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Emi lia DEUTSCH

Ka te go rie gra ma ty cz ne w fun kcji per swa zy j nej
(na przykład zie re klam w cza so pi śmie „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 dru-
giej 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 przydat-
ność 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 grama-
tycznych, 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. Ka te go ria sto p nia 

S t o  p i e ń  r ó w  n y
Stopień równy występuje w tekstach reklamowych najczęściej. Jego per-

swazyjne działanie wyraża się wtedy, kiedy jest on użyty w przymiotniku lub
przysłówku określającym cechę pozytywną. Może on być zastosowany w przy-
padku cechy charakteryzującej produkt:

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008



NIVEA. Jediná kompletní řada ko s me ti ky pro muže („ELLE” 2007, nr 36251).
Oxy gen Po wer představuje skutečnou ino va ci a vysoce efektivní péči o plet’. Ob sa hu je 15%

čistého kyslíku [...] (3641).
Revoluční složení s ky se li nou li sto vou po si lu je a ob no vu je DNA plet’ových buňěk (3318).
Ji sto tou správné vo l by jsou dvě exkluzivní dárkové sady IMEDEEN®, které kromě ta b let

obsahují navíc lu xusní dárek v podobě séra IMEDEEN Ex pres sion Line Con trol TM v hodnotě
3.470 Kč (3643).

Jed no skvělé nové řešení pro Vaše oči (3401).
Optimální poměr mastných ky se lin ome ga 3 a ome ga 6 (3383).
Dermatologické laboratoře Avčne zji sti ly a dokázaly, že reti na l de hyd* (aktivní a dobře

snášená fo r ma vitamínu A) hra je pokazatelně klíčovou roli v bojí pro ti známkám fotostárnutí
a umožňuje ve spojení s H.A.F. zvýšit syntézu ky se li ny hyaluronové v pokožce (3645).
Może rów nież od no sić się do po ten cjal ne go przyszłego kon su men ta lub jego
czę ści ciała:

No vin ka F by Fer ra ga mo pour Hom me je ztělesněním Famózního a Fascinujícího muže, který
je navíc Fantastickým mi len cem (3670).

Tvá plet’ je jedinečná, pro to také vyžadu je speciální péči. [...] Li re ne pro tebe připravila [...] 
(3344).

Może także dotyczyć skutków działania kosmetyku:
Jen 3 mi nu ty stačí pro skvělou plet’ (3555).
Po probuzení vás uvítá skvělá plet’ (3555).

S t o  p i e ń  w y  ż s z y
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 per-
swazyjną, a nawet manipulacyjną. Zatem służy on do porównania rekla-
mowanego produktu z innym, wykazując jednocześnie korzyść z zakupu
produktu reklamowanego:

A kdo víc o hy dra ta ce víc než Dove? (3541).
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Używany też bywa do opisania pozytywnego rezultatu działania kosmetyku:
Nyní můžete tvořit silnější, delší, výraznější a oslňující řasy, které nechají vy ni k no ut kráse

Vašich očí (3437).
Bu de te se cítit krasnější a v přijemné pohodě si vychutnate léto plnými doušky (3558).
Díky nim je pokožka zdravější (3440).
Až o 400% větší ob jem. 
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 nie-
których przypadkach wykorzystuje się również dodatkowe wyrazy, takie jak aż
czy wyraźnie, np.:

Až o 400% větší ob jem. 
Vaše plet’ je omlazená, výrazně pevnější a vrásky jsou radikálně redukovány (3318).
Jednak tego typu formy są rzadkie.

S t o  p i e ń  n a j  w y  ż s z y
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 ana-
lizowanym 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:

Eu ce rin využívá své dlouholeté zkušenosti v ob la sti výzkumu a vývoje kosmetických výrobků, 
které ko m bi nu je z nejnovějšími vědeckými po zna t ky. Nabízí tak moderní přípravky, které splňují
nejvyšší dermatologické stan da r ty, a zohledňují potřeby i té ne j ci t livější ple ti (3533).

Kartáček Pro De fi ni tion Brush TM dosáhne i na tu nejjemnější řasu [...] (3437).

2. Ka te go ria czasu

C z a s  t e r a  ź  n i e  j  s z y
W analizowanym materiale dominuje czas teraźniejszy. Do opisu większości 

stanów i czynności używa się stanu teraźniejszego filozoficznego, który wyraża

Ka te go rie gra ma ty cz ne w fun kcji per swa zy j nej... 9



ponadczasowe czynności i stany. Dzięki temu daje on odbiorcy poczucie
stałości, ciągłości występowania pozytywnych efektów działania reklamo-
wanych kosmetyków, np.:

Ta b le ty IMEDEEN® zevnitř účinně regenerují plet’ celého těla a zároveň ji z okamžitým efe -
ktem brání před stárnutím. Regenerační účinky ta b let se projevují přibližně po třiměsíčním
užívání v závislosti na výchozím sta vu pokožky. Dárkové sady IMEDEEN® pro to obsahují ta b le -
ty na tři měsíce pro dosažení viditelných výsledků. Řada studií prokázala, že ta b le ty IMEDEEN®
pomáhají zlepšit hy dra ta ci ple ti, redukují lin ky a vrásky, snižují vi di te l nost červených žilek
a pigmentových skvrn v ple ti (3643).

Přípravky ze sady Ti me Wi se® Cel lu S ha pe™ zanechávají plet’ perfektně hy dra tova nou
a hedvábně hla d kou po celý den (3380).

Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy bu de te okouzlující! (3652).
Nová řada plet’ových krémů Eu ce rin® Q10 ACTIVE s ple ti vlastním ko en zy mem Q10

viditelně re du ku je hlo u b ku vrásek a vy hla zu je stru ktu ru ple ti 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 współ-
czesne 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 rekla-
mowanych 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 vy ni k no ut kráse
Vašich očí (3437).

Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy bu de te okouzlující! (3652).
Vaše plet’ je omlazená, výrazně pevnější a vrásky jsou radikálně redukovány (3318).
DNA ge® om la zu je plet’ v samém jádru buňky – v DNA! (3318).
Reor ga ni zu je buněčnou stru ktu ru a oz dra vu je plet’ během 4 týdnů (3423).
Nová řada plet’ových krémů Eu ce rin® Q10 ACTIVE s ple ti vlastním ko en zy mem Q10

viditelně re du ku je hlo u b ku vrásek a vy hla zu je stru ktu ru ple ti již do 5 týdnů (3649).
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 „Nyní moje plet’ odličování prostě mi lu je!” LINDA EVANGELISTA (3539).

C z a s  p r z y s z ł y
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 mi mi ku (3444).
Vaši pokožku rozzaří a navíc již po 4 týdnech zpevní (3468).
Plet’ je pružná, svěží a rozjasněná. A Vy bu de te okouzlující! (3652).
Po probuzení vás uvítá skvělá plet’ (3555).
Dokonalý ma ke up s neuvěřitelným li f tin gem, který si za mi lu je te (3399).
S Dove vyživujícím tělovým mle kem do da te pokožce dostatečnou dávku hy dra ta ce, 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 Fer ra ga mo pour Hom me (EdT 100ml) získate ZDARMA luxusní

přivěšek na klíče (3670).
Dárek! Po kud tuto stránku ukážete u po klad ny v per fu me rii Se p ho ra Flo ra, získate bezplatné

provedení ma ke -u pu nebo manikúru* (3400).

