Krone zu gewinnen. Ist
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die Liebe wirklich so blind, dass sie den Prinzen gehindert hat die richtige Braut
zu erkennen? Ist das wirklich Liebe oder ein anderes Gefühl, das dem Menschen die Welt durch rosenrote Brille zeigt? Nach Auffassung von P. Lauster ist:
„Liebe [...] nur dann möglich, wenn völlige Offenheit herrscht, wenn die Sinne
wach sind, wenn die Seele bereit ist zu empfinden, wenn ich verletzlich und
empfänglich für das Neue des Tages bin” (Lauster 1980: 41).
Wie konnte dem Prinzen nur der Pantoffel reichen, um sich die Liebe seines
Lebens zu wählen? Und fast hätte der Prinz einen Fehler begangen, wenn es die
Tauben nicht gegeben hätte. Was hätte man ohne Freunde gemacht? Ein Freund
ist immer da, wenn man ihn am meisten braucht. So war es auch in diesem
Märchen, ohne die Täubchen hätte Aschenputtel sein Glück nicht erreicht und
der Prinz hätte eine andere zu Braut genommen. Doch die Täubchen haben zweimal mit den Worten:
Rucke di guck, rucke di guck,
Blut ist im Schuck:
der Schuck ist zu klein,
die rechte Braut sitzt noch daheim
(Grimm 1960: 116)

auf die List der Stiefmutter aufmerksam gemacht. Ein Sprichwort sagt: aller guten Dinge sind drei, auch hier erst bei dem dritten Versuch hat der Prinz Aschenputtel erkannt. Es war jetzt wirklich der Anfang einer großen Liebe.
Sehr interessant ist auch, dass in dem Märchen kein Wort von Liebe gesagt
wurde, die Liebe wird auch durch keinen Dialog zwischen dem Prinzen und
dem Aschenputtel bestätigt und trotzdem stellen sich die Leser ein großes
Gefühl darunter vor. Braucht man eigentlich Worte um jemandem zu zeigen,
dass man ihn liebt? „Liebe ist etwas, dass aus dem Augenblick heraus entsteht“
(Lauster 1980: 41), sie ist ein Phänomen, das man nie verstehen würde, wenn
man es nicht selbst erlebt.
Es bleibt nur noch zu überlegen, warum sich die Märchen gerade mit Liebe
beschäftigen? E. Drewermann äußert sich hierzu folgendermaßen: „Die Poesie
der Liebe im Leben zu verwirklichen – dies und nichts anderes können und wollen die Märchen uns Lehren” (Drewermann 1998: 9).
Vielleicht wollten die Autoren der Märchen wirklich so ein Gefühl erleben,
das nur in der Märchenwelt möglich ist? Oder sie konnten vielleicht nie die Liebe verwirklichen, die sie zu jemandem spürten und vielleicht wollten sie den anderen Menschen ein Stück Glück geben, indem sie zeigen, dass es doch trotz allen Qualen Liebe gibt, um die man kämpfen muss? Wer beginnt mit den
Märchen an die Liebe zu glauben, der fängt an die Welt anders wahrzunehmen,
dem verändert sich das Gefühl für wichtig und unwichtig, gültig und ungültig,
wirklich und unwirklich.
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Mit den Worten: „Die Märchen wissen auch, dass es keine Macht gibt, die
den Menschen mehr bezaubern und beherrschen kann als dieses Gefühl der Liebe” (Drewermann 1998: 8) wollte Drewermann darauf hinweisen, dass es keine
größere Macht als die Liebe gebe. Auch nicht ohne Bedeutung ist hier die weitere Meinung Drewermanns, dass auch Erwachsene Märchen brauchen, um
sich daran immer wieder zu erinnern, dass es irgendwo eine Welt gebe: „in der
die Liebenden wenigstens eine Chance haben glücklich zu sein [...] und in den
Menschen es trotz allem wagen ihren [...] Sehnsüchten nach Liebe und Glück
nachzugehen” (Drewermann, E. 1998: 8). Solche Überzeugung hatte auch Aschenputtel und es gelang ihm, es zu verwirklichen.
Während die meisten Interpreten in den Märchen die gewöhnlichen Motive
wie z.B. Liebe, das Gute, das Böse sahen, interpretierte S. Freud sie auf ganz
andere Weise. „Alle in der Freud – Nachfolge stehenden Interpretationen ließen
keinen Zweifel daran, daß das Märchen primär verschlüsselte Sexualphantasien
[...] artikulieren“ (Wardetzky 1999: 5). Als Beispiel kann man hier das Hauptmerkmal des Märchens – den Schuh nennen, den S. Freud als ein Symbol für
Vagina und alle Gedanken die dahinter stehen bezeichnet. Alle Symbole, die für
einen Leser sehr einfach und eindeutig sind, sind für S. Freud eine Art Vorhang,
hinter dem sich das ganze Spiel des Unbewussten ereignet.
Hierbei stellt sich die Frage, ob Märchen interpretiert werden müssen. Die
Märchen stellen dem Leser verschiedene Bilder dar, mit denen man entweder
alleine oder mit Hilfe anderer Menschen fertig sein kann. „Das Bild in seiner
Einfachheit bedarf keines Wissens. Es ist die Frucht eines naives Bewusstseins“
(Hoymann 1999: 37), das verschiedenst die Märchen interpretiert, je nachdem,
wer der Leser ist, wie alt er ist oder sogar was für Probleme er gerade zu lösen
hat.
Sehr viele Märchen sind vordergründig Liebesgeschichten mit Happy End.
Vielleicht deswegen, weil dann bis zum Schluss „schlimme” Bilder, klare und
brutale Szenen dem Leser gezeigt werden dürfen (die meisten ahnen ja das Happy End). Durch diese Vorahnung wird die grausame Szenerie ausgehalten und
sie liefert in ihrer Kompromisslosigkeit einen Erkenntnisfortschritt. Denn ohne
Happy End wäre jede blutige Szene eine viel stärkere nervliche Belastungsprobe für den Leser.
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The role of the teacher in developing
language skills with dyslexic students
in the English classroom
The purpose of this article is to stress the problem of dyslexia observed in
the foreign language classroom since the early years of this century it has been
widely recognized that there are a lot of children who, after a few years at
school, unfortunately, fail at the tasks of reading, writing and spelling, despite
normal intelligence and opportunity to learn. It is, however, difficult to find any
cultural, medical or emotional reason to explain the discrepancy between their
general intellectual and linguistic abilities and their level of achievement in
handling written language. The children’s chronic disorder causing inability or
great difficulty in learning to read or spell, despite normal intelligence is
described as dyslexia and the writing disorder as disgraphia (Encyclopaedia
Britannica 2008). Children with specific difficulties in reading and writing, with
the so called developmental dyslexia, are noticed and diagnosed when their
failures at school start to grow, what leads to more serious problems. And the
school failures are usually the situations where certain discrepancy between
educational requirements and students’ behaviour, together with their school
results, could be observed.
Dyslexic children who come across the foreign language for the first time
need help provided not only by their parents, psychologists and pedagogues but
also or mainly by their teachers. The role of language teachers and the
approaches to their work have great influence on the success and effectiveness
of the children with specific difficulties in reading and writing, helping them to
achieve their goals. They are to supervise and control the work, as well as, to
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adjust the requirements to individual needs of the child. However, it is of great
importance for the teacher to receive from psychological counselling not only
the information about the kind of dysfunction, the range of disorders and the
characteristic symptoms which may allow to define the type of dyslexia, but
also the information about the normally functioning psychomotor processes
which may be the basis for acquiring the language knowledge of particular
person. Also the medical examination results are of great importance, as they
allow the teacher to figure out the strong and weak points of the student, and
what is more, to adjust the educational process to the child’s language abilities.
If the teacher decides to devote his time and interest to understand the dyslexic
child’s problems, it will definitely have a positive influence on their relationships
and, in the end, will increase the student’s motivation. The experiments show
that the emotional and personal factors are of great importance for the people
with learning difficulties. Every child with dyslexia has to face different
problems and work a lot in order to overcome his difficulties. That is why the
teacher’s individual approach and support is crucial and may definitely lead to
better achievements.
The teacher has a lot of roles to fulfil in the language classroom. In order to
deal with dyslexic children he must not only be an expert, who has vast
knowledge of the foreign language and knows what method or teaching
technique to choose (for example: the multi-sensory teaching method), but also
the manager who controls the dynamics and discipline in the classroom,
allowing some time to practise with the children having reading and writing
difficulties. Such person should be a good motivator to get all his students,
above all the dyslexic ones, involved in the lesson. He can not treat the child as
ill, crippled, slow-witted or lazy. Moreover, the teacher should not laugh at the
dyslexic child hoping to motivate him to work and thinking that the student’s
problems will vanish without the specialist help. Working with such children
one must remember not to restrict the extra classes for them but at the same
time not to absolve them of responsibility of their systematic exercises and
work (Bogdanowicz, Andryjanek 2005). It is also for the language teacher to be
the one who makes a detailed scheme or method for the accomplishment of an
objective (The American Heritage Dictionary 1989). He should decide what
work to do with dyslexic children and the rest of his class, having accurately
prepared lesson plan adjusted to the progress of the students. Being aware of the
roles he is to fulfil, the teacher must realise that symptoms of developmental
dyslexia could be noticed by the disharmonious psychomotor development
having the forms of fragmentary developmental retardation of some cognitive
functions (mainly language and visual) but also the kinaesthetic ones. So the
specific difficulties in reading and writing are the result of developmental
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retardation of visual, auditory-language and kinaesthetic functions which are
crucial in the implementation and realisation of such complex activities like
reading and writing (Bogdanowicz 2005).
It is of great importance for the language teacher to find the right method
and methodology techniques to develop the basic language skills for dyslexic
students. However, not all skills would be of the same level of difficulty for
these children, as they may find some of them extremely troublesome. The
selection of methodology methods should be adjusted to their preferences
within the individual learning strategies, in other words, activities which are
oriented to achieve certain aim and solve special language tasks. Such activities
are to improve the processes of understanding, remembering and consolidation
of memory. As the strategies are dynamic, there is a strong correlation between
the time devoted for learning and the effectiveness of these strategies. Also the
cognitive styles are of primary importance for the language teacher, as he
should be aware of the fact that some students follow ‘reflective style’ and they
need more time to think, learn in a slower pace, make less mistakes, concentrate
easily on the given tasks, like analysing things and are better as far as the
written forms are concerned, especially when the precision in accomplishing the
given task is important. But, on the other hand, there are students with
‘impulsive style’ of learning and they use the trial and error method, have more
problems with the correctness of the statement, follow the simultaneous way of
processing the information, are prone to distracting factors but like to show their
initiative in a class, and are better when the time-not precision-in accomplishing
the given task is important (Jurek 2007).
The most difficult, but at the same time the most significant in the
educational process, is the development of reading ability. Although being one
of the characteristic ways of communication in school and classroom, it is not a
consistent activity. J. Dyrda points out that there are three advanced levels of
reading:
1)identifying graphic symbols (elementary level),
2)structural interpretation – understanding words and sentences (intermediate
level),
3)semantic interpretation – understanding the meaning of the text (higher level).

However, most coursebooks, including the language ones, use too formal
and complicated structures and forms children are not accustomed to (Dyrda
2004: 38). That is why reading becomes the activity causing most problems.
Every language text observed by dyslexic students seems to be chaotic, devoid
of any order. They have problems in differentiating letters and similar graphic
symbols, so they are unable to acquire the correct reading pace and technique.
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The role of the teacher here is to be a motivator who shows his dyslexic
students a lot of patience, not asking them for instance, to read aloud in the class
as this will be extremely stressful situation for them. These students have
problems in understanding and interpreting all instructions in a written form.
Difficulty in reading leads to limitation in accomplishing the cognitive
requirements imposed by school as the written language, together with reading
and writing activities, becomes the main educational means of communication
in this institution (Dyrda 2004:39). The only way to help dyslexic students is to
encourage them to practise and develop the reading skill despite the other
adversities. It will certainly have positive and beneficial effects later in their
life.
Language teacher may also follow some rules in order to reduce not only the
inability of correct reading but also the feeling of uncertainty and stress his
students are overwhelmed with. It could be achieved in many ways, for
example, by the teacher’s loud reading in a class. If the text or a dialogue in
a foreign language is read several times, it leads to better understanding the
context of it by dyslexic students due to the appropriate intonation and
articulation. It also helps the student to formulate the right interpretation of the
text. Moreover, the teacher being a therapist should remember that foreign
language is twice as hard to learn for dyslexic children and becomes a barrier
they are sometimes too weak to overcome. If they are not offered the necessary
help at home, as the parents may not possess the basic language knowledge, it is
only the teacher who can show them his interest and understanding. The
demands for dyslexic children, as far as reading is concerned, should also be
different from the ones given other students, as dyslexic people usually get lost
in the text, miss words or even the whole lines. They must be given more time
in the lesson to fulfil the task closely related to the text, otherwise, they will get
stressed and in consequence dislike this subject. It can not be taken for granted
that our dyslexic students will finally start reading in the way the rest of the
class does as it is a highly misleading opinion. Teachers must rather praise them
for the effort they put into acquiring the foreign language knowledge.
Similarly, when introducing new vocabulary there are also various ways in
which the language teacher may present it, for instance:
– by explaining the context of the given word,
– presenting it in the written form,
– giving Polish equivalent,
– introducing synonyms or antonyms,
– showing a picture or creating links with the new word (Jurek 2007).
Vocabulary should be consolidated in all kinds of memory: auditory, visual,
kinaesthetic and tactile. So if the student is to learn the word “book,”, for
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instance, he should not only repeat this word several times but also look at it,
take it in hand, put it on the desk or give it to his friend. It is also useful to think
of some adjectives that could be related to this word and other forms the
dyslexic student is already familiar with, like: big – small, thick – thin, new –
old etc. The associations with the ‘old’ words are useful for giving feedback of
the already known words. The most effective way of learning new vocabulary
for dyslexic children is to remember them in the following order:
– hear a word,
– look at it,
– associate it with the already known words,
– repeat it,
– imagine it,
– spell it,
– write it down and form word structures trying to use them in sentences (Jurek
2007).