C z a s  p r z e s z ł y
Czas przeszły jest zazwyczaj negatywnie wartościowany. Służy ukazaniu

problemów, które powodują, że konieczne jest nabycie reklamowanego pro-
duktu. W badanym przeze mnie materiale czas przeszły nie pojawił się. Pojawia 
się natomiast negatywne wartościowanie przeszłości przy użyciu czasu tera-
źniejszego. W zdaniach, w których fakt, że teraźniejszość jest pozytywna, jest
szczególnie silnie podkreślony, możemy domyślać się negatywnej oceny
przeszłości:

„Nyní moje plet’ odličování prostě mi lu je!” LINDA EVANGELISTA (3539).
W powyższym sloganie mimo iż czas przeszły nie pojawia się, to mamy do

czynienia ze wspomnieniem o przeszłości. Teraźniejszość uważaną za pozytyw- 
ną podkreśla dodatkowo wyraz nyní ‘teraz’. Skoro teraz twarz kocha demakijaż, 

Ka te go rie gra ma ty cz ne w fun kcji per swa zy j nej... 11



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. Katego ria oso by

W komunikatach reklamowych najczęściej pojawia się druga osoba, ponie-
waż 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 for-
mie grzecznościowej, a także jest niemal obligatoryjną formą trybu rozka-
zującego, np.: 

K záchraně vaší pokožky nemusíte kon zu mo vat antioxidantů (3440).
Hy dra ta ce je i v létě klíčem k přirozené kráse vaší pokožky a bu de te spo ko je ni (3558).
Ani při ko u pe li nezapomínejte na hy dra ta ci (3558). 
Odstraňte mikroskopická poškození pleti ještě dnes (3536).
Czasem występuje także w liczbie pojedynczej:

Tvá plet’ je jedinečná, pro to také vyžaduješ speciální péči. [...] Li re ne pro tebe připravila [...]
(3344).

Znaš svou plet’. Po znej také svou Li re ne (3344).
Jednak ta forma jest o wiele rzadsza, można by powiedzieć okazjonalna.

4. Ka te go ria mo da l no ści

M o  d a  l  n o ś ć  d e  o n  t y  c z  n a
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 in je kce (3444).
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Dopřejte své ple ti po cit uvolnění (3459).
Ne ne ch te Vaši plet´ zčervenat (3411).
Zku ste si představit, že i v horkém létě si můžete přestat dělat sta ro sti se svou ci t li vou pletí

(3533).
Mějte své vrásky zce la pod kon tro lou s Elu a ge (3463).
Zažijte barvení a zesvětlování de luxe! (3512).
Oslňte zářivým le skem vašich rtů (3445).
Tryb rozkazujący pojawia się także w zdaniach, które pozornie nie dotyczą

zakupu produktu:
Jdi svou ce stou! (3383).
Za chyťte věčnou krásu okamžiku (3393).
Takže: pořádně odpočívejte. Správně je zte (3401).
Je zte chytře, samozřejmě (3440).
Přispěte si (3555).
Ob je v te 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 sa lónu ZDARMA! (3512).
Ob je v te z námi Ave ne (3585).
W przypadku trybu rozkazującego należy pamiętać, że silniejszy wydźwięk

posiadają zanegowane rozkaźniki, czyli mają wzmocnioną siłę przekonywania,
np.:

Ne ne ch te 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.:

Ob je v te nový svět krásy (3380).
Za chyťte věčnou krásu okamžiku (3393).
Oslňte zářivým le skem vašich rtů (3445).
Mějte své vrásky zce la pod kon tro lou s Elu a ge (3463).
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W innym przypadku zdania z trybem rozkazującym przypominają bardziej
radę lub życzenie niż rozkaz:

Takže: pořádně odpočívejte. Správně je zte (3401).
Je zte chytře, samozřejmě (3440).
V parných dnech se určitě rádi osvěžíte ranním sprchováním (3558).
Ani při ko u pe li nezapomínejte na hy dra ta ci (3558).

M o  d a  l  n o ś ć  a l e  t y  c z  n a
Modalność aletycza jest to modalność rozumiana jako orzekanie o możli-

wości 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 Ti me Wi se Cel lu- S ha pe Sady pro modelování po sta vy můžete bo jo vat s ce lu li ti dou 24
ho din denně (3380).

Hluboké vrásky. Je možné je vy p no ut zevnitř (3418).

M o  d a  l  n o ś ć  e p i  s t e  m i  c z  n a
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.:

Po zne j te, 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 kon zu ma ce 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 (czyn-
ność 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 fo r my cza sow ni ko we
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 su chost a zklid nit podráždění (3646).
Jen čistá plet‘ se může skutečně re ge ne ro vat (3588).

5.2. Rze czo w ni ki od cza sow niko we
Niekiedy za nieosobową formę czasownika uważane są rzeczowniki odcza-

sownikowe tworzone regularnie za pomocą sufiksów -anie/-enie. Ze względu
na ich częste występowanie w analizowanym materiale postanowiłam je wy-
dzielić, wskazując na ich niejako „zastępstwo“ czasowników ruchu w tekście.
Omawiane formy słowotwórcze mogą odnosić się albo do skutków działania
produktu:

Hloubkové ozdravení ple ti za 3 týdny (3601).
Zažijte barvení a zesvětlování de luxe! (3512).
Tri cho gen® VEG LS 8960.
– Zabraňuje zánětu a podráždění vlasové pokožky (3464).

albo do jego uży t ko wa nia:
Toho dosáhnou každodenním použiváním NIVEA Tělového mléka pro muže, jehož složení

přesně odpovídá požadavkům mužské pokožky (3625).
albo też do sa mej czyn no ści za ku pu:

K dostání se vybraných lékárnách (3589).

6. Py ta nia re to ry cz ne i po zo r nie nie reto ry cz ne
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 hy dra taci 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? Zba v te se jí! (3470).
Vrásky? Dehydratovaná plet‘? Zčervenání ple ti? Akne? (3585).

oraz py ta nia za ska kujące, czy li ta kie, które nie do tyczą pro du ktu bez po śred nio,
ale po śred nio. Jak w po ni ż szym przykład zie: nic nie ma nad przy rodzo ne go, jest
ty l ko fi r ma, która w spo sób rze czy wi sty (przy na le ż ny do tego świata) po mo że
od bio r cy po zbyć się prob le mu. W ten spo sób pra g nie się przy ciągnąć uwa gę
od bio r cy do re kla my, 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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Ewa GIE ROŃ-CZE PCZOR

Con tra sti ve sema sio lo gi cal ana ly sis 
of whi te and biały

1. Word me a ning(s) in co g ni ti ve se man tics
The the sis that me a ning is ency clo pa e dic in sco pe has be co me a kind of

hal l mark of the co g ni ti ve ap pro ach. (J.R. Ta y lor, 2003). In co g ni ti ve
per spe c ti ve le xi cal se man tics has the task of co ve ring as many uses of a le xe me
as po ssi b le. With a fo cus on the re la tion s hip be twe en lan gu a ge and psy cho lo gy,
co g ni ti ve se man tics tre ats le xi cal items as re fle c tions of co g ni ti ve prin ci p les –
as va ried and fle xi b le as the speakers’ per ce p tion of re a li ty. In con trast to
tra di tio nal di c tio na ry en tries that are me ant to be ob je c ti ve, ba sed on scien ti fic
kno w le d ge and pla ced in a ta xo no my, the co g ni ti ve de fi ni tion of me a ning
pre sents lan gu a ge users’ per ce p tion and esta b li s hed kno w le d ge of the world
ex pres sed with col lo qu ial terms, com mon sen se de fi ni tions and po si tio ned in
folk ta xo no mies. Co g ni ti ve me a ning is mul ti- fa ce ted and pra gma tic, stri c t ly
‘subjective’ from tra di tio nal po int of view, ‘anthropocentric’ in prin ci p le.
J. Bar t mi ń ski (2007) ap t ly calls the me a ning of a word a cu l tu ral ly de te r mi ned
ima ge of the world1. Such an ap pro ach re qu i res the use of si m p le, col lo qu ial
lan gu a ge, con te x tu al ana ly sis of words, re se arch into lan gu a ge users’ kno w le d ge
and in tu i tions, use of so cio lo gi cal and eth no gra p hic so u r ces. The so cial aspect
of lan gu a ge as ex pres sion of po wer can not be mis sed ei t her. The re are no
‘better’ or ‘worse’ me a nings as long as they are en tren ched and una mbi gu o us in 
a gi ven con text. Due to me ta pho ri cal and me to ny mic ex ten sions of
cen tral/pro to ty pi cal me a nings words are po ly se mo us by na tu re. Lan ga c ker

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 Even Mo de ra te Who r fia nism, which grew out of the dete r mi ni stic the o ry of a lan gu a ge as
a ‘stra i t - jacket’ for tho ught and per ce p tion, in ter prets the re la tion be twe en the world and lan gu a ge 
as a two - way pro cess in which lan gu a ge is in flu en ced by the way we see the world.



(1991) con si ders po ly se my ‘the no r mal sta te of affairs’ in le xi cal se man tics.
The core of each me a ning is em bed ded in our ex pe rien ce of the world. The
li te ral co mes from the phy si cal, pri mi ti ve, ba sic, ge ne ral and is (can be) fo und
in re a li ty. The me ta pho ri cal me a nings ex ten ded from the pro to ty pi cal one ap p ly 
to a ra t her spe ci fic sen se of a word, not to the most ge ne ral (Ta y lor, 2003).
Any way, the abs tract ide as need the ba sic ones to ren der the me a ning via
con ce p tu al me ta phor.

To pre sent the mul ti- fa ce ted se man tic na tu re of the co lo ur term biały/whi te
and the com p le xi ty of its me a ning ex ten sions, I will ap p ly some of the
fun da men tal as su m p tions of co g ni ti ve se man tics, sum mari sed by Ge e ra erts
(2006) as the sta r ting po int and a lo de star in my ana ly sis of biały and whi te:
1) lexi cal con cepts have fuzzy rather than rigid bounda ries; 
2) po ly se mo us me a nings may ove r lap ra t her than be ne a t ly se pa ra ted; 
3) le xi cal con cepts are fle xi b le ra t her than ri gid and ana lo gi cal ra t her than

al go rithmi cal; 
4) lan gu a ge is part of hu man co g ni tion ra t her than in de pen dent of it; 
5) se man tic de fi ni tions of le xi cal con cepts and en cy c lopaedic de fi ni tions of the

same can not in prin ci p le be se pa ra ted; and 
6) cu l tu ral con texts and ot her re le vant data sho uld not be ig no red in the stu dy of 

se man tics.
Ge e ra erts (2006) con c lu des that “A way to re pre sent ra dial ca te go ries in

a sati sfa c to ry man ner is to use ‘hierarchical stru c tu res in a non- taxo no mi cal
way’ to re pre sent phe no me na such as inde ter mi na cy and ove r lap ping me a nings”.
This turns out to be a chal len ging task with terms as rich in con no ta tions as
co lo ur terms, in clu ding biały/whi te.
2. Met hodo lo gi cal prin ci p les and re se arch

The in ten tion of the re se arch was to car ry out a sema sio lo gi cal ana ly sis of
the co lo ur term biały/whi te and pre sent a ra dial stru c tu re for ei t her lan gu a ge to
il lu stra te the many sen ses the ad je c ti ve evo kes. I fol lo wed the the sis in tro du ced
and de ve lo ped by Ge e ra erts (1985), Lan ga c ker (1987) and Ta y lor (2007) that
me a ning is in he ren t ly and es sen tial ly ency clo pa e dic in sco pe. Le xi cal items are
con ce p tu al ca te go ries which re flect ge ne ral co g ni ti ve prin ci p les; thus inve sti ga tion
into the se ca te go ries gi ves us in sight into how re a li ty is per ce i ved and more
co m p lex or abs tract ide as are ex pres sed in terms of more ba sic ones. The
met hodo lo gi cal prin ci p le was to try to co ver all con tem po ra ry uses of the co lo ur 
term and to pre sent them in the form of a ‘psychologically pla u si b le” cha ins of
ex ten sions (an in va lua b le so u r ce of re fe ren ce was http://wor d net.prin ce ton.edu/, 
an on - li ne le xi cal re fe ren ce sy stem who se de sign is in spi red by cur rent
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psy cho lingu i stic the o ries of hu man le xi cal me mo ry). The main database for my
re se arch was the In ter net with a mi ni mum 10,000 do cu ments re trie ved for each
term (whi te/biały) and the PWN on li ne co r pus for the Po lish lan gu a ge as well as 
tra di tio nal and on li ne di c tio na ries of both lan gu a ges. Only sen ten ces that
con ta in the ta r ge ted co lo ur term (ad je c ti ve) in col lo ca tions with no uns were
ex tra c ted to col lect phra ses with well en tren ched fi gu ra ti ve me a nings of
biały/whi te. This stu dy does not in clu de fi gu ra ti ve uses of the co lo ur term in
po etry.

3. The ro ots (ety mo lo gy) and pro to ty pes
3. 1. Ety mo lo gy

Al t ho ugh the fol lo wing ana ly sis is – in prin ci p le – syn chro nic, ba sed on the
con tem po ra ry usa ge of the co lo ur terms, the ir ety mo lo gies can not be ne gle c ted.
In the co g ni ti ve view of lan gu a ge as a dy na mic phe no me non, the re is a need to
co m bi ne the re sults of dia chro nic and syn chro nic re se arch to get a co m p le te
view. Spe a kers of any lan gu a ge in he rit the con ce p tu al no tions em bed ded in it.
Also, the pro to ty pes of le xi cal units fo und in na tu ral world have not chan ged at
all (e.g. snow, milk for biały/whi te) and our con cepts are still bu ilt upon
pri ma ry ex pe rien ces. In some ca ses de ve lo ping a cha in of ex ten sions wo uld be
fu ti le wi t ho ut re se arch into the ori gi nal me a ning (ba sed on pri ma ry per ce p tion
of the world) and the dia chro nic chan ges that led to the cur rent me a ning.
Dia chro nic ana ly sis does not con tra dict the ou t co me of syn chro nic re se arch; on
the con tra ry, it con firms mo dern lan gu a ge users’ in tu i tions and kno w le d ge of
con ce p tu al mo ti va tions. Even tho ugh the ir users are not awa re of the fact they
rely on con cepts known to and de ve lo ped by the ir an ce stors, the se con cepts are
per va si ve in eve ry lan gu a ge and ahi sto ri cal ana ly sis ne glects ‘semantic relics’
pre sent in mo dern lan gu a ges.