Language teachers are advised to use clearer articulation and more standard
style of speech which contains fewer reductions and contractions they would
use outside the teaching situation, as it may be troublesome for their dyslexic
students. They should try to make themselves as easy to understand as possible,
as only the effective teacher’s approach may provide essential support to
facilitate both language comprehension and learner production (Lockhart &
Richards 1994). It is vital because students with remembering problems have
a tendency to learn vocabulary by forming the highest number of related points
and trying to link them together. They can remember the new vocabulary, for
example: by acquiring the meaning of the word, defining it, forming a language
family, consciously remembering what part of speech it is and looking for both
superordinate and subordinate relations of different words. For instance, the
superordinate word for the word ‘house’ is ‘building’ and the subordinate words
are: ‘kitchen,’ ‘roof’ or ‘window’. Moreover, they can make connotations with
language topics, like: medicine, travelling, hobby etc. and associate the new
vocabulary with words that sound in a similar way (Jurek 2007).
The dyslexic students are also advised to form other parts of speech from the
given word, as remembering the whole family of words not only make
communication situations easy for them but also improve their writing and
reading skills. It is also advised to use visual aids in the language classroom,
like flash cards- where the English word is written on one side of it and the
Polish equivalent on the other. In this way, students learn the words by checking
the meanings, and if they come across any problems they can draw a picture or
colour this word. They may also be asked by the language teacher to prepare
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such flash cards at home, grouping them thematically and repeating with the
help of their parents as often as possible.
It is worth remembering that dyslexic children suffer from direct auditory
memory disorder. Such short-termed phonological memory disturbs the ability
to learn new vocabulary in a foreign language. Research has shown that
auditory memory disorder could be limited by the group of means improving
remembering, called mnemotechnics. This method is based on associational
relations between the knowledge that should be consolidated and the previously
accepted basis for encoding information. It may help to organise, to group and
to number the material one must remember. Mnemotechnics is a form of
compensation and the teacher’s corrective work with students involve verbal
memory exercises which help learning and remembering the foreign vocabulary.
However, the pronunciation should be repeated loudly several times by them
(Jurek 2007).
Another problem for dyslexic students, except the short-termed auditory
memory disorder, is the deficit in phonemic hearing. Such children hear sounds
perfectly well, even in a long distance, but it is hard to discern and diversify all
of them from the stream of speech sounds. Taking these tips into account, the
teacher while speaking should remember to slow down the pace of the
expressed words and even try to pronounce them in the excessively correct way.
Similarly, the listening texts must be adjusted to dyslexic students and presented
repeatedly, so they can separate the information and fulfil the given tasks. They
should also be allowed to bring dictaphones to English class in order to record
the lesson what allows them to practise some parts of it at home. In this way
they can not only be able to repeat the teacher’s talk but also listen to their own
statements several times, compare them and notice the discrepancy. It is also
recommended for dyslexic students to purchase a set of cassettes accompanying
the particular language coursebook as it helps to eliminate language mistakes
and improve both listening and speaking skills.
We must also take into account that not only vocabulary and listening are
significant skills in the foreign language classroom, but also the speaking
ability. Although dyslexic people prefer to speak, as there is little chance of
making spelling or other language mistakes, and they usually get better marks,
it does not mean they have no difficulty with it. Especially long oral statements
may, for example, cause problems as far as sentence structure is concerned. The
language teacher should allow his dyslexic students to pass the material in the
oral rather than the written form. It will be beneficial for both the student, as he
will not be nervous or frustrated and the teacher, as he will get more reliable
store of knowledge.
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It is vital to give the student enough time to express himself without
unnecessary interruptions or corrections. Calmness and friendliness on the
teacher’s side is extremely important, as it allows to control fear and to avoid
public humiliation. The questions asked by the teacher should be general and, if
necessary, repeated many times especially in foreign language class where
students have to face the language barrier. It is worth remembering that
discussion could be the strong point for every dyslexic student as it becomes the
compensation for his reading and writing difficulties and the teacher is the one
who should encourage him to speak in a foreign language (Bogdanowicz,
Andryjanek 2005: 152–153). As communication is crucial in every language
and the speaking ability seems to be the most beneficial for dyslexic children, it
is significant to use this knowledge and introduce stimulating speaking
exercises which may not only develop this ability but also allow the students to
believe in themselves.
On the question of writing skill the issue is more complicated. It is not only
the page layout that could be debatable but also orthography, punctuation,
syntax, structure and general completion of the topic that can be troublesome.
Dyslexic students face these problems when preparing written papers in Polish
and it becomes even more difficult to write something in a foreign language.
Writing activity according to J. Dyrda should have a clearly defined aim,
closely related to student’s personal life or experience constituting the part of
his world. This activity must be bound to the natural language function within
the society. Writing, in this sense, is the activity with great importance in the
social life (Dyrda 2004: 40–41). That is why, the language teacher must be
careful in choosing the appropriate form and topics of the writing papers in
order to encourage dyslexic students to accomplish the given tasks successfully.
It is advisable to analyse their papers thoroughly, trying to find positive aspects
of their style of writing, but at the same time, to observe the most common
mistakes and bad habits. Dyslexic students should be allowed to use a dictionary
when they are asked to write a paper in the class. Dictation exercises, for
example, when applied in the class, can be checked in terms of quality if
students work systematically and know the basic orthography rules. Very
important for people with disgraphia is the correct graphic pattern of the foreign
word. Research has shown that the best effects in acquiring the orthography
knowledge is by practising first spelling rules of single words, word structures,
and then, full sentences. The methods must be, however, adjusted to a kind of
difficulty, individual and psychological features of the student and his orthography
problems.
Different methods of improving dyslexic students’ writing, like: memory
writing, writing with comments, lexical searching or various educational games,
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could be mixed – provided they motivate them to overcome their difficulties.
Every language teacher should realise that some exercises, like: gap-filling or
correcting the wrongly spelled words or texts, will not achieve good results but
only discourage the dyslexic children from systematic work (Jurek 2007).
Moreover, their writing may be chaotic and full of scrawl but the teacher’s role
is to pay attention to the content of the paper, and composition structure which
is: the beginning, the development of the thesis, the order of arguments and
conclusion.
Another important issue is the correction of the papers submitted by students
to the teacher. It is advised not to underline the mistakes or emphasize them in
any way, as the students may mistakenly concentrate on the wrong structures,
for example, by watching carefully the wrongly used words in their writing,
they subconsciously remember the incorrect version of it. In addition to it,
people with dyslexia find it almost impossible to look for the misspelled words
in the text. It is hard for them to notice the mistake they made although they can
form this word acoustically and create the visual picture of it. Most dyslexic
students do not store the whole words in their memory but they put them
together letter by letter, and when writing fast during the test in a class, they
omit some letters or even parts of the words. In such case, it is easier for them to
write a new word than to find the mistake. The teacher must pay more attention
to these students, discussing the mistakes with them, giving more time to
accomplish the tasks and adjusting the scoring to their individual needs. He
should also encourage dyslexic students to rewrite certain exercises at home as
this activity helps them to practise the language structures. It is of great
importance to devote time for individual meetings with dyslexic students where
they can thoroughly analyse the language problems. This conduct will certainly
improve not only the writing ability of the students, but also strengthen their
self-esteem and positively change their general attitude to learning foreign
languages.
There can be no doubt that introducing grammar material in the language
lesson is significant, as well. Grammar is partly the study of what forms are
possible in a language and description of rules that govern how a language’s
sentences are formed (Thornbury 1999: 1). From a learner’s perspective it is the
ability to recognise and produce well-formed sentences as an essential part of
learning a new foreign language. But there are a lot of problems dyslexic
students must overcome. The first and most important thing is how this ability
should be developed and what techniques could be used by the teacher. It seems
that the most effective way of introducing grammar structures is by: the
presentation of new language forms, practising the forms which aim at
improving both accuracy and fluency and language production. For instance,
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the introduction of questions in a given tense must be first expressed in Polish,
then in English and next repeated and practised by students using different
exercises imposed by the teacher. As dyslexic students suffer from auditory
disorders, have problems with concentration and with remembering the previously
learnt material, it is advised not to analyse the new language structures but to
introduce them in the specific, already known context. The inductive approach,
together with the suitably selected examples illustrating the grammar issues,
will allow students to work the rules out for themselves.
However, it is the role of the teacher to conduct this process in the most
effective way, for example, by involving students to talk about themselves. This
form of communication activates them and helps to consolidate the grammatical
material in an easy and natural way. The teacher may ask dyslexic students to
form their own examples on the basis of the introduced grammar structures
which enable the students to remember them effectively. Good effects are
achieved with the use of charts, pictures, diagrams and symbols, as well as,
flash cards or other visual teaching aids. Also colours, frames and even special
kind of fond play an important role for dyslexic students as they follow the
inductive rather than the deductive process of reasoning (Jurek 2007).
When presenting a new material, the teacher may introduce a game in which
he will think for instance, about a person, animal, thing or colour and his
students must guess what it is by asking him appropriate questions with the use
of new grammar structures introduced in the lesson. They could also be divided
into pairs, given a small object and asked to work out some characteristics of
the owner of that object. The teacher may ask each pair questions like: Do you
think it’s a girl or a boy? Do you have the same object at home? Do you like it?
etc. directing attention to Present Simple Tense and in case any difficulty in
understanding appears, he may write the questions on small cards and hand
them to students. There are a lot of different useful exercises to be implemented
in an English class for students with reading and writing difficulties. However,
it is the teacher’s role to concentrate on choosing the most efficient ones which
will help these students to learn the foreign language.
All things considered, it is necessary to say that language teaching is a complex
process, usually described in terms of what teachers do, how they conduct drills,
select learning activities, check students’ understanding or present learning
activities. The term ‘a good language teacher’ is attributed to a person who is
supposed to be friendly, patient and supportive – someone who understands,
accepts and helps all students, especially the ones with dyslexia. When working
with these students he becomes partly a therapist and partly a psychologist. He
should always be willing to devote his time for extra exercises and ensure all his
students that they will achieve their goal. Moreover, he must present his
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positive and optimistic attitude in order to convince his learners that despite
their difficulties in reading and writing, they are able to acquire the foreign
language. If they cooperate with their teacher, practise a lot at home with their
parents and attend individual meetings with professional therapists, where they
are advised how to cope with the language difficulties, they will, without any
doubt, achieve success. The teacher’s role is also to praise his students for the
improvements they have reached in the class but not criticise them for the
possible mistakes they have made due to dyslexia – as the criticism may lead to
low self-esteem and lost of faith in their own capabilities. Dyslexic students are
usually worried whether they acquired the material of the foreign language in
a satisfactory level or not. Besides, the tendency to compare themselves to
others, in this aspect, can only deepen their fear.
The most challenging situation is to find a ‘golden mean’ for both dyslexic
students and the rest of the class to build a proper classroom climate that will be
motivating and will improve their confidence and interest in learning. There is
no doubt, that the enthusiasm and skill of the teacher has an enormous effect on
the attitudes of learners. That is why, the appropriate approach may positively
change the dyslexic students’ way of thinking about themselves and their
foreign language abilities.
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Ján Bajánek, An Introduction into the Study of English
as an Academic Subject, Žilinská univerzita, Žilina 2008,
248 pp. ISBN 978–80–99445–1.
Studying English as an academic subject requires a deep insight into a number of
individual areas related to the realm of linguistics, literature and the theory of a second
language learning and acquisition, which involves a thorough knowledge and
understanding of a great many technical notions. As a result, novice students are
constantly urged to scrutinize the particulars of numerous narrow fields and they hardly
ever manage to notice the links between various apparently unrelated areas of study.
Although at some point most students become aware of the idea that ‘language is a
system of systems’, the fact that English studies should also be viewed as a system of
systems, rather than a set of individual self-contained, highly specialized academic
courses designed to serve their own limited purposes, escapes their notice.
Thanks to J. Bajánek’s textbook the simple truth that all the areas of study are
mutually intertwined so as to serve a common purpose becomes evident to the novice
student at the very initial stage of his or her university career and does not become an
a posteriori discovery.
Obvious as it apparently is, the author’s attitude makes it possible for beginner
students to grasp the sense and essence of each of the individual courses as different
constituent parts of one purposeful, coherent whole, which is an ability that should
never be underestimated. J. Bajánek’s holistic approach can be observed both in the
structure of the textbook which covers successfully all the main ranges of interest of
English language studies and its very purpose, which is to provide students of English
with the necessary professional skills that will eventually enable them to become highly
qualified teachers of English.
Not at all surprisingly, J. Bajánek’s textbook seemingly attempts at a slightly less
formal approach only to introduce the basic academic concepts to novice students who
are not fully acquainted with the peculiarities of the English technical literary and
linguistic vocabulary, which itself poses a serious obstacle in the path of learning/
/acquiring the English language, and consequently learning about the language.
J. Bajánek offers answers to certain questions which students may dread to ask in
individual specialized courses and which may not always be dealt with in
a straightforward way in introduction textbooks into individual subjects, because such
simple, yet inevitable, questions may be regarded by students as traits of negligence or
a lack of basic academic skills.
The author also equips the novice student with a general-purpose and at the same
time indispensable tool, i.e. the basic knowledge of the theories of a second language
acquisition, the design of which the reader finds in chapter one. As J. Bajánek believes
in the existence of certain universals which facilitate the processes of language learning,
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language acquisition and language teaching, in chapter two the author encourages the
reader to apply this tool successfully in all fields of English studies. In this respect,
J. Bajánek’s university textbook goes far beyond a mere compilation of the most
essential facts concerning the main fields of interest. This method makes the textbook
exceptionally palatable, especially to inexperienced students. Additionally, what such
students will also find most useful is the set of follow-up comprehension check
questions found at the end of each of the subchapters.
The textbook contrasts starkly with other ‘introductions’, as in the realm of
academic writing the very word ‘introduction’ usually stands for a book that provides
the essentials of a particular subject rather than a guidebook. J. Bajánek effectively
manages to combine a typical academic introduction textbook with a helpful know-how
and do-it-yourself university manual, without any damage to the academic contents,
language and style, which indubitably comes up with both university lectures’ and
novice students’ expectations.
Taking into account the above considerations, J. Bajánek’s Introduction into the
Study of English as an Academic Subject is likely to become a highly desirable
university textbook, as it meets all the necessary academic requirements and, which is
even more important, the needs of novice students of English.
Jacek Molęda, Racibórz

„Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego” XI, 2008, red. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
i Stanisława Kondka, Wydawnictwo UHPJK, Kielce, 193 s., ISSN
1899–4547.
Najnowszy, jedenasty już tom artykułów naukowych, rozpraw, recenzji i sprawozdań pod redakcją Jolanty Chwastyk-Kowalczyk i Stanisława Kondka z Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach skupia teksty o różnym charakterze, generalnie
przedstawia się jako wartościowy naukowo i interesujący poznawczo. Całość obejmuje
11 artykułów i rozpraw, w tym cztery z zakresu bibliotekoznawstwa i jeden z zakresu
mediów. W tomie tym znalazło się również pięć recenzji, w tym dwie autorstwa Jolanty
Chwastyk-Kowalczyk i jedno sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX w. Zamieszczone
artykuły i rozprawy, a także recenzje i komunikaty to cenne prace materiałowe, dokumentujące zjawiska prasowe, wydawnicze, bibliologiczne, a także prace interpretacyjne.
Również tematy wydobyte z zapomnienia i odkrywcze, nowatorskie.
Tom otwiera artykuł M o n i k i O l c z a k - K a r d a s podejmujący problematykę
czytelnictwa w wiejskich bibliotekach województwa warszawskiego w latach międzywojennych i jest skróconą wersją większej całości. Przedstawia się interesująco.
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Artykuł G r a ż y n y G u l i ń s k i e j omawia ciekawy problem bibliotek szkolnych
w województwie kieleckim w latach 1944–1956 w świetle polityki kulturalnej państwa,
oparty na materiałach Archiwum Państwowego w Kielcach, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, czy Rady Narodowej. Po
przeczytaniu artykułu nasuwają się wnioski, że państwo prowadziło wówczas swoistego
rodzaju politykę w stosunku do bibliotek szkolnych, aparat polityczny czuwał – jak
pisze autorka – nad czystością ideologiczną księgozbiorów szkolnych, przedkładał
kształcenie ideologiczne bibliotekarzy nad ich przygotowanie zawodowe, a uroczystości społeczno-polityczne włączał do kanonu imprez czytelniczych.
J o a n n a N o w a k w swym merytorycznym artykule podejmuje próbę analizy
systemo- wej na przykładzie użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest to – jak zapowiada Autorka – część I większej całości, część
II do- tyczyć będzie „oferty elektronicznej i jej znajomości w środowisku”. Artykuł
dostarcza ciekawych informacji dotyczących wykorzystania oferty biblioteczno-informacyjnej i jej oceny jakości przez czytelników, Autorka przytacza pomysły studentów
i postulaty.
Artykuł M i r o s ł a w y D o b r o w o l s k i e j zamyka część bibliotekoznawczą.
Autorka pisze o regionalnych czasopismach bibliotekarskich w wersji tradycyjnej
i elektronicznej u progu 2007 roku.
Kolejnych sześć artykułów zamieszczonych w 11 tomie „Studiów Bibliologicznych”
dotyczy prasoznawstwa i mediów. B a r b a r a S z o r n e l - D ą b r o w s k a przedstawia
„Wiadomości Brukowe” – miesięcznik nawiązujący do czasopisma Towarzystwa Szubrawców w Wilnie z lat 1816–1822. Nowe pismo pojawiło się po 189 latach w 2005 r.
w Wilnie. Wyszły tylko cztery numery pod red. Jana Sienkiewicza, działacza polonijnego. Było to czasopismo polskiej inteligencji na Litwie pragnącej dokonać zmian
w sposobie życia rodaków tam mieszkających.
Najznamienitszemu czasopismu naukowo-literackiemu XIX w. „Bibliotece Warszawskiej” (1841–1914) poświęca swoje rozważania M a ł g o r z a t a K o r c z y ń s k a - D e r k a c z. Wskazuje na „Bibliotekę Warszawską” jako źródło wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym, poszerza strukturę czasopisma, redaktorów,
autorów, sposoby finansowania etc. Podkreśla nowatorstwo pisma, wysoki poziom rozpraw naukowych, ich różnorodność, które do dziś są cennym źródłem naukowym.
Tematykę „wygnańczą” podejmują dwa kolejne artykuły: Oskara Stanisława Czarnika i Jolanty Chwastyk-Kowalczyk. O s k a r S t a n i s ł a w C z a r n i k przybliża
czasopismo „Polska” wydawane w ZSRR w latach 1941–1943 i jego zasługi w podejmowaniu działalności kulturalnej, a także prasowej, informacyjnej, oświatowej i integracyjnej środowisk wygnańców. Artykuł bardzo interesujący. Kiedy w 1943 r. Czasopismo to przestało się ukazywać, wygnańcy polscy w ZSRR utracili swą jedyną, niezależną instytucję kulturalną i zostali skazani „na lekturę gazet, czasopism i książek
wydawanych dla nich przez instytucje sowieckie”.
J o l a n t a C h w a s t y k - K o w a l c z y k zaś przybliża sylwetkę barwnej i zasłużonej postaci świata dziennikarskiego Jana Czarnockiego. Sylwetka redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” została wydobyta przez autorkę
artykułu z zapomnienia.
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T o m a s z C h r z ą s t e k ukazuje dynamikę zmian struktury zawartości „Nowej
Kultury” w okresie jej istnienia, czyli w latach 1950–1963. Dokonuje ilościowej analizy
zawartości prasy tego tygodnika społeczno-kulturalnego, podkreślając jego inspiracyjną
i kulturotwórczą rolę. Natomiast J o l a n t a D z i e n i a k o w s k a opisuje inicjatywy
prasowo-wydawnicze uczniów, wskazując na ich bogatą tradycję historyczną oraz ich
różnorodność: czasopisma magazynowe, specjalne i te, które są efektem ścieżek edukacyjnych.
Tę część zamyka artykuł T o m a s z a M i e l c z a r k a pt. Od Ciężko rannych
pantofli po Taniec z gwiazdami, w którym omawia historię telewizji TVN w latach
1996–2006. Ukazuje jej funkcję informacyjną, publicystyczną, rozrywkową, podkreślając istotne zmiany programowe zachodzące w okresie 10 lat.
Omawiany tom kończy dział recenzje i sprawozdań. Zamieszczono w nim recenzje
książek: Istota kultury Alfreda Louisa Kroebera, Myśl feministyczna. Wprowadzenie,
Rosemarie Putnam Tong, Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historiateoria – zjawiska, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka
Kolasy, Media i medioznawstwo. Studia i szkice Jana Załubskiego, Współczesny
dziennikarz i nadawca, pod red. Mariana Gieruli. Całość kończy sprawozdanie z IX
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków – Lwów. Książki – czasopisma
– biblioteki XIX i XX w. 21–23 XI 2007 r. pióra Jolanty Chwastyk-Kowalczyk.
„Studia Bibliologiczne” XI przedstawiają się interesująco ze względu na poruszane
tematy, wypowiedzi, prezentowanie aktualnego stanu badań omawianych problemów.
Polecam ich lekturę wszystkim zainteresowanym bibliologią, mediami, zagadnieniami
prasoznawczymi.
Halina Kosętka, Kraków

Libor Martinek: Polská literatura českého Tešínska po roce 1945.
1. vyd. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav bohemistiky
a knihovnictví, Slezská univerzita. Opava 2004, 199 s. ISBN
80–7248–238–6.
Od začiatku 90. rokov 20. stročia sa v českej literárnej vede, obzvlášť na Ostravskej
univerzite a Slezskej univerzite, zintenzívnil výskum regionalistiky ako špecifickej
„témy“ moderného literárnovedného a kulturologického výskumu. Skutočnosť, že sa
moravskí a slezskí kolegovia zapojili do grantovo vedených výskumov o historicky,
sociologicky, etnicky, kultúrne výrazných (menšinových) národných prejavoch spočíva
aj v tom, že región, v ktorom sa ich výskum koná, zostal po súčasnosť priesečníkom
viacerých osobitých kultúrnych a folklórnych aktívnych foriem výrazu a prejavu, a tie
„žijú“ a identifikujú sa vo väčšinovom kultúrnom celku ako jej osobitosť. Doterajším
výsledkom za posledné dve desaťročia sú slovníkové práce (napríklad osobnosti
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severomoravského regiónu), monografie a zborníky zamerané na menšinové kultúrne
a etnické formy buď v ich vývinovom zábere, alebo ako prvok súčasnosti.
Slezská univerzita, zvlášť jej Ústav bohemistiky a knihovníctva má vo svojom pracovnom kolektíve vynikajúcich polonistov, ktorí sa zapojili do prekladateľskej činnosti,
do zostavovania antológií. Monografická práca Libora Martinka Polská literatura
českého Těšínska po roce 1945 je súbor štúdií, ktoré vznikali ako reakcia na kultúrnu
potrebu regiónu i českého kultúrneho kontextu v zmenenej spoločenskej situácii na
konci 20. storočia, ale aj v súlade s heuristickým materiálom, ako sa s ním Libor Martinek postupne vyrovnával a literárnovedne ho spracovával.
Naznačuje tak jednu z najzložitejších prekážok literárnovednej práce s regionalistickou orientáciou: o jave „všetci” vedia, majú s ním recepčnú aj výskumnú skúsenosť, ale
o jeho korektné spracovanie sa systematicky takmer málokto zaujíma. Tento typ práce
je náročný, musí prekonávať prekážky najrozličnejšieho charakteru a spoločensky
i v literárnej vede nie vždy má taký ohlas, aký si skutočne zasluhuje.
Monografia L. Martinka získava na význame v tom okamihu, keď sa dôsledne uplatňuje téza o časti a celku, o význame a podnetoch z globalizovaného prijímania duchovných hodnôt ľudskej spoločnosti chápanej ako civilizačný a kultúrny celok vo svojej
rozmanitosti. Autor monografie pracuje s textovým materiálom a autorským zázemím
po poľsky písanej literatúry v českom i poľskom kultúrnom kontexte za posledných viac
ako päťdesiat rokov. Aj preto si všíma jej krivku odvvíjanú od národného a medziliterárneho kontextu (Polská literatura českého Ťěšínska jako literatura regionální a její
pozice na styku kultur, K transformaci literárního života polských spisovatelů českého
Těšínska v České republice po roce 1990, Současná překladatelská aktivita polských
spisovatelů českého Těšínska, Recepce literární tvorby spisovatelů polské národnostní
menšiny českého Těšínska po roce 1990, Próza polských spisovatelů českého Tešínska
po roce 1990). Popri horizontálnych záberoch, ktoré rekonštruujú vývin v časovej,
druhovej, žánrovej a personálnej línie, vytvoril L. Martinek k takto formulovaným
„celkom“ komparatívne vedenú vzťahovú líniu medzi „dvojakými“, po poľsky písanými umeleckými textami v konkrétnych autorskych dielňach a blízkych si územno-kultúrnych spoločenstvách (Vztah polských spisovatelů z českého Těšínska k Julianou
Tuwimovi a Konstantymu Ildefonsi Gałczyńskému, Intertextualita v díle Renaty Putzlachové – Směřování k postmoderně v polské literatuře českého Těšínska).
Z uprednostnených metód literárnovednej práce využíva Libora Martinka možnosti
literárnej histórie, teórie literatúry, medziliterárnosti a neobchádza ani literárnu estetiku.
Ním aplikovaná interpretátorská metóda práce s umeleckým textom sa ukazuje ako
dominantná pre autora monografie aj preto, aby naznačil „globálne“ vedomie umeleckej
literatúry, ktoré určuje „myšlienka“ textu, ale aj, či predovšetkým estetika a poetika
európskeho kultúrneho priestoru. V tomto zmysle je Martinkovo chápanie regiónu
v kultúre moderné, otvorené a produktívne pre jazykovo konkrétne vyčlenenú literatúru,
ktorej sa sám sústredene venuje.
Viera Žemberová, Prešov–Brno
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Jaroslav Hubáček, Výběrový slovník českých slangů. Filozofická fakulta
Ostravské univerzity, Ostrava 2003, 250 s. ISBN 80–7042–629–2.
Językoznawcze badania w dziedzinie czeskich slangów mają już ugruntowaną
tradycję. Potrzeba tworzenia słowników slangu wypływa z konieczności zsumowania
danych określonej społeczności. Dla autora gotowy słownik jest wynikiem długotrwałej
systematycznej pracy, a dla czytelników źródłem interesujących i bardzo cennych
informacji. Wyrazy slangowe pojawiają się, a po czasie znikają. Nie odnotowane, nie
zostawiają żadnego śladu swego istnienia, ulegają zapomnieniu. Dlatego godne uwagi
są prace naukowe dotyczące tej problematyki.
Jaroslav Hubáček, profesor bohemistyki na Uniwersytecie w Ostrawie, zajmuje się
slangiem od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest autorem monografii Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů (1971), Železničářský slang (1974). Jego
książka O českých slanzích (1979, 1981 wyd. 2, Ostrava), byla w owych czasach jedyną
dostępną publikacją dotyczącą tak szerokiego zakresu wyrazów slangowych. Podobny
sukces osiągnął także wydany w 1988 roku słownik Malý slovník českých slangů,
w którym twórcy udało się wytworzyć dzieło godne szacunku, które przyczyniło się do
zachowania szczególnie slangu sportowego, kolejarskiego, studenckiego, myśliwskiego,
trampowskiego, żołnierskiego, teatralnego, lekarskiego, automobilowego, znacząco
przyczynił się także do zachowania slangu administracyjnego, telewizyjnego, radiowego i innych. W 2003 roku ukazał się recenzowany słownik Výběrový slovník českých
slangů.
Słownik J. Hubáčka Výběrový slovník českých slangů zawiera ponad 7000 haseł
i jest zbiorem materiałów wcześniejszych jego prac. Opatrzony jest krótkim wstępem,
który podobnie jak jego tytuł wskazują, że jest to wybór wyrazów slangowych
pochodzących z różnych grup społecznych i środowiskowych. Jak wyliczyłam, jest ich
dokładnie sto. Wyrazy zawarte w słowniku obejmują slang typowy dla pracowników
administracyjnych, sportowców, więźniów, studentów, kolejarzy, kucharzy, polityków,
młodzieży itd. Tak szeroki zakres haseł, stosowanych przez różne grupy społeczne,
posługujące się własnym slangiem jest imponujący i niewątpliwie stanowi zaletę tego
słownika.
Jeżeli jest rzecz, której czytelnik mógłby oczekiwać od tej wybitnej pracy i której
tam nie znajdzie, to są to kryteria jakimi posługiwał się autor przy wyborze wyrazów
slangowych, zawartych w tym słowniku. Zainteresowany nie znajdzie tutaj zwięzłej
charakterystyki slangu czy sposobów jego tworzenia. Charakterystyka taka byłaby
przydatna dla osób, które stawiają pierwsze kroki na gruncie tej tematyki.
Słownik zawiera wiele wyrazów slangowych, czeskiemu czytelnikowi nieznanych,
będących przeważnie wyrazami wychodzącymi z użycia lub przestarzałymi. Przykładowo pod literą A znajdziemy takie wyrazy jak abkoch, ze slangu więziennego „rzecz
odzyskana od tego, kto otrzymał przesyłkę”, ze slangu kolejowego ablénk „zmiana,
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przerwa w periodycznie zmieniającym się dyżurze”, ajznbón oznaczający „koleje”,
anštel – wyraz slangowy używany w browarach oznaczający „korytarz w piwnicy
z szynami do turlania umytych beczek”. Wśród wyrazów przestarzałych wychodzących
z użycia znajdziemy też abšíd, akumulátor, apelák, arab, arpád, asentýrka, aufsér,
ausrštál, aušlagvinkl, avanžmá.
Budowa haseł w słowniku wywodzi się z kryteriów, które autor przyjął już we
wcześniejszych swoich pracach: 1. alfabetyczne uporządkowanie haseł; 2. za wyrazem
hasłowym autor podaje np. przy rzeczownikach również końcówkę dopełniacza liczby
pojedynczej i rodzaj; przy czasownikach tryb dokonany, niedokonany; 3. po określeniu
części mowy oraz przynależności gramatycznej autor umieszcza kwalifikatory chronologiczne, terminologiczne; 4. objaśnienie hasła – najczęściej za pomocą nazwy
synonimicznej albo opisowo. Jest to metodologia sprawdzona i ogólnie przyjęta
w czeskiej leksykografii.
Najnowszy słownik J. Hubáčka Výběrový slovník českých slangů jest cenną
kontynuacją wcześniejszych prac autora. W ten sposób język czeski dołączył do
języków, które mają w leksykograficznej tradycji również gatunek słowników slangu,
wydawanych cyklicznie.
Lenka Ptak, Wrocław