3.1.1. Ety mo lo gy of biały
The Sla vo nic words for whi te, e.g. Ukra i nian bi liy, Bu l ga rian bial, Slo vak

bie ly, Czech bi’ly’, Po lish biały, all have a Com mon Sla vo nic root form *be’lo-
(whi te). The Indo -Eu ro pe an root can be re con stru c ted as *bhel- “fire, shi ne”.
which ac co unts for the quan ti ta ti ve con cept of whi te ness in li te ral and
con no ta ti ve sen ses. Za rę ba (1954) in ve sti ga tes the le xi cal de ve lo p ment of biały
into two pa ral lel de no ta tions, one of which – re la ting to the phe no me na of
shi ning and glit te ring – cle a r ly re flects the ori gi nal me a ning of the root which
has also been pre se r ved in dia lects whe re le xi cal ex ten sion led to the use of
biały for si l ver(y) as in ‘moneta biała’ (for si l ver co ins). 
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3.1.2 Ety mo lo gy of whi te
Whi te co mes from the Com mon Ge r ma nic root *hwe i ta (whi te), which it self

can be re la ted to an Indo -Eu ro pe an root *kwe it- or *kwe id- , ori gi nal ly me a ning 
‘to shi ne, to gle am; bright, white’. Like its Sla vo nic co un te r part ‘white’ re ve als
its quan ti ta ti ve aspect of bri g h t ness in nu me ro us phra ses and col lo ca tions. Also, 
the name of the ce re al whe at co mes from the same root and re fers to the bright
whi te co lo ur of whe at flo ur.

Ano t her root that de se r ves at ten tion is Com mon Ce l tic *be lo- (whi te,
shi ning), who se tra ces can be fo und in mo dern En glish bla ze, ble ach, blond,
bald, bale, black. Su r pri sing tho ugh it se ems to have blond and black as re la ted
de ri va ti ves, this is by no me ans ac ci den tal. The si mi la ri ty of Old En glish blc
/bla:k/ (pale, shi ning, whi te) as in Bede’s He hfde blc feax and bla c ne
an dwli tan: he had black hair and a pale face. (De scen dants : En glish ble ak) and 
Old En glish blc /blk/ (from Ge r ma nic: co g na te with Old Sa xon blac ‘ink’,
Old High Ge r man blah-; re la ted to Old No r se blakkr ‘dusky, black’) shows that
co g ni tion of whi te and black was very clo se to the con cepts: BARE and VOID
OF COLOUR. Even most lin gui sti cal ly una wa re/in sen si ti ve users can no ti ce the 
si mi la ri ty of black and blank to French blanc.

Ety mo lo gy shows that the quan ti ta ti ve aspect of whi te ness (the de gree of
bri g h t ness or sa tu ra tion) was (and still is) as im po r tant as the qua li ta ti ve aspect
(the qu a li ty of co lo ur or hue). This fact is cle a r ly evi dent in ex ten sions of
whi te ness as lu mi no si ty. Ano t her con c lu sion one can not help co ming to is the
co g ni ti ve, and and thus se man tic, pro xi mi ty of ‘white’ and ‘black’. A co g ni ti ve
ex p la na tion is that both come from the per ce p tion of whi te ness and bla c k ness as 
the lack of co lo ur, no lon ger ob vio us to En glish and Po lish spe a kers, tho ugh
still pre sent in fi xed phra ses with whi te and black.

3.2 Pro to ty pes
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) Sur vey an swered by Eng lish na tive speak ers (mainly Ameri cans) 

   White ness in natu ral world is as so ci ated with snow (37%), light (15%),
white clothes (14%), race of peo ple (8%),fol lowed by less fre quent cot ton
(6%), milk (6%); heat (4%), rough wa ter (3%), white dove (2%), ghost (1%), 
ice- cream (1%) , flow ers (lily, rose – 1%), less fre quent: re stored and crisp.
   Sym bolic white ness: pu rity (48%), clean li ness (27%), pure of sin (7%),
good ness (6%), in no cence (5%), peace (3%);

b) For Po lish spe a kers snow (33%) ra ted hi g hest and was fol lo wed by milk
(12%), wall (ce i ling, door – 11%), we dding (7%), pa per (5%), sky (+clo uds), 
whi te flo wers, drugs, flo ur, chalk (sli g h t ly over 1%), dove, an gel, cu r ta ins,
fe ver, light, te eth (be low 1%).
   The least frequent: sand, ice-cream, sugar, bed linen, bathroom, sperm,
death, underwear, hospital, washing powder, vodka, ghost, egg white, polar
bear, white ea gle.
   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. Con ven tions and sym bols 

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 ad jec tive with figu ra tive mean ing (while the noun has its lit eral mean ing

only), eg. biała broń, białe małżeństwo, white magic, white room;
2) an ad je c ti ve co m bi ned with a noun and the fi gu ra ti ve me a ning is pro du ced by 

the who le phra se, eg. biała ma fia, biały wę giel, whi te heat (of emo tions),
whi te dwarf;

3) an ad je c ti ve which co m bi ned with a noun forms a phra se which might be ei t -
her li te ral or fi gu ra ti ve in its me a ning as a who le, eg. białe my sz ki, w białych 
rę ka wi cz kach, whi te fe a t her, whi te ele p hant.
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. Pro ces ses of me a ning ex ten sions of biały/whi te
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. Si l ve ry; [WHITISH FOAMING WATER]
               > [OF LIGHTER HUE THAN TYPICAL] > [WITH MILK OR CREAM]
                                                     > [REFINED]  cf. Pu ri fied in ex ten sions in 2
               > [FAIR SKINNED/CAUCASIAN] 
                             > [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]
                                                                  > cf. le gal
                                > [EXTREMELY LUMINOUS]
                                    > [WELL-LIT]
                                    > [SILVER/SILVERY] > [WHITE FOR ARGENT] > ? [ROYAL]
                                            [WHITISH/SILVERY PLANT OR ANIMAL SPECIES]
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1. Dic tion ar ies and en cy clo pae dias in both lan guages abound in names for
natu ral kinds with ‘white’.
The qual ity of be ing white is cer tainly true for sub stances like ce ment biały
( ) or white flour, how ever ‘whit eness’ is ques tion able in the case of white
wine/białe wino, white bread/białe piec zywo which are in fact yel lowish or
light brown, and ‘white’ re fers to an un usu ally light hue of a kind of
pro duce. In this mean ing the con cept of ten over laps an other one:
PURIFIED, as for white rice, white flour and white bread. For plant and
ani mals white re fers, in fact, to grey or sil very varia tion of a given col our
(see white as pen/biała to pola) far from genu ine white ness (for SILVERY
ex ten sion see 5 be low). On the other hand ‘white’ is ap pro pri ate for parts
typi cally white, like the white of an egg/białko, or the white of an eye/białko, 
białkówka oka, as well as the op ti cal ef fect of rough, foamy wa ter – ‘white’
re places me toni mi cally such wa ter in phrases white cap or white squall.
Col lo quial or slang names for drugs con sti tute a large group, es pe cially in
Eng lish, or more pre cisely, in Ameri can slang. Its in flu ence can be seen in
par al lel Pol ish phrases, un doubt edly an gli cisms. White as a symp tom of
a dis ease among hu mans, ani mals and plants ( white spots, blanched ar eas) is 
used in white syn drome (a coral- bleaching dis ease) and white scars or
patches in skin can cer. White for dairy, sani tary fa cili ties and bed linen,
tra di tion ally as so ci ated with white ness, is me ton ymi cally used in biały
montaż (in stal la tion of bath room suite), biały trans port (of dairy prod ucts) or 
white sale (of bed linen). Names for foods and drinks are fre quently
pre ceded by white if they are ‘a lmost white’ (white flour), ‘ye llowish’ (white 
wine) or ‘pale shades of dif fer ent col ours’ (white grapes, biała ka pusta). The
ad di tion of milk or cream makes liq uids and drinks ‘white’ too, e.g. biała
kawa/white cof fee, biały sos/white sauce and their modi fi ca tions like flat
white (for es presso with hot milk). An other cate gory make al co holic dreams
with milk like white Ca dil lac (scotch&milk). A lighter varia tion of a col our
re ferred to as ‘white’, also known as Cau ca sian, is the fair or pink ish
com plex ion of peo ple, es pe cially those in hab it ing Europe, or those whose
skin col our is op posed to that of ‘blacks’ as hav ing less pig men ta tion. The
ra cial mean ing is ex tended onto so cial and cul tural is sues, as white
peo ple/citi zens/Ameri cans/ac tors have their white cul ture/mu sic/poli ti cians
and make white money. In ‘black’ slang ‘white’ ac quires a de roga tory
mean ing, e.g. white trash = white peo ple with low so cial status, white meat = 
white women, white mu sic = soulless mu sic. (www.ur ban dic tion ary.com).
Biały murzyn (*white Ne gro) seems to be quite flexi ble in its ap pli ca tion.
De fined as a white per son who is made to do the worst kind of work for lit tle 
or no money, or sim ply as a slave, has ac quired a ra cial con no ta tion as well

26 Ewa GIEROŃ-CZEPCZOR



with only white bear ing a figu ra tive mean ing. For many Pol ish speak ers
Mi chael Jack son with his whit ened com plex ion is a white Ne gro. In
Afro- American slang a white Af ri can is ei ther a per son of the white race
born in Af rica or some one who is half black and half Cau ca sian. White
Black Man de notes a Cau ca sian per son who strongly be lieves to be
a mem ber of a black com mu nity (whereas its black mem bers do not think
so).

    [NATURALLY WHITE] > [ WHITISH ANIMALS OR PLANTS] > cf. Si l ve ry
                      P: biała to po la/rzo d kiew          E: whi te sage/san da l wo od/spru ce/beam/ce dar/
                         po rze czka/no so ro żec            whi te fly/fox/mo u se/oak/pine/po plar/rhi no/
    [POLAR AREAS] ––   nie dźwie dzie/bo cian            shark/gum/po ta to/thro at/horn/wha le/tail/

                                                 ad mi ral/
posłać na białe nie dźwie dzie  biały pol ski kró lik             ash/aspen/bass/bay/bear/birch/bry o ny/
                                                ca m pion/
                          aka cja biała/san dałowiec        clo ver/crab/crap pie(fish)/ 
                                                 whi te cup/da i sy/ele p hant/
                          lis                           whi te -e ye (bird), whi te fir, whi te fish/ go urd
                                                go urd/hake (fish)/lo tus/lu pi ne/ma ho ga ny/ 
                                                ma r lin
                                                     mu stard (plant)/perch (fish)/flax/mil ler 
                                                      (moth)
                                           SILVERY (fish,le a ves) 
                                           P: amur biały       E: whi te po plar = whi te aspen
                                                              (sil ver- le a ved po plar)
                                                     (me tals)
                                           P: białe złoto        E: whi te gold
                                              białe jak sre bro
                                              me ta le białe         whi te me tals
                                                                 whi tesmith
                         [NATURALLY WHITE PARTS]
                         P: białko ja j ka                     E: egg whi te, 
                            białko oka                         the whi tes of eyes
                         [WHITISH FOAMING WATER ] 
                         P: biała grzy wa, biały grzbiet (fali)   E: whi te cap, whi tewa ter,
                                                              whi te ho r se
                           (hu czy) biała woda
                           biały szkwał                        whi te squ all
                       > [WHITE che mi cal or or ga nic SUBSTANCES]

Con tra sti ve sema sio lo gi cal ana ly sis of whi te and biały 27



                    P: na biał                              E: whi te ga so li ne/acid/lead/al ka li
                       biała śmierć (cu kier, narko ty ki)           drugs 
                       biała far ba (amp he ta mi ne)               whi te (co ca i ne)
                       biała spód ni czka (pa c ket of amp he ta mi ne)  whi te bag (of co ca i ne)
                       biała ko szu l ka (pa c ket of amp he ta mi ne)    whi te brick (co ca i ne)
                       le p sze białe (co ca i ne)                    whi te bu d ha (ma ri hu a na)
                                                              whi te bull (co ca i ne)
                                                              whi te ched da (mo ney made by
                                                                             sel ling drugs)
                                                              whi te chi na (he ro i ne)
                                                              Whi te Earth (ma ri ju a na)
                                                              whi te girl (co ca i ne)
                                                              whi te ho r se (co ca i ne)
                                                              whi te me r ce des (ex ta sy pill)
                                                               whi te mon key/mo u se (co ca i ne)
                                                               whi te nike (ex ta sy pill)
                                                               whi te pud ding (co ca i ne)
                                                               whi te rhi no (ma ri ju a na)
                                                               whi te wi dow (ma ri ju a na)
                                                               go whi te (af ter ta king  drugs) = 
                                                                        go cra zy
                       ce ment biały 
                                                               whi tes (Leu kor r hea)
                                                               whi te pi g ment
                       sub stan cja/isto ta biała (w mó z gu)            whi te mat ter
                       ma g ne zja biała
                     > [SYMPTOMS OF DISEASE] 
                       P: biała rdza                          E: whi te spot
                                                                whi te (from skin can cer)
                                                                whi te syn dro me
                     > [CONCERNING TYPICALLY WHITE GOODS]
                       P: biały trans port (na biału)               E: 
                         biały mon taż (sa ni ta ria tów 
                          i ar ma tu ry)
                          bie li z na 
                                                                whi te sale (of li nen)
                     > [DISTINCT FROM DARKER TYPES] 
                       P: białe mię so                          E: whi te meat
                          białe wino                              whi te wine
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                         biały chleb (pi eczy wo)                   whi te bre ad
                         biały pieprz                           whi te pep per
                         biała cze ko la da                         whi te cho co la te
                         białe ryby                              whi te fish (meat)
                         biała mąka                             whi te flo ur
                         biały barszcz                            (whi te bortsch*)
                         biała kiełbasa                           (raw sa u sa ge) cf. NOT
                                                                     MODIFIED
                         biała ka pu sta                            (freq. gre en cab ba ge, ra re ly
                                                                         whi te)
                         biała po rze czka                          whi te cur rant
                         biała rzo d kiew                           whi te ra dish
                         biały sa l ce son                            (*“whi te” brawn/head che e se)
                         biały ser                                (curd che e se)
                         białe wi no gro na                          whi te gra pes
                         cy na mon biały
                         biała dama (al co ho lic drink)