Svatava Machová, Milena Švehlová, Sémantika & pragmatická lingvistika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2001, 160
s., ISBN 80–7290–061–7.
Publikacja czeskich badaczek S. Machowej i M. Švehlowej zasługuje na dużą
uwagę na łamach naszego pisma, pomimo że ukazała się już w roku 2001, to nadal jest
pracą niezwykle ważną i aktualną. Stanowi bowiem jedno z nowszych ujęć i spojrzeń
na kwestię opisu znaczenia oraz jest ważnym głosem, dającym solidne podstawy do
dalszych rozważań, w obrębie pragmalingwistyki.
Pierwsze wydanie omawianej pracy ukazało się jeszcze w roku 1995, w 2001
zostało wznowione i poszerzone, co świadczy o tym, jak bardzo istotną i docenianą
kwestią jest analiza semantyczna i pragmalingwistyczna.
Jak piszą w Przedmowie obie autorki, praca ma charakter skryptu adresowanego do
studentów kierunków bohemistycznych o specjalności nauczycielskiej, którzy mają za
sobą przyswojony już kurs językoznawstwa współczesnego. Pragmatycznym powodem
zachęcającym do sięgnięcia po tę publikację ma być poznanie „tajemnic komunikacji”,
której teoretyczne przyswojenie i praktyczna realizacja może stanowić jeden z powodów zdobycia sukcesu w życiu w ogóle. Ma to ułatwić także wybór formy skryptu jako
publikacji, który w praktyczny sposób przekłada treści teoretyczne dotyczące semantyki
i pragmalingwistyki na ćwiczenia, ułatwiające zapamiętanie kwestii wypracowanych
naukowo oraz skonfrontowanie ich z rzeczywistością. W związku z powyższym, adept
semantyki i pragmalingwistyki ma szansę nie tylko wykorzystania zaproponowanych
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ćwiczeń, ale także ich poszerzenia i sformułowania własnych zadań, które w wydatnym
stopniu mogą być pomocne w uświadomieniu ważnej istoty nauki o znaczeniu i zachowaniach komunikacyjnych dla pokolenia, którego adept ów ma być w przyszłości
nauczycielem i kreatywnym przewodnikiem.
Praca czeskich badaczek, Sémantika & pragmatická lingvistika, składa się z dwóch
głównych części, której autorką pierwszej: Sémantika jako lingvistická disciplína jest
Svatava Machová, a drugiej: Pragmatická lingvistika/Lingvistická pragmatyka/Pragmalingvistika jest Milena Švehlová. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, iż część
„semantyczna” jest dużo mniej obszerna i mniej uszczegółowiona, aniżeli część
„pragmatyczna”. Nic bardziej błędnego. Wrażenie takie może jedynie nasuwać spis
treści omawianego opracowania, w rzeczywistości bowiem obie części stanowią ogólne,
a w wielu kwestiach uszczegółowione spojrzenie na współczesny stan badań semantycznych i pragmalingwistycznych na świecie.
Pierwsza część skryptu traktująca o semantyce składa się, oprócz Wstępu, z sześciu
rozdziałów oraz siódmego, którego sednem są ćwiczenia praktyczne. Rozważania
o znaczeniu jako dyscyplinie naukowej toczy Machová przywołując klasyczny trójkąt
semantyczny Ogdena i Richardsa, by następnie omówić teorię znaczenia w oparciu
o semantykę strukturalną F. de Saussura, a następnie semantykę w związku z relatywizmem kulturowym W. von Humboldta oraz hipotezy Sapira-Whorfa. Autorka systematyzuje różne odniesienia do semantyki w teoriach językoznawczych powstałych
w wieku dwudziestym, powołując się m.in. na językoznawstwo L. Hjelmsleva, czy
L. Bloomfielda, J.F. Firtha, Ch. Fillmorea. Ważnym aspektem tego opisu jest także
teoria znaku językowego wypracowana przez Praskie Koło Lingwistyczne, zwłaszcza
w oparciu o prace B. Trnki.
Natomiast przywołanie teorii K. Horálka, B. Lewandowskiej-Tomaszczyk oraz
G. Leecha ma służyć opinii, iż semantyka jest dyscypliną lingwistyczną zajmująca się
znaczeniem konceptualnym i kolokacyjnym tzw. prostego znaku językowego oraz
znaczeniem kognitywnym tzw. złożonego znaku językowego (wypowiedzi). W związku
z tym semantyka bada pewien „potencjał neutralny” języka. Nie można przy tym
zapominać o tym – jak pisze autorka pierwszej części – że badania znaku językowego
są podstawą dociekań pomiędzy „lingwistyczną semantyką” a „lingwistyczną pragmatyką” (por. s. 20).
W kolejnym etapie następuje omówienie znaczenia tzw. prostego znaku językowego
oraz złożonego znaku językowego. W opracowaniu pierwszej części autorka skupia się
przede wszystkim na rozumieniu znaczenia poprzez takie metody badawcze, jak analiza
komponencjalna; badanie relacji w obrębie określonych pól semantycznych, a także
działalności leksykograficznej. Okazuje się, że praca nad słownikiem (w nawiązaniu do
najlepszych, czeskich tradycji leksykograficznych), również może posłużyć jako opis
znaczenia jednostek leksykalnych – w dużej mierze należy tu mieć na uwadze
możliwości tworzenia różnych relacji semantycznych pomiędzy poszczególnymi prostymi znakami językowymi.
Natomiast w części drugiej następuje opis teoretycznego podejścia do znaczenia
złożonego znaku językowego, jakim jest wypowiedź. Owo znaczenie wypowiedzi
pozostaje w zgodzie – jak zaznacza Machová – z trzecią częścią akademickiego

Recenzje i omówienia

265

podręcznika gramatyki czeskiej pod red. F. Daneša, M. Grepla, Z. Hlavsy (Mluvnice
češtiny, III.díl), którego jednak brakuje w spisie cytowanej literatury. W związku z tym
znaczenie wypowiedzi rozumiane jest jako połączenie składnika kognitywnego i komunikatywno-pragmatycznego. Obraz znaczenia wypowiedzi dopełnia także opis relacji
semantycznych: inkluzji, kontradykcji (uważanej jako związek niekompatybilny znaczeniowo) oraz parafrazy i synonimii wypowiedzi, które jeszcze we względzie ustalenia
relacji semantycznych nie mają ugruntowanego statusu.
Część dotyczącą semantyki kończy rozdział opisujący możliwości przyswojenia
znaczenia znaku językowego. Autorka wskazuje tu na najprostsze możliwości nauki
podstawowych znaczeń w dzieciństwie, które w wypadku prostych znaków językowych
wiążą się ze wskazaniem elementu znaczonego. Natomiast przyswojenie złożonego
znaku językowego następuje poprzez jego interpretację.
Część pierwsza zakończona jest ćwiczeniami adresowanymi do studentów oraz
zestawieniem wybranej literatury.
Natomiast Milena Švehlová, autorka części drugiej omawianego skryptu, rozważania pragmalingwistyczne rozpoczyna od klasycznej teorii komunikacji R. Jakobsona,
omawiając jednocześnie funkcje języka. Problem komunikacji językowej został przez
autorkę opisany także w kontekście zachowań psychospołecznych i tworzenia określonych związków: kontakt bez- i pośredni; tworzenie relacji oficjalnych i familiarnych.
Zwraca zatem Švehlová uwagę na fakt, jak bardzo istotne są czynniki pozajęzykowe
(pragmatyczne) i jak duży mają wpływ na zachowania językowe.
Autorka wskazuje na rozwój pragmatycznej lingwistyki w latach siedemdziesiątych
i przytacza zdanie L. Wittgensteina, że „znaczenie jest zastosowaniem środków
[językowych – przyp. A. Z]”. W związku z tym w centrum opisu pragmalingwistyki
autorstwa Mileny Švehlowej pozostaje teoria aktów komunikacji wychodząca z tzw.
szkoły oxfordzkiej J.L. Austina (lokucyjny, illokucyjny i perlokucyjny) i J. R. Searlea
(teoria implikatur i presupozycji).
Bardzo interesująco przedstawiają się kolejne rozdziały pozostające w obrębie opisu
pragmalingwistycznego. Pojawiają się tu omówienia problemu kooperacji i manipulacji
w komunikacji. Autorka wyróżnia tzw. środki konfliktogenne, które mogą uniemożliwiać porozumiewanie się. Zwraca także uwagę na różne strategie komunikacyjne
(dialog, interpretacja), omawia reguły grzecznościowe w komunikowaniu się, zwłaszcza
naświetla problem etykiety językowej w odniesieniu do określonych grup społecznych.
Eksponuje problem komunikacji emocjonalnej w mówieniu i pisaniu (chociażby
poprzez tak popularne emotikony).
Ważnym aspektem podręcznika współautorstwa M. Švehlowej jest odniesienie do
komunikacji niewerbalnej, której opis opiera się o doświadczenia psychologiczne.
Autorka opisuje komunikację poprzez kinezykę, czyli komunikację ruchem, do której
zalicza się gesty, mimikę oraz proksemikę (zachowanie określonej odległości przestrzennej między nadawcą a odbiorcą). Jako ciekawostka niech posłuży fakt, że
wyodrębnia się tu cztery sfery osobiste człowieka: 1) intymną: 0–45 cm (komunikacja
poprzez podanie ręki, pocałunek itp.); 2) osobistą: 46–120 cm; 3) społeczną: 1,20–3,50
m; 4) oficjalną: 3,50 m – granica możliwej komunikacji bezpośredniej. Do możliwości
komunikacyjnych niewerbalnych zalicza się również haptykę (dotyk) oraz spojrzenie.
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Część druga skryptu, podobnie jak pierwsza, zakończona jest zestawem ćwiczeń
oraz wybraną literaturą. Należy także zauważyć, iż praca jest doskonałą pomocą dla
studentów, umożliwiającą szybkie „przemieszczanie się” po omówionej tematyce, co
ułatwia zawarte po każdym rozdziale krótkie i bardzo rzeczowe streszczenie. Istotnym
elementem skryptu jest także indeks rzeczowy haseł opisanych w pracy, zawierający
także krótkie adnotacje dotyczące danego pojęcia i odsyłacze do stron, na których
problem jest omówiony szerzej.
Należy uznać, że praca czeskich autorek, Svatavy Machowej i Mileny Švehlowej
jest jedną z ważniejszych teoretycznych prób opisu znaczenia w językoznawstwie
w obrębie semantyki i pragmalingwistyki. Wynika z niej, iż ‘znaczenie’ traktowane jest
– co jest oczywiste – jako przedmiot badań semantycznych, ale także pragmalingwistycznych: by zastosować terminologię obu autorek, można powiedzieć, że i semantyka,
i pragmalingwistyka są ze sobą „kompatybilne”. Tym bardziej skrypt ów należy polecić
jako podstawę do dalszych, własnych dociekań semantycznych.

Anna Zura, Wrocław–Nysa
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Estera JASITA

Humanität ist mir wichtig
(Interview mit Wolfgang Bittner1)
ESTERA JASITA: Sie sind seit 1974 freiberuflich als Schriftsteller tätig und haben bisher
über 50 Bücher veröffentlicht. Haben Sie auch vorher schon geschrieben?

WOLFGANG BITTNER: Mit dem Schreiben von Gedichten und kleinen Geschichten habe
ich schon im Alter von zehn, elf Jahren begonnen. Ich hatte nach dem Krieg eine
schwierige Kindheit in Ostfriesland, wohin es meine Eltern durch Zufall verschlagen hatte. Das hat sicherlich dazu geführt, dass ich mir über vieles mehr
Gedanken machte, als manche anderen Kinder. Außerdem hatte ich immer schon
eine lebhafte Phantasie. Wenn ich abends nicht einschlafen konnte, habe ich mir
lange Geschichten ausgedacht, die ich allerdings nicht aufgeschrieben habe. Mit
dem Veröffentlichen literarischer Texte begann ich erst 1973. Heute bin ich froh,
dass ich das, was ich vorher schrieb, nicht veröffentlicht habe.
E.J.:

Wollten Sie immer schon Schriftsteller werden?

E.J.:

Wie waren die Verhältnisse in Ihrem Elternhaus?

W.B.: Als Jugendlicher wollte ich zeitweise Förster werden. Die Natur hat mich seit
meiner Kindheit angezogen und begeistert. Ich war damals viel im Wald, vielleicht auch, um der rauen Realität auszuweichen. Der Vater meiner beiden besten
Freunde war Förster und dadurch habe ich viel über Forstwirtschaft, Pflanzen,
Tiere, Hege, Jagd und so weiter erfahren. Außerdem habe ich das wahrscheinlich
in der Gene, denn in meiner Familie, die aus Schlesien stammte, hat es seit jeher
Förster gegeben, übrigens auch Lehrer und Theologen.
W.B.: Ich bin in einem bürgerlich-liberalen Elternhaus aufgewachsen, das durch die
Kriegsereignisse und die schlechte Zeit danach geprägt war. Während der ersten
vier Jahre meiner Kindheit lebten wir in Gleiwitz/Oberschlesien, das war eine
1
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behütete und durchaus glückliche Kindheit. Dann kam das Kriegsende und die
Zeit unmittelbar danach bis zur Vertreibung, und daran habe ich sehr unangenehme Erinnerungen; ebenso an die ersten Jahre in Ostfriesland, wo wir nach monatelangem Herumirren Anfang 1946 ankamen. Mein Vater lag dort mit schweren
Verwundungen in einem Lazarett und es dauerte lange, bis er halbwegs genesen
war. Anschließend war er einige Jahre arbeitslos. Wir lebten damals in einem
Barackenlager am Rande des Existenzminimums und ich kann sagen, dass meine
Eltern durch die Kriegsereignisse und die Vertreibung aus ihrer Heimat traumatisiert waren. Eigentlich haben sie nie wieder richtig Fuß gefasst, obwohl mein
Vater dann in den 70er Jahren Direktor eines Arbeitsamts wurde.
Ihrer Biographie ist zu entnehmen, dass Sie zuerst eine Mittelschule und eine
Höhere Handelsschule besucht haben und anschließend in der Verwaltung tätig
waren. Wie sind Sie an die Universität gekommen?

W.B.: Solange ich in der Verwaltung tätig war, zuletzt als Inspektor bei der Bezirksregierung in Aurich/Ostfriesland, hatte ich das Gefühl eines Mangels. Ich fühlte
mich permanent unterfordert und hatte ständig etwas zu tun, was mich überhaupt
nicht befriedigte. Ich war wissbegierig, wollte die Welt kennenlernen, aber stattdessen saß ich in einer damals ziemlich kulturfernen Gegend und kam nur auf
selbst organisierten wochenlangen Wanderfahrten mit dem Fahrrad heraus aus
dieser Enge. Damals begann ich neben der Arbeit zu zeichnen, zu malen und zu
schreiben und das Abitur auf dem so genannten Zweiten Bildungsweg, also in
Abendkursen und Fernlehrgängen, nachzuholen. 1966 legte ich dann ein Externenabitur ab und besaß damit die Zugangsvoraussetzungen für die Universität.
E.J.:

Sie haben in der Zeit der so genannten Studenten-Revolte studiert. Wie haben Sie
diese Zeit wahrgenommen?

W.B.: Es war die Nach-Adenauer-Zeit mit den Bundeskanzlern Erhard und Kiesinger,
es war die Zeit des Vietnamkriegs. Die Gesellschaft wie auch die Universität waren autoritär strukturiert und in den Führungspositionen saßen zum großen Teil
immer noch alte Nazis. Die Studenten begannen sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, mit den Verstrickungen der Eltern in den Nationalsozialismus,
man hörte von den schrecklichen Verbrechen in Vietnam gegen die
Zivilbevölkerung. Hinzu kam, dass die Strukturen an den Universitäten völlig
marode waren. Es studierten hauptsächlich die Kinder der Begüterten, und die
Professoren waren zumeist träge, arrogant und unfähig zur Kritik an den
Verhältnissen sowie Kritik anzunehmen. Ich kann mich erinnern, dass wir im Zivilrecht zum Beispiel lernten, das uneheliche Kind sei mit seinem Vater nicht
verwandt. Als ich in einer Vorlesung sagte, das könne doch nicht sein, weil Vater und Kind blutsverwandt sind, verwies mich der Professor ärgerlich auf einen
Paragraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Erst später wurde mir klar, dass diese
damals gültige Bestimmung ihre Gründe im Erbrecht hatte: Die ehelichen Kinder
sollten die Fabrik oder den Bauernhof erben, nicht das uneheliche Kind. Doch
darüber wurde nicht gesprochen. Es war überhaupt eine bleierne Zeit, verlogen
und bigott. Man durfte keine Freundin mit aufs Zimmer nehmen, es galt ein
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Kupplungsparagraph, angeblich anstößige Bücher und Filme wurden einfach
verboten, Homosexualität wurde bestraft, der Verfassungsschutz und die Geheimdienste schnüffelten überall herum, Demonstrationen wurden niedergeknüppelt. Bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien wurde der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen, kurz darauf ein Attentat
auf den Studentenführer Dutschke verübt.
Das alles kam mir immer mehr zu Bewusstsein und empörte mich, obwohl
ich wenig Zeit für die Diskussionsveranstaltungen und zum Demonstrieren hatte,
denn ich musste mir mein Studium mit Arbeiten im Tiefbau und als Taxifahrer
selber verdienen. Aber in dieser Zeit habe ich mich zu einem politisch denkenden Menschen entwickelt, der die Verhältnisse in seiner Umwelt wahrnimmt und
darauf Einfluss zu nehmen versucht. Ich habe mich damals mit griechischer Philosophie, Mystik und Scholastik beschäftigt, mit Kant und Schopenhauer, auch
mit Marcuse, Horkheimer und Adorno, die eine „Kritische Theorie“ entwickelt
hatten. Das interessierte mich brennend.
Sie haben Jura, Philosophie und Soziologie studiert, in Jura promoviert und
kurze Zeit als Jurist gearbeitet. Warum haben Sie diese Berufslaufbahn mit einem guten Renommee und verhältnismäßig sicherem Einkommen aufgegeben?

Ich hatte schon immer ein ausgeprägtes Rechtsempfinden und
Gerechtigkeitsbedürfnis. Die Arbeit als Jurist hat aber weniger mit Gerechtigkeit
als vielmehr mit der Anwendung von Paragraphen und zum Teil unbefriedigenden Bestimmungen und Urteilen zu tun. Ich hatte seinerzeit eine gute Karriere
als Jurist vor mir, in der Verwaltung sowieso, aber ich hatte auch ein hervorragendes Angebot einer großen Anwaltskanzlei. Mir ging es jedoch nicht um viel
Geld oder eine Karriere, sondern ich wollte unabhängig sein und etwas tun, was
mir zusagte: das waren nicht Ehescheidungen, Trunkenheitsdelikte, Diebstahl
oder Totschlag, das war Schreiben. Mich befriedigte zutiefst, ein Gedicht, eine
Geschichte, einen Roman zu schreiben oder auch für den Rundfunk zu arbeiten.
Das war spannend, ich konnte kreativ sein, meine Phantasie einsetzen, mich entfalten. Außerdem konnte ich reisen, was ich immer gern wollte. Damals habe ich
mit meiner Frau ganz Europa kennengelernt, war auch im Iran, in Mexiko und
später in Kanada und den USA.
War es in der Anfangszeit nicht schwierig, mit dem Schreiben genügend Geld zu
verdienen?

W.B.: Doch. Zuerst hatte ich Mühe, die monatliche Miete zu verdienen. Nach und nach
wurde es dann immer besser, zumal ich auch viel für Zeitungen, Zeitschriften
und den Rundfunk schrieb, der gut bezahlte. Aber das journalistische oder wissenschaftliche Schreiben ist etwas anderes als das literarische Schreiben. Ich hatte ja bereits während des Studiums und Referendariats in renommierten juristischen Fachzeitschriften publiziert, merkte dann aber, dass ich für das literarische
Schreiben Zeit brauchte. Man hat ein weißes Stück Papier oder einen leeren
Bildschirm vor sich, keinen Auftrag, keine Vorgabe, zuerst vielleicht nur eine
vage Idee. Und das jeden Tag. Man muss ausprobieren, ob man damit klar-
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kommt, ob man genügend Substanz hat und ausreichend produziert. Und um
vom Schreiben leben zu können, muss man sich professionalisieren, das heißt
man muss die Bedingungen für diesen Beruf kennen. Nachdem ich 1975 mein
Buch „Rechts-Sprüche – Texte zum Thema Justiz“ veröffentlicht hatte und 1978
den Roman „Der Aufsteiger oder Ein Versuch zu leben“, der ein literarischer Bestseller wurde, war ich in der Literaturszene bekannt, bekam auch Preise, und seither hatte ich keine schwerwiegenden finanziellen Probleme mehr. Allerdings
reichen ein oder zwei gut gehende Bücher nicht für ein ganzes Leben, man muss
immer wieder etwas Neues schreiben und veröffentlichen. Wichtig sind auch die
Erträge aus Nebenrechten, also Lizenzen für Übersetzungen, Verfilmungen,
Nachdrucke, Hörfunksendungen, E-Books und so weiter.
Was würden Sie jungen Leuten, die Schriftsteller werden wollen, empfehlen?

W.B.: Mich fragen häufig Schüler oder Studenten, welche Voraussetzungen sie brauchen, um Schriftsteller zu werden. Grundsätzlich bedarf es dazu keinerlei Voraussetzungen. Aber natürlich kann auch nicht jeder einen Tisch oder einen
Schrank bauen, und wer Schornsteinfeger werden will, sollte wenigstens schwindelfrei sein. Viele denken, wer in der Schule schreiben gelernt hat, könne auch
eine Geschichte oder einen Roman schreiben – das ist nicht so. Es gibt zwar
Naturtalente oder sogar Genies, aber normalerweise gehört dazu viel Übung, abgesehen von Talent, Bildung, Erfahrungen, Wissen… Ich empfehle immer,
zunächst einen Beruf zu erlernen, mit dem man seine Miete und seine Brötchen
verdienen kann, und sich nebenher auszuprobieren. Dann wird man sehen, ob es
geht – wie auch immer. Außerdem muss man lesen, wenn man schreiben will,
man muss schauen, wie es die anderen machen. Ich glaube, dass ich durch das
Lesen zum Schreiben gekommen bin. Aber ich habe den Eindruck, dass es mehr
Leute gibt, die Gedichte schreiben, als solche die Gedichte lesen.
E.J.:

Sie haben ja bereits 1985 in einer Reihe „Informationen für Jugendliche“ Ihr
Buch „Von Beruf Schriftsteller – das Handwerk mit der Phantasie“
veröffentlicht; 2002 erschien dann bei Rowohlt für ein erwachsenes Leserpublikum „Beruf: Schriftsteller“. In der Zwischenzeit hat die so genannte RatgeberLiteratur einen Boom erlebt…

W.B.: Die genannten Bücher waren von mir nicht als Ratgeber in dem Sinne gedacht:
Wie schreibe ich einen Bestseller oder zumindest ein gut verkäufliches Buch?
Vielmehr wollte ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen informieren, wie man
Schriftsteller wird, was einen erwartet und wie man damit leben kann.
E.J.:

Es gibt jedoch Ratgeber, in denen wird behauptet, jeder könne Schriftsteller werden und erfolgreiche Bücher schreiben, wenn er es nur wolle.

W.B.: Das scheint mir ein Irrglaube zu sein, der den Dilettantismus fördert und Geld in
die Kassen der jeweiligen Ratgeber-Autoren spülen soll: Das Geschäft mit der
Einfalt. Natürlich bedarf es zum Schreiben beispielsweise eines Romans bestimmter Techniken. Man braucht für gewöhnlich eine Story, eine Konzeption, man
muss über einen langen Zeitraum konsequent und intensiv arbeiten, vielleicht recherchieren, eine Stoffsammlung anlegen und so weiter. Aber das alles führt
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noch immer nicht zu einem erfolgreichen, geschweige denn guten Roman.
Schreiben bedeutet für mich Genauigkeit, Differenziertheit, Komplexität; der
Autor bringt sich mit seiner gesamten Persönlichkeit, seinen Lebenserfahrungen,
seiner Phantasie, seinem Fundus an Bildung und Wissen ein. Es entsteht eine
unverwechselbare Handschrift, woran es heute oft fehlt. Die neuere Literatur ist
oft sehr beliebig, nicht selten langweilig, mangels eigener Gedanken und Ideen
wird viel abgekupfert, was mir auch schon mehrmals widerfahren ist. Andererseits kann es nicht nur um Spannung oder Unterhaltung um jeden Preis gehen.
Ich gehöre auch nicht zu den Autoren, die koste es was es wolle mit ihrer Literatur reich werden wollen. Der Geschmack und die Ansprüche sind zwar sehr
unterschiedlich, aber ich denke, dass es untere Grenzen gibt. Was darunter liegt,
ist keine Literatur, sondern Unterhaltung oder sonst etwas. Meinetwegen kann es
das auch geben, es interessiert mich aber nicht. Vor allem interessiert mich nicht
die Schickeria-Literatur, die nur noch um den eigenen Bauchnabel kreist.
In Ihren Büchern spielen hin und wieder soziale und politische Fragen eine Rolle. Wie wichtig ist es Ihnen, solche Themen in Ihrer Literatur zu vermitteln?

W.B.: Literatur sollte meines Erachtens über die Verarbeitung eigener Befindlichkeiten
hinausgehen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, der sich niemand mehr entziehen kann. Wir leben in einer globalisierten Welt, in der uns sowohl Coca-Cola
als auch der saure oder radioaktive Regen selbst in den entlegensten Gebieten erreichen können. Wenn ich nun einen Roman schreibe, komme ich nicht daran
vorbei, auf die jeweiligen Lebensumstände meines Romanpersonals einzugehen.
Um ein Beispiel zu nennen: Mir gelingt es nicht, eine Geschichte über Abenteuer
im kanadischen Norden zu erzählen, ohne auf die Situation der dort lebenden
Menschen einzugehen, und dazu gehören auch die Probleme der Indianer, deren
Lebensumstände wiederum die Situation von Randgruppen in unserer
europäischen Gesellschaft oder die Immigrationsproblematik spiegeln.
Außerdem interessieren mich gesellschaftspolitische Fragen. Mir ist bewusst,
dass es in Deutschland zurzeit etwa zwanzig Millionen Menschen gibt, die arbeitslos sind, Sozialhilfe erhalten oder nur über ein äußerst geringes Einkommen
verfügen; das ist ein Viertel der Bevölkerung in einem der reichsten Länder der
Welt. Und weltweit sieht es so aus, dass mehr als die Hälfte der Menschheit hungert, von Krieg und den damit verbundenen Gräueln ganz zu schweigen. Davor
kann ich nicht einfach die Augen verschließen. Wenn ich einen Roman für Jugendliche schreibe, kann ich nicht so tun, als ginge es nur um Markenklamotten,
Handy-Gesimse, Liebeskummer und ersten Sex für Zwölfjährige. Denn ich weiß
von der Suchgefährdung Jugendlicher durch Drogen, ich weiß von Scheidungskindern, Patchwork-Familien, Gewalt, Missbrauch, Kriminalität, Extremismus,
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz … Würde ich eine ausschließlich heile Welt
beschreiben, würde ich lügen. Selbstverständlich müssen nicht alle Probleme in
einem solchen Roman vorkommen; das könnte man ja kaum lesen, ohne depressiv zu werden. Aber ich kann diesen gesellschaftlichen Hintergrund nicht einfach
völlig aussparen, um irgendwelchen Kitsch zu fabrizieren. Ich habe das sozusagen im Hinterkopf, einerlei was ich schreibe.
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Was wollen Sie mit Ihren Texten erreichen?

E.J.:

Gibt es Werte, die Ihnen besonders wichtig sind?

E.J.:

Sie haben 1993 auf Anfrage des Kulturforums der Sozialdemokratie in Deutschland „Zwanzig Thesen zum heutigen Kulturbetrieb“ verfasst. Ihre Thesen wurden in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern veröffentlicht und erregten viel Aufsehen. Zum Beispiel hat sich der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen
und spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer großen deutschen Wochenzeitung dazu geäußert. Worum ging es in Ihren Thesen?

W.B.: Erreichen möchte ich zunächst einmal gar nichts. Ich erzähle eine Geschichte, ich
schreibe ein Gedicht, einen Essay, einen Artikel, ich schreibe einen Roman, der
kein Problembuch ist, sondern auch unterhalten soll. Aber ich komme an den sozialen, politischen und psychischen Gegebenheiten nicht vorbei. Insofern möchte
ich mit meiner Literatur auch etwas transportieren, das den Leser erreicht.
Natürlich kann ich mit solcher Literatur nicht jeden Leser gleichermaßen ansprechen, aber ich denke, dass einiges ankommt. Das sind ja auch meine eigenen
Leseerfahrungen: Es gibt Bücher, die haben mich beeinflusst, manchmal sogar
verändert. Wenn ein intelligenter, talentierter Mensch ein Jahr oder sogar viel
länger ernsthaft und seriös an einem Busch schreibt, sollte man meinen, dass darin viel komprimiert ist. Schreiben bedeutet ja auch Verdichtung. Aus einem guten Buch erfährt man vieles, was man sonst im Leben nie erfahren würde. Das
gilt gleichermaßen für Kinder und Erwachsene.
W.B.: Humanität ist mir wichtig und umfasst sehr viel, auch Gerechtigkeit. Wenn wir
als Menschen in unserem Leben eine Aufgabe haben, dann ist es die, uns zu humanen Wesen zu entwickeln. Manchen gelingt das mit Hilfe ihrer Religion, anderen mit Hilfe der Philosophie, der Kunst, der Literatur oder auch ganz anders.
Immer aber bedeutet es, einen Weg menschlicher Entwicklung zu beschreiten.
Leider bietet der heutige Kulturbetrieb wenig Anhaltspunkte dafür.

W.B.: Eine meiner Thesen war, dass schöpferische Arbeit zu wenig gewürdigt wird und
dass es in Deutschland immer schwieriger geworden ist, als freier Schriftsteller
oder Künstler zu überleben. Aber eine demokratische Gesellschaft braucht
Persönlichkeiten, die sich unabhängig halten und innovativ arbeiten, die frei von
Opportunismus urteilen, die sich nicht korrumpieren lassen und gelegentlich
auch Kritik anmelden. Außerdem habe ich seinerzeit geschrieben, dass sich die
Verwalter, Organisatoren und Vermarkter immer mehr vor die Urheber, also vor
die kreativen Menschen schieben. In den TV-Zeitschriften werden ja selbst bei
Literaturverfilmungen kaum noch die Namen der Schriftsteller genannt, sondern
die Namen der Schauspieler und des Regisseurs. Eine weitere sehr provokative
These war, dass die Auswahl der Politiker zu einer Negativauslese heruntergekommen ist. Wer sich am besten durchlaviert kommt im Allgemeinen am weitesten, er kommt „nach oben“, wie man das nennt. Und in der Gesellschaft geht es
heute hauptsächlich nach dem Prinzip: Immer mehr und am meisten für mich.
Schließlich habe ich auch die Korruption im Kulturbereich angesprochen. Das
alles und einiges mehr hat seiner Zeit viel Aufsehen erregt. Ich wurde deswegen
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angegriffen und beschimpft und habe mir damit mehr Feinde als Freunde gemacht. Allerdings hat Gerhard Schröder positiv zu meinen Thesen Stellung genommen.
Kannten Sie Herrn Schröder schon vorher?

W.B.: Gerhard Schröder habe ich während des Jura-Studiums in Göttingen kennengelernt. Wir waren damals befreundet und ich habe ihn während seines ersten
Wahlkampfes in Niedersachsen, wo er Ministerpräsident wurde, unterstützt.
Zuletzt hatte er mich 2002 ins Bundeskanzleramt eingeladen, danach haben wir
nur noch korrespondiert. In politischer Hinsicht waren wir nicht immer einer
Meinung, und es ist ja bekannt, dass Politiker nicht gern Kritik hören, sondern
lieber gelobt werden wollen.
E.J.:

Wie gehen Sie mit Kritik auf Ihre Bücher um?

E.J.:

Sie haben auch Preise und Stipendien erhalten. Fühlen Sie sich ausreichend
gefördert?