                                    > [WITH MILK OR CREAM ADDED]
                              P: biała kawa                E: whi te cof fee
                                                             flat whi te (espres so with hot wilk)
                                 biały sos                    whi te sa u ce
                                 (ba war ka)                   whi te tea
                                 biały Ro sja nin               Whi te Rus sian
                                                             whi te ca dil lac (scotch&milk)

                   > [OF FAIR COMPLEXION, CAUCASIAN] (fai r - skin ned)
                        P: bia li, bia li oby wa te le              E: whi te-skin ned,
                           biała rasa                           whi te ci ti zen/po pu la tion
                           biała emi gra cja,                      whi te - bre ed    
                                                              Whi te Man’s Bur den  
                           biały mu rzyn                        li ly- w hi te
                                                              whi te meat (sl. whi te
                                                              wo men), whi tey, 
                                                        whi te afri can
                                                               whi te sub urbs
                                                               whi te trash
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                     > [TYPICAL OF WHITE/BELONGING TO EUROPEAN PEOPLE/CULTURE]
                       P: biały blu es/jazz                     E: whi te blu es/jazz
                                                               whi te mo ney
                                                               whi te flight2

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 Na ro dze nie                E: whi te Chri st mas
                 biała zima                             whi te win ter
                 biały mróz                             whi te frost

          > [CONNECTED WITH SNOW SPORTS]
              P: białe sza le ń stwo                      E: ?
                 biały sport
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          > [COVERED WITH SNOW] 
              P: białe szczy ty gór / pola                E: whi te mo un ta in pe aks/ fields
                 biała śmierć (ava lan che)                  whi te snow sce ne/lan d s ca pe
                 biała pie rzy na śnie gu
                 biały kon ty nent
                 biały stok                               whi te (ski) slo pe
                 biała sto pa 
                 posłać na białe nie dźwie dzie

          > [CONCEAL(ED),OBSCURE]
              P: wy bie lać (fig.)                         E: whi te out 
                                                         1946 as an ex tre me snow con di tion

                                                     on the U.S. pra irie;
                                                         1977 as a li qu id cor re c tion for pa per
                                                         whi te wash
                                                         whi te se pu l chre (hy po c ri te)

   The ot her ex ten sion from [SNOWY] is [PURE]. Whi te is a sa c red and pure
colour. It’s the colour of an gels and gods. It is also the co lo ur of do ctors,
nu r ses, and ot hers in the he alth pro fes sion, as well as cle an li ness. Pu ri ty
of ten me ans the na tu ral (not mo di fied) sta te as in biały głos ( *whi te vo i ce or 
śpie wo krzyk – open thro at sin ging known in East Eu ro pe an folk mu si cal
tra di tions) or whi te her ring (un s mo ked). The sty le of biały wiersz/whi te
ve r se or whi te box (co m pu ter go ods sold wi t ho ut un ne ces sa ry ex tras) re flect
the idea of sim p li ci ty. In no cen ce and fla w les s ness ari se from the ba sic
no tion of pu ri ty and can be fo und in va rio us phra ses in En glish, re la ti ve ly
rare in Po lish tho ugh, for in stan ce, biała su k nia ślu b na/whi te we dding dress
sym bo li ze cha sti ty (fu r t her ex ten ded to białe małże ń stwo/whi te mar ria ge),
whi ter than whi te (com p le te ly good and ho nest), whi te flo wer (sl. vi r gin),
whi te she ep (a po si ti ve cha ra c ter in a gro up that has a bad re pu ta tion). The
con cepts of pu ri ty, in no cen ce and cha sti ty are inex tri ca b ly lin ked to tho se of
ho li ness (whi te dove/biała gołębi ca, biały ha bit)/(pope’s whi te cas sock). The 
con cept fre qu en t ly ove r laps with ex ten sion 3 in [CLOTHED IN WHITE] >
[INNOCENT/HOLY] > [RELIGIOUS]. The con cept of ho li ness hi sto ri cal ly
lin ked with mo na r chy and ro y al po wer (ro y al Go d - gi ven rights) ex tends the
me a ning of whi te into su per ior and ad van tage o us (whi te - list, whi te co lo u red
pie ces in bo ard ga mes), on one hand, and into con ser va ti ve, on the ot her
(hi sto ri cal ly, it was as so cia ted with sup port for ab so lu tist mo na r chists, first
for sup po r ters of the Bo ur bon dy na sty of Fran ce, in 1917 used by the Tsa rist
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Whi tes in the Rus sian Re vo lu tion). Whi te lily is the flo ral sym bol of the
Vi r gin Mary’s pu ri ty and the em b lem of the kings of Fran ce. The con cepts
of su per io ri ty and ad van tage o us po si tion ove r lap that of [TYPICAL
OF/BELONGING TO CAUCASIAN PEOPLE] who se pri vi le ged po si tion
was (and to some ex tent still is) un de nia b le. The term ‘white’ for Ca u ca sian
pe o p le en te red di c tio na ries in the 1600s when sla ve ry was at its he ight and
cle a r ly im p lied more than the co lo ur of hu man skin. One more ex ten sion of
in no cen ce, co m bi ned with that of fa i r ness and ho ne sty (see be low), im p lies
the sta te of be ing fo r tu na te, hap py (and ca re less) just like an in no cent per son 
in a fair world (the whi te days of his life, Sir Wa l ter Scott, Guy Man ne ring).

 
   [SNOW WHITE] > PURE >
        > [NATURAL, NOT MODIFIED, RAW]
        P: biały głos (also: śpie wo krzyk)            E: whi te her ring (un s mo ked) or whi ter/li g h ter than 
                                            ty pi cal WHITE FISH
                                 > [SIMPLE, BASIC]
                                   P: biały wiersz           E: whi te ve r se
                                                             whi te la bel
                                                              whi te box (co m pu ter goods sold 
                                                             wi t ho ut un ne ces sa ry ex tras)
                                                             in the whi te (un pa in ted, 
                                                       un var ni s hed wood)

       > [INNOCENT, FLAWLESS] as in pri sti ne whi te
          P: biała su k nia ślu b na              E: whi te we dding dress (cf. whi te we dding – CLOTHED)
                                            whi te rose
                                            whi ter than whi te
                                            whi te flo wer (sl. vi r gin/chri stian etc)
                                            whi te she ep (in a gro up) 

       > [CELIBACY, CHASTITY]
          P: białe małże ń stwo              E: whi te mar ria ge

        > [HOLY, RELIGIOUS]                                         whi te- colo u red pie ces

          P: biała gołębi ca                E: whi te dove            whi te list, fai r- ha i red