W.B.: Kritik nehme ich zur Kenntnis und hefte sie ab. Hin und wieder lerne ich etwas
daraus; das passiert jedoch nicht allzu oft, weil es nicht wenigen Rezensenten an
der Kompetenz fehlt. In Ausnahmefällen, wenn ich etwas besonders unanständig
finde oder besonders gelungen, reagiere ich darauf. Im Laufe der Jahre habe ich
gemerkt, dass Kritik zumeist sehr subjektiv ist und nicht selten mehr mit dem
Kritiker als mit dem kritisierten Werk beziehungsweise dem kritisierten Autor zu
tun hat.

W.B.: Was ist ausreichend? Ich bin gefördert worden und ich bin boykottiert, behindert
und verschwiegen worden. Wenn man so wie ich mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund schreibt und sich manchmal politisch engagiert, hat man nicht
nur Freunde. Bedauerlich finde ich, dass es den Kulturverwaltern, Kritikern, Juroren und Vermarktern häufig an Souveränität fehlt, an Liberalität und Toleranz.
Wenn sie jemanden nicht mögen – und sei es aus politischen Gründen –, lassen
sie ihn nicht nur links liegen, sondern sie verfolgen ihn regelrecht. Das sind die
Verhinderer, die zumeist warm in ihren Sesseln sitzen. Da gibt es dann viele Intrigen und Bösartigkeiten. Ich habe das des Öfteren erlebt und erlebe es bis heute.
Der Prophet im eigenen Lande gilt bekanntlich ohnehin nichts, solange er
noch lebt. Der polnische Dichter Julian Tuwim hat einmal gesagt, man müsse
entweder sterben oder Ausländer sein oder pervers schreiben; am besten man sei
ein ausländischer perverser Toter. Manche Kritiker sind voreingenommen oder
korrumpiert, es gibt sachlich überhaupt nicht begründete Vorlieben und Abneigungen, eine Hand wäscht die andere. Da wird viel Unfug getrieben, manchmal
werden sogar Karrieren verhindert beziehungsweise unterbrochen. Ich denke,
dass man sich nicht allzu sehr dadurch beeinflussen lassen darf, sondern dass
man seine Arbeit machen muss, so gut man es vermag. Man darf sich als freiberuflicher Autor auch nicht von einem einzigen Medium abhängig machen. Ich
habe immer für verschiedene Medien gearbeitet.
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Waren Sie neben Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch an einer Hochschule
tätig?

W.B.: Eine Hochschullaufbahn habe ich nie angestrebt, weil mir die Atmosphäre an der
Universität nicht zusagt, jedenfalls nicht auf Dauer. Das ist ein mehr oder weniger in sich abgeschlossener Bereich, in dem man sich mit Theorie beschäftigt,
auch mit Wissensvermittlung, in letzter Zeit immer weniger mit Menschenbildung. Mich interessierte mehr die praktische Seite des Lebens; außerdem störten
mich der Karrierismus und die Intrigenspiele. Allerdings habe ich gelegentlich
Seminare abgehalten und Gastprofessuren angenommen, wie ich ja auch häufig
Vorträge an den verschiedenen Universitäten halte, Lesungen aus meinen
Büchern mache oder an Diskussionsveranstaltungen teilnehme. Ich komme dadurch mit jungen Menschen zusammen, höre ihre Meinungen, erfahre wie sie
denken, welche Vorstellungen sie haben, woran sie glauben. Dadurch bleibe ich
auf dem Laufenden.
E.J.:

Sie haben viele Länder bereist und immer wieder vorübergehend im Ausland gelebt. Waren diese Auslandsaufenthalte und Reisen für Ihr Schreiben inspirierend?

W.B.: Mal mehr, mal weniger. Mexiko hat für meinen Roman „Niemandsland“ zwei
längere Kapitel ergeben, die Aufenthalte in Kanada haben mir mehrere Bücher
gebracht, ich glaube insgesamt zehn. Darunter sind Abenteuerromane, zwei
Bilderbücher, viele Gedichte und der Roman „Marmelsteins Verwandlung“, in
dem der Protagonist ein neues Leben am Rande der Zivilisation beginnen will.
Inzwischen war ich etwa 15 Mal in Kanada, manchmal monatelang, vor allem im
Yukon Territory, das im Nordwesten an der Grenze nach Alaska liegt. Ich habe
dort Freunde und Bekannte: Deutsche Auswanderer, Minenarbeiter, Lachfischer,
Trapper, Indianer, Farmer, eine Lehrerin, einen Arzt… Aber ich fahre nicht jedes
Mal dorthin, um darüber anschließend etwas zu schreiben. Es gefällt mir, manchmal so unterwegs zu sein, aus dem Koffer oder aus dem Rucksack zu leben. Ich
lerne neue Menschen kennen, neue Lebensbereiche, andere Sitten und
Gebräuche. Es tut mir gut, hin und wieder aus dem deutschen Literaturbetrieb
völlig herauszukommen, der mich ohnehin nicht sonderlich interessiert. Der Horizont öffnet sich, ich komme auf andere Gedanken und das führt auch dazu, dass
sich – bildlich gesprochen – der Brunnen wieder füllt. Insofern kommt das auch
meinem Schreiben zugute.
E.J.:

Wie reagiert Ihre Familie auf Ihre schriftstellerische Arbeit und die damit verbundenen Pflichten und Probleme?

W.B.: Solange meine drei Kinder klein waren, hatte ich oft die Schwierigkeit, die
berechtigten Ansprüche der Familie mit meiner schriftstellerischen Arbeit zu
vereinbaren. Ich glaube, dass die Familie manchmal zu kurz kam, insbesondere
wenn es irgendwelche ärgerlichen Umstände gab. Aber zeitweise habe ich mich
sehr intensiv um meine Kinder gekümmert, jedenfalls mehrere Jahre lang, so
dass die Arbeit zurückstehen musste und manches nicht geschrieben wurde, was
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ich gern geschrieben hätte. Inzwischen sind die Kinder erwachsen, das familiäre
Umfeld hat sich verändert und ich kann sagen, dass ich sehr viel Freiraum habe.
Wie sieht Ihr Alltag aus?

W.B.: Wenn ich zu Hause bin, arbeite ich regelmäßig am Schreibtisch, oft von morgens
bis abends und nicht selten auch am Wochenende. Natürlich gibt es Zeiten, in
denen ich gar nicht arbeite; schließlich habe ich auch ein Leben jenseits der Literatur. Aber einen Roman, ein Rundfunkfeature, ein Hörspiel oder eine längere
Erzählung zu schreiben, verlangt beharrliche Arbeit über Tage und Wochen. Und
auch damit ist es noch nicht getan, denn schließlich muss das Geschriebene noch
verkauft werden, damit es gedruckt wird und ein Honorar einbringt. Daneben
war ich ab und zu als Herausgeber tätig, habe Bücher meiner Frau lektoriert und
mich gelegentlich berufspolitisch engagiert; zum Beispiel war ich vier Jahre im
Bundesvorstand des Verbandes deutscher Schriftsteller und drei Jahre im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks.

E.J.:

Hinzu kommen die vielen Routinearbeiten: korrespondieren, telefonieren und
mailen mit Verlagen und Redaktionen, Terminabsprachen für Lesungen und
Vorträge, Recherchieren, Buchvorstellungen, Interviews, Diskussionsveranstaltungen, Korrekturfahnen lesen, Buchführung, Beantwortung von behördlichen
Schreiben, Leserbriefen, Anfragen und so weiter. Gelegentlich gab es auch unangenehme Auseinandersetzungen. Beispielsweise hatte sich ein Kollege sehr umfangreich bei mir bedient und ich hatte ihm Plagiate vorgeworfen, was mir viel
Ärger eingebrachte. Oder ich hatte über ein Kinderheim geschrieben, in dem
Kinder misshandelt wurden, und wurde deswegen verklagt. Eine andere Klage
kam von einem Bestsellerautor, der Romane über deutsche Soldaten im zweiten
Weltkrieg geschrieben hat, und dem ich faschistoide Tendenzen vorgeworfen
hatte – zu Recht, wie sich herausstellte.
Es gab auch durchaus ernsthafte Gefährdungen. Nachdem ich auf einem Antikriegstag eine Rede gehalten hatte, wurde mir nachts die Tür eingeworfen; nach
einer Aktion gegen Ausländerfeindlichkeit, die ich organisiert hatte, erhielt ich
telefonische Morddrohungen und hunderte von Drohbriefen; nach einer anderen
Aktion wurde mein Auto demoliert. Solche Vorfälle und auch Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen gab es mehrmals, aber ich möchte das nicht vertiefen. Denn für gewöhnlich sind die Reaktionen auf meine Arbeit und meine
Aktivitäten eher positiv.
Sind Sie mit der bisherigen Resonanz auf Ihr Werk zufrieden?

W.B.: Meine Arbeit wird anerkannt, ein großer Teil meiner Bücher ist lieferbar, es werden laufend Rezensionen und wissenschaftliche Arbeiten über mein Werk verfasst und auch finanziell kann ich nicht klagen, zumal ich nie das Bedürfnis hatte, ein eigenes Flugzeug oder Reitpferd zu besitzen. Insofern bin ich sehr zufrieden. Seit 1974 kann ich von meiner Arbeit als Schriftsteller und Publizist leben,
ich bin unabhängig, kann mir meine Zeit frei einteilen und reisen, wenn es erforderlich ist oder wenn ich das Bedürfnis danach habe. Was will ich mehr?
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Anna Wróblewska
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2007/2008
Instytut Neofilologii, jeden z największych instytutów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu, działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi już od trzech lat.
Od 1 października 2007 roku, na miejsce ustępującego z funkcji dyrektora instytutu
prof. dr. hab. Mieczysława Balowskiego, Senat PWSZ w Raciborzu powołał doc. dra
Daniela Vogla. Funkcję zastępcy dyrektora pełni nadal dr Paweł Strózik. Uchwałą
Senatu nr 78/2007 z dnia 24 października 2007 r. z Instytutu wydzielono Studium Języków Obcych prowadzące lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich
kierunkach i specjalnościach PWSZ w Raciborzu. Nadzór merytoryczne nad Studium
pełni nadal Instytut Neofilologii.

1. Kadra Instytutu Neofilologii

W roku akademickim 2007/2008 w Instytucie Neofilologii zatrudnionych było 41
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 4 profesorów, 10 doktorów i 27 magistrów.

Zakład Filologii Angielskiej

W skład Zakładu wchodzą pracownicy: prof. dr hab. Stanislav Kavka, doc. dr Daniel
Vogel, dr Katarzyna Rybińska, dr Ksenia Olkusz, mgr Joanna Bielewicz-Kunc, mgr
Ewa Gieroń-Czepczor, mgr Jacek Grochowski, mgr Danuta Kasperkiewicz, mgr
Aleksandra Mekeresz, mgr Jacek Molęda, mgr Elżbieta Niksza, mgr Patrycja Nosiadek,
mgr Monika Porwoł, mgr Żaneta Reszel, mgr Agnieszka Robaszkiewicz, mgr John
Starnes, mgr Weronika Starnes, mgr Rachael Sumner, mgr Zbigniew Tomala, mgr
Andrzej Widota.
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W skład Zakładu wchodzą pracownicy: prof. dr hab. Norbert Honsza, dr Emilia
Wojtczak (kierownik Zakładu), dr Irena Šebestová, dr Paweł Strózik, mgr Sonia
Ciupke, mgr Renata Czech, mgr Łucja Dzimiera, mgr Estera Jasita, mgr Anna Müller,
mgr Renata Sput, mgr Teresa Sudenis.

Zakład Filologii Słowiańskiej

W skład Zakładu wchodzą pracownicy dwóch filologii: czeskiej i rosyjskiej. Kierownikiem Zakładu jest prof. PWSZ dr hab. Barbara Stempczyńska. Do pierwszej grupy pracowników, wykładających na specjalności filologia czeska, należą: prof. dr hab.
Mieczysław Balowski, dr Joanna Maksym-Benczew, dr Joanna Korbut, dr Artur
Matkowski, mgr Justyna Kościukiewicz, mgr Barbara Kudaj, mgr Václav Mička.
Do pierwszej grupy pracowników, wykładających na specjalności filologia rosyjska,
należą: prof. PWSZ dr hab. Barbara Stempczyńska, dr Jadwiga Kowalik-Zamora, mgr
Marta Pawlas.

2. Studenci i dydaktyka

Obecnie w Instytucie Neofilologii kształci się 587 studentów na czterech specjalnościach:

Specjalność
Filologia angielska nauczycielska

Liczba studentów na specjalności na roku*:
I

–

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym**

83

Filologia angielska z filologią rosyjską**

25

Filologia germańska nauczycielska

–

Filologia angielska z filologią czeską**
Filologia czeska

II

III

17

20

93

77

14
–

30

37

Filologia germańska z przygotowaniem pedagogicznym**

37

Filologia rosyjska nauczycielska

–

–

10

Razem w trybie stacjonarnym

159

140

177
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Filologia angielska nauczycielska

–

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym**

32

Razem w trybie niestacjonarnym

32

Filologia germańska nauczycielska

–
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32

28

9

10

41

38

* dane na dzień 26.11.2008 r.
** nowe specjalności uruchomione w roku akademickim 2008/2009.