             (Holy Spi rit)                             > [SUPERIOR, ADVANTAGEOUS]
          P: biała li lia                     E: whi te lily   >  [MONARCHY, ROYAL] see also ar gent
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    CLERGY ———- biały ha bit                      pope’s whi te cas sock > [CONSERVATIVE]
                    biały ty dzień                  whi te ro bes
                    biały opłatek
                    biała ma fia (cf. MEDICAL)     whi te ma son ry
         > [FORTUNATE, FAVOURABLE]        E: the whi te 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: su mie nie białe jak śnieg                E: shi ning whi te ar mo ur
                                                     whi te (ste ri le) room
                     > [NON-POLLUTING, ECOLOGICAL]
                          P: biały wę giel                  E: whi te ene r gy
                             biała broń (see also SILVERY)    whi te me ter
                     > [MEDICAL]
                          P: ka r ta biała                     E: whi te bus (in men tal in sti tu tions)
                        (for paid me di cal se r vi ce in pri va te cli nics) 
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        > [PURIFIED]
           P: biały ryż                    E: whi te rice
              biały cu kier                    whi te su gar
 
              biała sól                       whi te salt
                                             whi te soda 
        > [FAIR, HONEST]
           P: w białych rę ka wi cz kach       E: tre at sb with whi te glo ves
                                             two blacks don’t make a whi te
                                             that’s whi te of you
                                             whi ter than whi te (to tal ly fair and ho nest)
                                > [POSITIVE ] — whi te in fo r ma tion, whi te smo ke (agre e ment)
                                                    whi te alert (sa fe ty)
    > [BENEVOLENT]
           P: biały ru mak                   E: whi te knight (wy ba w ca/sa vio ur)
              biała ma gia                      whi te ma gic/witch
                                              whi te lie
                                              whi te hat
              biała fla ga                       whi te flag (flag of tru ce)
              biały gołąbek po ko ju              whi te dove (sym bol of pe a ce)

        > [LEGAL, OVERT]
           P: biały wy wiad                   E: whi te book, whi te pa per4(ori gi nal ly bo und in whi te)
                                              whi te mo ney (le gal, ta xed)
        > [NOT VIOLENT OR REPRESSIVE]
           P: białe wo j sko                   E: whi te rib bon
             białe szkoły (in hip pie ide o lo gy)
             biały marsz (aga inst vio len ce)
             biała flo ta (vs co m bat fle et) 
        > [COWARDLY]
           P: biała fla ga                     E: whi te flag
                                              whi te fe a t her
                                              whi te- li ve red (tchó rzem pod szy ty)
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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
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5 The noun bie li z na (un de r we ar) used in the Po lish lan gu a ge sin ce 14th cen tu ry and de ri ved
from the ad je c ti ve biały used to have a wide le xi cal re fe ren ce as it ori gi nal ly me ant ‘anything
whi te, whi te ness, whi te things’. In Słow nik ję zy ka pol skie go by S.B. Lin de (pu b li s hed in
1807–1814) , the en try for bie li z na co vers a wide ran ge of di ve r se me a nings, e.g. fur of the whi te
squ ir rel , wood pulp, whi te spot or scar (bie li z na mi po kro pio ny), fish with whi te meat (Karp, ka -
raś, lin i inne bie li z ny są w mię sie miałkie..., Przez bie li z nę ato li zwy cza j nie ro zu mie się sam drób
ryb, małe ry b ki, jak płotki...), whi te re si due from al co hol (Odjąć trze ba od go rzałki bie li z nę...),
whi te clo t hing items such as a whi te ta b le c loth. (Dzie w czę na śnie ż nej bie li ź nie zo sta wiło mu pu -
ste l ni czy posiłek...). In the se cond half of the 18th cen tu ry its me a ning was na rro wed down to
mean ‘bed linen’ or ‘underwear’. The noun it self has lit t le in com mon with the ori gi nal me a ning
in times when un de r we ar is fre qu en t ly of a dif fe rent co lo ur than whi te. (cf. A. Ba ń ko wski Ety -
molo gi cz ny słow nik ję zy ka pol skie go, K. Długosz -Kur cza bo wa Nowy słow nik ety molo gi cz ny ję zy -
ka pol skie go). 



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 ina c ti vi ty re sults 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:
[WHITE CLOTH] P: bielizna                        E: bed linen  white sale of ~
    biała sala < bielizna pościelowa
                                                     white table-cloth restaurant
                                                     > [LUXURIOUS/ UPSCALE] 
                                         > white whale (sl.object of desire)
[CLOTHED/CLAD IN WHITE]
        > [TYPICALLY (IN) WHITE OUTFIT]  
          P: białe siostry                       E: white nuns, friars (karmelici)
            białe fartuchy                         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                            white robes > RELIGIOUS > HOLY
                    > [MEDICAL] (cf. sterile)
                      P: białe siostry           E: men in white coats
                         biała niedziela
      > [PART OF OUTFIT] 
          P: białe kołnierzyki (anglicism)        E: white-collar — white collar crime
             białe czepki (cf. medical)             white-tie — white-tie dinner
             białogłowa (wearing white bonnet)         white tweed/gabardine/flannel (for trousers)
                                                 white-shoe (law firm) 
             białe rękawiczki                     white beater (sleeveless white shirt)
                                                 white sock (poorly paid civil servant or 
                                                 clerk) White Sox (team)
                                                 white hat
             biała suknia ślubna                   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
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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
                białe piekło6 (hiszp. wiatr w górach 
                            ponad 100 km/h)
                biała wódka
                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           E: ? white whale
                                 > [REVERSE SITUATION]
                                                P: białe tango/walc      E: ?
        > [BLANCHED/ALBESCENT]
              P: białe strzechy             E: white syndrome in coral reefs
                                           whited (bleached)
                                            white sale/goods (bleached cotton/linen fabrics)
           > [PALE] 
             P: biały jak kreda, kredowo biały          E: white-faced
               (blady strach)                           white as a sheet
               dumna i biała(=pale)                        lips white with terror, face white
                                                      with rage
                                                       white-face (clown)
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                               > [NOT TANNED]
                                 P: białe dlonie               E: white hands/legs etc
                                                                white caper7
                                                                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)   E: bleed sb white
                                                 biała dama (=ghost)
                                                 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)
                                                            white knuckle (ride)
                                  (pobladły ze wściekłosci)    white angry
                                                             white liver (=nymphomaniac)

        > [EMPTY, BLANK, UNPRINTED]
             P: białe plamy (na mapie,                  E: blank pages (Fr. blanc), go blank 
               w świadomości                           wide white margins, white space 
                                                       (unprinted area)
               biała karta historii                        White Wall (sl) random mind blanks
               człowiek jak biała karta                    white line – any blank or white part 
                                        or margin
               biała śmierć (zapomnienie)                whiteacre, 
               czarno na białym 

                       > [BLINDNESS]
                                  P: biała laska (niewidomego)     E: white stick (of the blind)
                       > [LACK OF EXPERIENCE]
                                  P: biały pas (judo)            E: white belt
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                       > [SOULLESS, CLEANED UP]
                                P:                           E: His music is white to the
                                                                 max!
                       > [USELESSNESS]
                                   P: ?                        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             E: ?
               do białego rana
               biały mazur
               białe noce                   white nights —— SLEEPLESS (sl) white nights
                      > [HAPPENING BY DAY thus VISIBLE, OVERT]
                        P: w biały dzień            E: (daylight robbery)
          > [HEATED/INCANDESCENT]
                P: biała pożoga                     E: white flames
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                 > [INTENSLY HEATED] (GLOWING WITH HEAT) HEATED TO THE
                   POINT OF  WHITENESS
                         P: biały żar/upał      E: white heat/flames/white-hot centre of the  fire