Kształcenie studentów odbywa się na podstawie aktualnych aktów prawnych dotyczących standardów kształcenia na kierunku filologia oraz standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Nauka prowadzona jest w ramach bloków przedmiotowych. Blok A obejmuje praktyczną naukę języka specjalności oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego.
Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka specjalności zgodne jest z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który zakłada nauczanie języka w podziale
na cztery sprawności: sprawności receptywne – czytanie i słuchanie oraz sprawności
produktywne - mówienie i pisanie. Blok B – grupa treści kierunkowych to grupa najważniejszych przedmiotów kształcenia filologicznego. Należą do nich przedmioty przygotowujące merytorycznie studenta do pracy zawodowej. W ramach tego bloku studiujący poznają historię literatury, kulturę i historię obszaru językowego oraz literaturę
powszechną. Blok ten obejmuje również grupę przedmiotów związanych z nauką o języku: wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka specjalności i gramatykę kontrastywną. Kształcenie filologiczne w ramach grupy przedmiotów kierunkowych wieńczy seminarium licencjackie, w ramach którego studenci, pod opieką promotora, przygotowują prace licencjackie. Powyższe bloki zostały wzbogacone o grupę treści uzupełniających – blok C. Studenci zdobywają umiejętności z języka klasycznego,
technologii informacyjnej, wychowania fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy
(w ramach przedmiotu „pomoc przedlekarska").
Studenci specjalności nauczycielskich realizują przedmioty niezbędne do kompetentnej pracy z uczniami. Do przedmiotów tych należą psychologia, pedagogika, glottodydaktyka i dydaktyka oraz emisja głosu. Przedmiotom tym towarzyszy praktyka asystencka i dydaktyczna, odbywana w placówkach szkolnych.
W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy na specjalności filologia czeska wprowadzono blok treści kształcenia translatorskiego. Do najważniejszych przedmiotów tego bloku
należą analiza przekładu, przekład komputerowy, translatoryka tekstu artystycznego
i użytkowego oraz język biznesu.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym, w roku akademickim 2008/2009
oferta edukacyjna poszerzona została o dwie nowe specjalności: filologia angielska z filologią czeską oraz filologia angielska z filologia rosyjską.
W celu poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych zdobytych
w trakcie zajęć dydaktycznych studenci biorą udział w licznych inicjatywach uczelnianych i pozauczelnianych. W roku akademickim 2007/2008 studenci filologii czeskiej
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uczestniczyli w czterech seminariach wyjazdowych do Ostrawy, Opawy i Pragi. W trakcie seminariów poznawali historię i kulturę Czech mając jednocześnie możliwość obcowania z „żywym” językiem.
W listopadzie 2007 roku w Instytucie Neofilologii zorganizowana została wystawa
publikacji i grafik niemieckiego noblisty Güntera Grassa. Większość grafik pochodziła
z prywatnej kolekcji prof. Norberta Honszy. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko studentów filologii germańskiej.
Dzięki inicjatywie prof. Mieczysława Balowskiego w Instytucie Neofilologii udało
się również zorganizować wykłady gościnne wybitnych filologów z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicz w Poznaniu. W listopadzie 2007 roku Instytut Neofilologii odwiedził prof. dr. hab. Bogdan Walczak, a w kwietniu 2008 roku prof. dr hab. Halina
Zgółkowa i prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska.
W ramach promocji Instytutu wykładowcy i studenci filologii czeskiej i rosyjskiej
przygotowali Dzień Otwarty Filologii Słowińskiej dla młodzieży z regionalnych szkół
średnich. Oprócz programu artystycznego obrazującego specyfikę obu języków przyszli
kandydaci mieli okazję wziąć udział w warsztatach na temat kultury i literatury Czech
i Rosji zachęcających ich do podjęcia studiów na naszej uczelni. Ponadto po raz pierwszy zorganizowano Konkursy z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla Maturzystów. Składały się one z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W konkursach udział
wzięli maturzyści z Rybnika, Cieszyna, Kuźni Raciborskiej, Raciborza, Rydułtów i Jastrzębia Zdroju. Nagrodą dla laureatów były indeksy PWSZ w Raciborzu.
Studenci zainspirowani działalnością naukowo-dydaktyczną pracowników instytutu
aktywnie włączyli się także w inicjatywy rozwijające ich zainteresowania filologiczne.
Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowana po raz drugi Studencka Międzynarodowa Konferencja Bohemistów „Język, literatura i kultura Czech”, w której udział
wzięli studenci z niemal wszystkich ośrodków bohemistycznych w Polsce oraz studenci
z Opawy, Ostrawy i Pragi. Owocem tych spotkań jest publikacja wystąpień młodych
naukowców redagowana przez opiekuna Naukowego Koła Bohemistów przy PWSZ
w Raciborzu – mgr Justynę Kościukiewicz.

3. Kalendarium

 4–5 września 2007 – międzynarodowa konferencja naukowa Język i literatura czeska
w europejskim kontekście kulturowym zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Ostrawskim.
 14 listopada 2007 – wykład hab. dr. hab. Bogdana Walczaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Języki słowiańskie wśród języków świata na progu
XXI wieku.
 16 listopada 2007 – wystawa publikacji i grafik niemieckiego noblisty Güntera Grassa.
 27 listopada 2007 – wyjazd studentów filologii czeskiej do teatru w Ostrawie.
 11 grudnia 2007 – wyjazd studentów filologii czeskiej do Opawy w ramach I seminarium Raciborsko-Opawskiego.
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 19 grudnia 2007 – wieczór wigilijny zorganizowany przez Naukowe Koło Bohemistów.
 13 marca 2008 – udział studentów I i III roku filologii czeskiej w Dniu Czeskim zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu.
 19 marca 2008 – wyjście studentów II roku filologii czeskiej do muzeum w Raciborzu.
 8–9 kwietnia 2008 – Studencka Międzynarodowa Konferencja Bohemistów „Język,
literatura i kultura Czech” zorganizowana przez Naukowe Koło Bohemistów.
 9 i 23 kwietnia 2008 – 1. Konkurs Języka Niemieckiego dla Maturzystów (9 – etap
pisemny, 23 – etap ustny).
 15 kwietnia 2008 – wykład prof. dr hab. Haliny Zgółkowej (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu) nt.: Stan polskiej leksykografii na przełomie wieków.
 15 kwietnia 2008 – Dzień Otwarty Filologii Słowiańskiej.
 15 i 29 kwietnia 2008 – 1. Konkurs Języka Angielskiego dla Maturzystów (9 – etap
pisemny, 23 – etap ustny).
 21–23 kwietnia 2008 – wyjazd studentów I, II i III roku filologii czeskiej do Pragi.
 22 kwietnia 2008 – wykład prof. dr hab. Zdzisławy Krążyńskiej (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu) nt.: Współczesna składnia w perspektywie historycznej.
 29 kwietnia 2008 – wyjazd studentów II i III roku filologii czeskiej do Ostrawy w ramach III Seminarium Raciborsko-Ostrawskiego.
 7 maja 2008 – wyjazd studentów III roku filologii angielskiej do Łubowic w ramach
zajęć z dodatkowej specjalności nauczycielskiej.
 21 maja 2008 – wyjazd studentów I i II roku filologii czeskiej do Opawy w ramach II
Seminarium Raciborsko-Ostrawskiego.

4. Działalność naukowo-wydawnicza
I. Prace wydrukowane
A. Monografie, podręczniki, prace zwarte

W o j t c z a k E m i l i a, W i t k o w s k a F r a n c i s z k a, Auf ins Geschäftsleben.
Vademecum leksyki niemieckiego języka biznesu, WOU, Opole 2007, 316 s., ISBN
978–83–7395–236–2.
B. Prace redakcyjne

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w (red.) „Bohemistyka” 2008, nr 14, 506 s., Wydawnictwo PRO, ISSN 1642–9893.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w (red.) „Studia Filologiczne” 2008, tom II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 324 s., ISSN 1689–4657.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w (red.) Adam Mickiewicz a Slované, FF OU, Ostrava
2008, 347 s., ISBN 978–80–7368–529–4.
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B a l o w s k i M i e c z y s ł a w (red.) Język i literatura czeska w europejskim
kontekście kulturowym, red. M. Balowski, J. Svoboda, Racibórz 2008, 507 s., ISBN
978–83–60730–15–7.
H o n s z a N o r b e r t (red.), Historia literatury światowej, t. VI: Romantyzm, Wydawnictwo SMS i Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia–Kraków–Warszawa
2006, s. 258–284, ISBN 83–88520–46–6.
H o n s z a N o r b e r t (red.), Historia literatury światowej, t. VII: Pozytywizm – Realizm – Naturalizm, Wydawnictwo SMS i Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia–Kraków–Warszawa 2006, s. 277–293, ISBN 83–88520–51–2.
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, Język, literatura i kultura
czeska. Materiały studenckiej konferencji naukowej. PWSZ w Raciborzu, Racibórz
2008, 202 s. ISBN 978–83–926153–3–1.
C. Studia i artykuły naukowe

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Problemy ze standaryzacją współczesnego języka
czeskiego (część 1), „Bohemistyka” 2008, nr 1–4, s. 197–208, ISSN 1642–9893
(współautorka G. Balowska).
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia – Czechia,
[w:] Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, red. M. Balowski,
J, Svoboda, Racibórz 2008, s. 13–22, ISBN 978–83–60730–15–7.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Kultura a jazyka ve výuce cizího jazyka, [w:]
Sociokukturní kompetence ve výuce cizího jazyka a SERR, red. G. Balowska, M. Čadská, FF UK, PWSZ, Praha – Racibórz 2008, s. 19–28, ISBN 978–80–87238–01–1;
978–83–60730–20–1.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Antroponimia w czeskich tłumaczeniach »Pana
Tadeusza« Adama Mickiewicza, [w:] Adam Mickiewicz a Slované, red. M. Balowski, FF
OU, Ostrava 2008, s. 315–330, ISBN 978–80–7368–529–4.
C z e c h R e n a t a, Die erinnerte Kindheit – die Familiären Verhältnisse bei
Thomas Bernhard, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 139–150, ISSN 1689–4657.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Contrastive semasiological analysis of »white« and
»biały«, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 19–48, ISSN 1689–4657.
K o r b u t J o a n n a, Czeskie związki frazeologiczne z zapożyczeniami z zakresu
mody i kosmetyki, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 49–74, ISSN 1689–4657.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce,
„Studia Filologiczne” II, 2008, s. 151–162, ISSN 1689–4657.
M a k s y m - B e n c z e w J o a n n a, M a r i u s z P a t e l s k i, Jan Michal Rozwadowski i jego zainteresowania Słowiańszczyzną, [w:] Slovanský svět očima badatelů
a publicistů 19. a 20. století, Praha 2007, s. 116–124, ISBN 978–80–87112–01–4.
M a t k o w s k i A r t u r, Jednostki języka sportu a leksykografia, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 75–84, ISSN 1689–4657.
M a t k o w s k i A r t u r, Projekt założeń podręcznego słownika polsko-rosyjsko-czeskiego, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 85–90, ISSN 1689–4657.
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M e k e r e s z A l e k s a n d r a, »And the world shall be« – The genre and the origin
of »the Lord of the Rings«, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 163–172, ISSN
1689–4657.
N o s i a d e k P a t r y c j a, The role of the teacher in developing language skills with
dyslexic students in the English classroom, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 245–256,
ISSN 1689–4657.Porwoł Monika, Medical terms regarding hypertension in the light
of translator’s performance and linguistics, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 91–100,
ISSN 1689–4657.
O l k u s z K s e n i a, Chrześcijaństwo a wiedza tajemna w drugiej połowie XIX wieku. Śladami dyskusji. [w:] Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka
i kultury, red. E. Dąbrowska i K. Kossakowska-Jarosz, WUO, Opole 2007, s. 131–152,
ISBN 978–83–7395–253–9.
O l k u s z K s e n i a, Motyw hipnozy i magnetyzmu w twórczości pisarzy drugiego
pokolenia pozytywistów, „Studia Slavica” XI, 2007, s. 71–86, ISBN 978–80–7368–
–381–8.
O l k u s z K s e n i a, Motywy profetyczne w twórczości drugiego pokolenia pozytywistów, „Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku” VIII,
Włocławek, 2007, s. 125–141.
O l k u s z K s e n i a, Współczesna powieść quasi-gotycka na przykładzie „Czekając
w ciemności” Pawła Siedlara, „Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ
we Włocławku” VII, Włocławek 2006, s. 197–227.
O l k u s z K s e n i a, Przestrzeń zagrożenia. Miasto w opowiadaniach Tadeusza
Oszubskiego, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 173–185, ISSN 1689–4657.
O l k u s z K s e n i a, Świat według potwora, czyli gra z toposem »Obcego« w opowiadaniu »Przybysz« Howarda Philipsa Lovecrafta, „Studia Filologiczne” II, 2008,
s. 185–194, ISSN 1689–4657.
P o l a k A n d r z e j, »Wyspa Krym« Wasilija Aksionowa jako przykład prozy
alternatywno-historycznej, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 195–204, ISSN
1689–4657.
P o r w o ł M o n i k a, Slips of the tongue as an extensive information about structure and use of language, [w:] W dialogu języków i kultur, red. J. Wiśniewski, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 259–268, ISBN 978–83–
–926356–0–4.
P o r w o ł M o n i k a, Think-Aloud-Protocol (TAP) as a methodological tool for solving and understanding translation: theoretical framework and remarks
on investigations, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 101–108, ISSN 1689–4657.
R y b i ń s k a K a t a r z y n a, Tajemna recepta Andrieja Biełego na długowieczność
na przykładzie powieści „Petersburg”, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach
słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak,
S. Wójtowicz,, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, Wrocław 2007, s. 163–171, ISSN
0137–1150.
R y b i ń s k a K a t a r z y n a, Wizja raju w „Petersburgu” Andrieja Biełego jako
przykład nieszczelności granic „ja” człowieka współczesnego, [w:] Literatury i języki
wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, red. A. Ksenicz, B. Ti-
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choniuk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007,
s. 73–82, ISBN 978–83–7481–099–9.
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, „Rossica Olomucensia” XLIV, Univerzita Palackého
v Olomouci, Olomouc 2006, s. 479–485, ISSN 0037–6736.
S p u t R e n a t a, Z dziejów prasy górnośląskiej. Początkowy okres działania raciborskiego ośrodka prasowego (1802–1812), [w:] Z Gorzanowa w świat daleki... (Studia
i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie Urodzin), Wrocław
2007, s. 177–200, ISBN 978–83–88178–44–3.
S t a r n e s E r i c, Brothers in Arms: »Maxim« Magazine, »The Man Show« and the
Return of Knuckledragger Culture to American Society, „Studia Filologiczne” II, 2008,
s. 109–118, ISSN 1689–4657.
S u m n e r R a c h a e l, Joyce’s Textual Arena – Critical Interpretations of »Circe«,
„Studia Filologiczne” II, 2008, s. 205–214, ISSN 1689–4657.
Š e b e s t o v á I r e n a, Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist, „Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft”,
Hradec Králové/Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrawa 2007,
s. 197–201, ISBN 978–80–7368–327–6.
Š e b e s t o v á I r e n a, Die Schweizer Kurzgeschichte (Am beispiel der Erzählungen
von Erica Pedretti, „Studia Germanistika“, Ostarvská univerzita, Filozofická fakulta,
Ostrawa 2007, s. 27-37, ISBN 978–80–7308–376–4.
V o g e l D a n i e l, Questions of identity in Vikram Seth’s A Suitable Boy and Zadie
Smith’s “White Teeth.” Conference proceedings, Department of the English Language
and Literature, Faculty of Humanities and Natural Sciences, The University of Prešov,
2007.
V o g e l D a n i e l, The border between India and Pakistan after the Partition in
1947. Current debates, discussions and returning memories, [w:] Culture, Language,
Literature In European and World Order Regions, PWSZ w Krośnie, Krosno 2007.
V o g e l D a n i e l, Wielka solidarność, wyobrażona wspólnota czy kulturowy artefakt? Rozważania o narodzie, państwie i nacjonalizmie, „Zbliżenia Interkulturowe”,
nr 2/2007, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.
V o g e l D a n i e l, Colonial Pasts and Postcolonial Rewritings, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 215–222, ISSN 1689–4657.
W i d o t a A n d r z e j, On Bakhtin’s Concepts of Dialogism and Carnival and Their
Role in “Reading” Postmodern Culture, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 223–234,
ISSN 1689–4657.
W o j t c z a k E m i l i a, Kategoria grzeczności w językach polskim, rosyjskim
i niemieckim – wybrane aspekty, [w:] Dialog kultur IV. Sborník příspevků z mezinárodní vědecká konference. Hradec Králové 23.–24.01.2007, Usti nad Orlici 2007,
s. 169–173.
Z i m n a A l i n a, Die Liebe in den Märchen von Gebrüder Grimm, „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 235–242, ISSN 1689–4657.
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D. Recenzje i omówienia

C z e c h R e n a t a, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
„Zbliżenia Interkulturowe”, nr 1/2007, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2007, ISBN
83–7432–248–5, ISBN 978–83–60902–40–0.
M a t k o w s k i A r t u r, Zbigniew Fedus, Wielki słownik sportowy polsko-rosyjski
Большой польско-русский спортивный словарь, Wydawnictwo TAKT, Warszawa
2007, s. 432, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4/2007, ISBN 0137–298X.
M o l ę d a J a c e k, Ján Bajánek, »An Introduction into the Study of English as an
Academic Subject«, Žilinská univerzita, Žilina 2008, 248 pp. ISBN 978–80–99445–1,
„Studia Filologiczne” II, 2008, s. 257–259, ISSN 1689–4657.
Š e b e s t o v á I r e n a, Odborný posudek: Moderne österreichische Literatur, Wroclawskie Wydawnictwo Oświatowe, Łódź 2007, 3 s.
S t r ó z i k P a w e ł, „Marcel Reich-Ranicki – krytyk niepokorny” – recenzja
książki: Norbert Honsza, Stephan Wolting, Marcel Reich-Ranicki „Moją ojczyzną jest
literatura”, „Eunomia” 2007, nr 9/13, PWSZ w Raciborzu, ISSN 1897–2349.
S t r ó z i k P a w e ł, „Ucieczka, asymilacja, integracja – w poszukiwaniu tożsamości
na emigracji” – recenzja książki: Veit J. Schmidinger i Wilfried F. Schoeller, Transit
Amsterdam. Deutsche Künstler im Exil 1933–1945, „Zbliżenia Interkulturowe”, nr
2/2007, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.
E. Prace przekładowe

M o l ę d a J a c e k, Hanusek P., Martinek L., Slezké slunko: Literatura na ziemi
opawskiej w latach 1990–2003, „Almanach Prowincjonalny” 2007, nr 5, s. 64–71,
ISSN 1895–636X.
S p u t R e n a t a, Chwile zamyślenia. Momente der Meditation, ks. Józef Zura,
WAW, Racibórz 2007, ISBN 978–83–89802–45–3.
S p u t R e n a t a, Gmina Pietrowice Wielkie. Gemeinde Groß Peterwitz, WAW, Racibórz 2007, ISBN 978–83–89802–49–1.
S p u t R e n a t a, Joseph von Eichendorff na karcie pocztowej. Joseph von Eichendorff auf Postkarten, WAW, Racibórz 2007, ISBN 978–83–89802–44–6.
F. Inne prace

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Jan Werich i jego bajki, [w:] J. Werich. Fimfarum,
tłum. studenci filologii polskiej i słowiańskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydawnictwo PRO, Poznań 2008,
s. 227–232, ISBN 978–83–926152–2–4.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Ośrodki bohemistyczne w Polsce, „Bohemistyka”
2008, nr 1–4, s. 449–456, ISSN 1642–9893.
C z e c h R e n a t a, Pädagogik auf unkonventionelle Art, „Schlesisches Wochenblatt
– Tygodnik Śląski“, nr 51/820, Opole 2007.
C z e c h R e n a t a, Schlesische Begegnungen im Haus Schlesien, „‚Brief aus dem
Haus Schlesien“, nr 4/2007, Konigswinter 2007.
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C z e c h R e n a t a, Śląskie spotkania. Seminarium dla studentów IFG w Königswinter, „Eunomia” 2007, nr 4/8, PWSZ w Raciborzu, ISSN 1897–2349.
J a s i t a E s t e r a, Humanität ist mir wichtig (Interview mit Wolfgang Bittner), „Studia Filologiczne” II, 2008, s. 267–276, ISSN 1689–4657.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, Naukowe Koło Bohemistów przy Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2007/2008, „Studia Filologiczne” II,
2008, s. 291–292, ISSN 1689–4657.
T o m a l a Z b i g n i e w, Marek Szołtysek, Ślonsk je piykny (konsultacje językowe),
Rybnik 2007, ISBN 978–83–88966–21–7.
T o m a l a Z b i g n i e w, Współczesna składnia w perspektywie historycznej, sprawozdanie z wykładu gościnnego prof. dr hab. Zdzisławy Krążyńskiej, „Eunomia” 2008,
PWSZ w Raciborzu, ISSN 1897–2349.
W r ó b l e w s k a A n n a, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2007/2008, „Studia Filologiczne” II, 2008,
s. 277–289, ISSN 1689–4657.

II. Oddane do druku
A. Monografie, podręczniki, prace zwarte

K a v k a S t a n i s l a v, Compounding and Idiomatology in A Handbook of
Compounding. Oxford University Press.
K o r b u t J o a n n a, Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny (członek zespołu
autorskiego).
B. Prace redakcyjne

S t e m p c z y ń s k a B a r b a r a, Rosyjska krytyka literacka XX wieku.

C. Studia i artykuły naukowe

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji
orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej).
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Język homilii Jana Pawła II.
H o n s z a N o r b e r t, Günter Grass – szaman literatury niemieckiej.
H o n s z a N o r b e r t, Günter Grass. Bürger und Schriftsteller.
K a v k a S t a n i s l a v, Whims of Context in the Interpretation of Idiomatic Expressions.
K a v k a S t a n i s l a v, Whims of the Old English Prefix ga-.
K a v k a S t a n i s l a v, Will linguists ever arrive at an Agreement about the compound Status: A few remarks with special regard to Spanish compounds.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, …Krytyczny obraz świata w twórczości J.S. Machara.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, Fenomen twórczości Milana Kundery w Polsce.
M a t k o w s k i A r t u r, Jednostki języka sportu a leksykografia.
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M a t k o w s k i A r t u r, Sport (1). Dyscypliny, konkurencje, zawody, federacje.
M a t k o w s k i A r t u r, Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społeczne-

M e k e r e s z A l e k s a n d r a, „…and the world shall be” – the genre and origin of
„The Lord of the Rings” by J.R.R. Tolkien.
M o l ę d a J a c e k, On the Initial Stage of Phonological Adaptations in Czech and
Polish.
M o l ę d a J a c e k, Phonological Adaptations of Anglicisms in Polish and Czech.
A Critical View.
N o s i a d e k P a t r y c j a, The role of the teacher in developing language skills with
dyslexic students in the English classroom.
Š e b e s t o v á I r e n a, Emocionální temnota vykořeněného dětství.
S t e m p c z y ń s k a B a r b a r a, Dyskurs krytycznoliteracki rosyjskiego „srebrnego
wieku”. N. Bierdiajew.
S t e m p c z y ń s k a B a r b a r a, Wstęp. O badaniu krytyki literackiej.
T o m a l a Z b i g n i e w, Junction czyli Adjunct i Themjunct.
V o g e l D a n i e l, The British Empire and its crises. J.G. Farrell’s treatment of the
past in his Empire Trilogy.
W o j t c z a k E m i l i a, Zmiany zachowań językowych w komunikacji ustnej i pisemnej (w językach niemieckim i polskim).
D. Recenzje i omówienia

M ü l l e r A n n a, Markus Giger, Resultativa im modernen Tschechischen. Unter
Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen, Peter
Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 2003.

5. Udział w konferencjach

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Vyučba cizích jazykov, FF UMB Banská Bystrica,
24–25.04.2008 r., – referat: Kognitivní pristup vo glottodidaktice.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Konferencja naukowa dedykowana pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza, WFPiK UAM Poznań, 19.05.2008 r., – referat: Standaryzacja współczesnego języka czeskiego.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Sociokulturní kompetence ve výuce (cizích) jazyků (a
z češtiny pro cizince), UJOP UK Praha, 17–18.06.2008 r., – referat Kultura a jazyka ve
výuce cizího jazyka.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Czesław Miłosz. Tradice – současnost – recepce, FF
OU Ostrava, 18–19.10.2008 r., – referat: Miłoszowski obraz Europy.
B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów, MKS
Ochryda, 9–16.09.2008 r., – referat: Zanik puryzmu w Czechach?
B i e l e w i c z - K u n c J o a n n a, Polish immigrants in the UK. Their linguistic competence and some remarks on their attitudes towards the target language society.
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A pilot study, międzynarodowa konferencja PASE 2008, Instytut Filologii Angielskiej,
Uniwersytet Wrocławski, 7–9 kwietnia 2008 r.
K a v k a S t a n i s l a v, Anglistická konference na počest doc. J. Vilikovského, Budmerice/Bratislava, 29–31 października 2007 r.
K a v k a S t a n i s l a v, Does context always decide on figurative interpretation of
syntactic strings?, Súčasné aspekty filologie, Uniwersytet w Žilinie, 14.11.2007 r.
K a v k a S t a n i s l a v, English compounds in the light of idiomaticity, 13th International Morphology Meeting, Wiedeń, 3–6 lutego 2008 r.
K a v k a S t a n i s l a v, How to approximate the ideal of indiomatic English?, Culture, Language and Literature Across Border Regions, Uniwersytet w Koszycach, 28–29
kwietnia 2008 r.
K a v k a S t a n i s l a v, Whims of context in interpretation of idiomatic expression,
Prague School and Theories of Structure, Praga, 18–20 października 2007 r.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, Fenomen twórczości Milana Kundery w Polsce,
międzynarodowa konferencja studentów i doktorantów, PWSZ w Raciborzu, 8–9 kwietnia 2008 r.
K o ś c i u k i e w i c z J u s t y n a, Satyra czy ironia? O twórczości poetyckiej Josefa
Svatopluka Machara, międzynarodowa konferencja naukowa „Język i literatura czeska
w europejskim kontekście kulturowym”, PWSZ w Raciborzu, 4–5 września 2007 r.
M o l ę d a J a c e k, Phonological Changes in the Middle English Period, konferencja z gramatyki historycznej, PWSZ w Raciborzu, 7–8 lutego 2008 r.
M o l ę d a J a c e k, The Rules of Phonological Adaptations of Anglicisms in Polish
and Czech. A Critical View. międzynarodowa konferencja PASE 2008, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, 7–9 kwietnia 2008 r.
P o r w o ł M o n i k a, Medical terms regarding hypertension in the light of
translator’s performance and linguistics, Department of British and American Studies,
P.J. Safrik University and Slovak Association for the Study of English SKASE, Koszyce, Słowacja, 13–14 września 2007 r.
P o r w o ł M o n i k a, II Konferencja z cyklu Imago Mundi ‘50 lat polskiej translatoryki’, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23–25 listopada 2007 r.
P o r w o ł M o n i k a, XXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego,
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa, 29
września 2007 r.
R o b a s z k i e w i c z A g n i e s z k a, Global foreign language teaching in the global world, XVI Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 21–23 września 2007 r.
R o b a s z k i e w i c z A g n i e s z k a, Humanising Your Coursebook, Warsztaty dla
nauczycieli języka angielskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wrocław,
18 listopada 2007 r.
R o b a s z k i e w i c z A g n i e s z k a, Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego,
IATEFL Poland Region Górnośląski, Gliwice, 24 listopada 2007 r.
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S t e m p c z y ń s k a B a r b a r a, Dyskurs krytycznoliteracki rosyjskiego „srebrnego
wieku”. N. Bierdiajew, „Rosyjska krytyka literacka XX wieku”, Uniwersytet Śląski,
Katowice, 20–21 września 2007 r.
V o g e l D a n i e l, International Conference (and Post-Graduate Seminar) on
POST-COLONIAL TRANSFORMATIONS IN THE NEW LITERATURES IN ENGLISH,
Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities and Natural
Sciences, University of Prešov at Prešov, European Association for Commonwealth Literature and Language Studies (EACLALS), Słowacja, 8–9 czerwca 2007 r.
W o j t c z a k E m i l i a, Dialog kultur IV. Mezinárodní vědecká konference, Uniwersytet w Hradec Kralove, 23–24 stycznia 2007 r.

6. Współpraca międzynarodowa

B a l o w s k i M i e c z y s ł a w, Podstawowe zagadnienia stylistyki zachodniosłowiańskiej, wykład otwarty w dniu 12.11.2008 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Macieja Bela w Banskiej Bystricy.
K a v k a S t a n i s l a v, PhD Boards in Ostrava, Košice, Jaén.

7. Awanse naukowe

P a w e ł S t r ó z i k, otrzymanie tytułu doktora nauk humanistycznych uchwałą
Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.01.2008 r.
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Justyna Kościukiewicz
Działalność Naukowego Koła Bohemistów
przy Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu
w roku akademickim 2007/2008
W murach PWSZ w Raciborzu działa przy Instytucie Neofilologii Naukowe Koło
Bohemistów, które istnieje już dwa lata. Od 8 marca 2007 r. funkcję opiekuna Koła naukowego pełni mgr Justyna Kościukiewicz. Koło zrzesza obecnie 16 osób, zarówno
z pierwszego, jak i drugiego roku bohemistyki. Głównymi celami, jakie postawili sobie
członkowie Koła w roku akademickim 2007/2008, były:
– rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu czeskiej literatury, kultury i językoznawstwa,
– podnoszenie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy
nauczyciela języka czeskiego i w pracy tłumacza;
– promowanie kierunku poprzez angażowanie się w różne akcje i wydarzenia;
– nawiązywanie kontaktów z innymi studentami bohemistyk z kraju i za granicą.
Członkowie Koła spotykali się średnio raz w miesiącu. W roku akademickim
2007/2008 do największych osiągnięć Koła Naukowego należą:
1. Zorganizowanie II Seminarium raciborsko-praskiego w dniach 21–23 IV 2008 r. Tematem była Praga – miasto kultury i sztuki. Wyjazd był połączony ze zwiedzaniem
stolicy Czech. Studenci zapoznali się z organizacją i strukturą Uniwersytetu Karola,
a przede wszystkim Wydziału Filologicznego, zwiedzili bibliotekę narodową – Klementinum, oglądnęli dwie sztuki teatralne w Teatrze Narodowym, pogłębiali swą
wiedzę z zakresu historii i kultury Czech, a także wygłosili trzy referaty na temat
Pragi i jej miejsca w literaturze czeskiej.
2. Zorganizowanie II Międzynarodowej konferencji naukowej studentów bohemistyki,
pn. Język, literatura i kultura Czech. Naukowe spotkania studentów i doktorantów
z polskich i czeskich ośrodków uniwersyteckich miały miejsce w dniach 18–19 IV
2008 r. w Raciborzu. W ciągu dwóch dni młodzi naukowcy zaprezentowali swoje
referaty. Ponadto wzięli udział w imprezach towarzyszących. Drugiego dnia uczest-
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nicy przenieśli się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Ostrawie, gdzie kontynuowali obrady.
3. Organizowanie (raz w miesiącu) wieczorów filmowych, na których studenci
bohemistyki mogli zapoznać się z osiągnięciami czeskiej kinematografii.
4. Zorganizowanie w grudniu 2007 r. spotkania opłatkowego dla wykładowców i studentów filologii czeskiej, na którym zeprezentowano wigilijne zwyczaje czeskie
oraz śpiewano tradycyjne kolędy czeskie i polskie.
5. Zorganizowanie wyjazdu studentów filologii czeskiej w dniu 21 maja 2008 roku do
Opawy do tamtejszego teatru na spektakl teatralny i do Hradca nad Morawicą, gdzie
studenci mogli zapoznać się z historią i kulturą Czech i Moraw, a także zwiedzili zamek i katedrę Biskupstwa Ostrawsko-Opawskiego.
Członkowie Naukowego Koła Bohemistów prowadzą własną – dotyczącą działalności Koła – stronę internetową (adres strony: bohemistyka.pwsz.raciborz.edu.pl), na
której znajduje się szereg interesujących informacji, nie tylko bohemistycznych. Dokumentowane są wszelkie akcje, jakie przeprowadzili i jakie chcieliby wdrożyć w przyszłości. Zamieszczają też informacje o kraju naszych południowych sąsiadów, aktualne
oferty pracy dla bohemistów oraz informacje o kursach języka czeskiego w Republice
Czeskiej. Ponadto strona jest wzbogacona galerią zdjęć, ciągle aktualizowaną.
Członkowie Naukowego Koła Bohemistycznego przy PWSZ w Raciborzu również
w przyszłym roku akademickim mają zamiar kontynuować swoją działalność w formie
podobnej do tegorocznej, tzn. pragną pogłębiać wiedzę na temat kultury, literatury i języka czeskiego.