                             białe karły       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      E: white fury
         > [WELL-LIT]
               P: ulica biała od słońca        E: ?
                  scena biała od świateł

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:                            E: White Ensign (white = argent in heraldry)
                     białe złoto                    white gold
                    białe jak srebro
                     metale białe                   white metals
                                                   whitesmith
                                                   white meat (gambling winnings, sl)
                     biała broń                     (cold steel)
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Con c lu sions
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
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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 lan gu a ges sha re a vast vo ca bu la ry of La tin and Gre ek ori gins, e.g. whi te
cells en te red the le xi cons of En glish and Po lish as bor ro wings.
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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Jo an na KOR BUT

Cze skie związki fra zeo logi cz ne z zapo ży cze nia mi
z za kre su mody i ko s me ty ki

O wy so kim sto p niu asy mi la cji prze ję tych jed no stek le ksy ka l nych świa d czy
fakt ich wcho dze nia na grun cie ję zy ka za po ży czającego (w tym przy pa d ku ję zy -
ka cze skie go) w związki fra zeo logi cz ne. Spo śród 360 przeana li zo wa nych jed -
no stek hasłowych wchodzących w skład pola „moda i ko s me ty ka” ty l ko 45
two rzy związki fra zeo logi cz ne. Wśród tej gru py wy ró ż nić mo ż na ta kie jed no -
stki hasłowe, któ re wy stę pują ty l ko w jed nym fra zeo logi z mie1, np. a k s a  m i t:
pleť hebká jako aksa mit : pol. mięk ki/gładki jak aksa mit, k a  b e  l a:  stát si na
ka be lu : por. pol. cie m ny jak ta ba ka w rogu, ž u r n á l:  vypadat jako ze žurnálu : 
pol. ktoś/coś jak z żu r na la oraz ta kie, któ re wy stę pują w paru wy ra że niach.
Znaczną fre k wencją cha ra kte ry zują się m.in. fra zeo logi z my z na stę pującymi
zapo ży cze nia mi: b a č k o r a:  natáhnout bačkory, zatřepat (za kle pat) bačkora-
mi/bačkorama, mít/vědět sta rou bačkoru; b r ý l e:  dívat se na něco černými
brýlemi, dívat se na něco růžovými brýlemi, mít/na sa dit někomu brýle mámení;
k a  l  h o  t y:  cho dit v kalhotách, ne moct za pno ut ka l ho ty, pro hnat někomu ka l ho -
ty/gatě/ kožich; k o š i l e:  bližší košile než kabát/košile bližší než kabát, vzít si
ho l ku bez košile, svléknout/svlíknout někoho do košile.

W przy pa d ku cze skich związków czę sto mamy do czy nie nia z mo ż li wo ścią
wy mia ny po szcze gó l nych ko m po nen tów związku, przy czym – mimo wy mia ny
– po zo stają one na dal w polu zna cze nio wym „ubra nie” (nie zmie niając zna cze -
nia całego połącze nia), np.: czes. mít pod čepicí/klo bo u kem ‘być pijanym’; czes. 
reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla spo r to w ca: pra wo, za szczyt re pre zen towa -

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 W ar ty ku le oma wia ne są przykłado we fra zeo logi z my, pełny ma te riał fra zeo logi cz ny zna j du je 
się w dołączo nych do te kstu wykazach. Ety mo lo gia poszcz. za po ży czeń z wy bra ne go za kre su
zna cze nio we go przed sta wio na zo stała rów nież na ko ń cu ar ty kułu.



nia swe go kra ju (w da nej dys cy p li nie spo r tu)’; czes. dát/dávat někomu/něčemu
na frak/kabát ‘pokonać ko goś/coś; w spo sób ko m pro mi tujący coś ze p suć, zni sz -
czyć, znie kształcić (z początko wym za mia rem ule p sze nia); spra wić ko muś
lanie’; czes. na trhno ut někomu frak/sako ‘wyraźnie, z łatwo ścią ko goś w czymś
(np. w ja kimś kon ku r sie) prze wy ższyć, wy prze dzić; po ko nać ko goś i w ten spo -
sób go ośmie szyć, skompromitować’; czes. pro hnat někomu ka l ho ty/gatě/kožich 
‘zmusić ko goś do du że go wysiłku’; czes. plyšová/sametová/velvetová re vo lu ce
‘bezkrwawe oba le nia rządów przez Cze chów i Słowaków’; czes. plyšový/sa-
metový roz vod ‘rozpad Re pu b li ki Cze chosłowa cji na Re pu b li kę Czeską i Re pu -
b li kę Słowacką’; czes. držet se někoho za šosy/sukně ‘być nie samo dzie l nym, nie 
umieć się obejść bez czy jejś bez ustan nej po mo cy i rady’.

Ana li za ma te riału po ka zu je, że w ob rę bie ba da ne go pola se man tycz ne go sto -
sun ko wo czę sto spo t kać się mo ż na z pro ble mem złud nej ek wi wa len cji fra zeo -
logi cz nej (Orłoś 2003: 333–385). Znaczną część zgro ma dzo nych jed no stek
tworzą zdra d li we fra zeo logi z my (cze skie i pol skie), któ re ró ż nią się naj czę ściej
po szcze gól ny mi kom po nen ta mi, np. czes. nalít někomu balzám do rány : pol.
lać/sączyć ba l sam w czy jeś se r ce ‘uspokoić, po cie szyć ko goś; zmnie j szyć czy -
jeś cierpienie’, czes. srdce spa d lo někomu do bot/ka l hot : pol. se r ce poszło/ucie- 
kło ko muś w pię ty ‘ktoś stra cił od wa gę, boi się, zląkł się’, albo ró ż niące się spo -
so bem ob ra zo wa nia, np. czes. mít na někoho krátké/ krátký tričko : pol. nie do -
ra stać ko muś do pięt ‘być na zna cz nie ni ż szym po zio mie od ko goś, nie do rów -
ny wać komuś’, czes. natáhnout kamaše/bačkory//za kle pat kamašemi/bač-
korami/bačkorama : pol. pot. wyciągnąć ko py ta ‘umrzeć’, czes. stará ve sta :
pol. sta ra hi sto ria/śpie w ka ‘da w no i po wszech nie zna na rzecz, oko li cz ność, da -
w no zna ny fakt’.

W za kre sie cze sko- po l skiej fra ze o lo gii po rów na w czej mamy nie kie dy do
czy nie nia z tzw. dwu języ cz ny mi ho mo ni ma mi fraze ologi cz ny mi, czy li związka -
mi o iden ty cz nym lub zbli żo nym brzmie niu, ale od mien nym zna cze niu.
W zgroma dzo nym ma te ria le zna lazły się m. in. na stę pujące przykłady:
a) cze skie mu fra zeo logi zmo wi: mít fa zó nu: 1. ‘odznaczać się pię k nym i ele gan -

c kim wyglądem, formą’, 2. (zwłasz cza w ne ga cji) ‘mieć sens’, brzmie nio wo
od po wia da pol ski fra ze o lo gizm mieć/trzy mać fa son ‘być pe w nym sie bie,
oka zy wać fan ta zję, ani musz, nad ra biać miną’ (por. też pol. dosł. trzy mać fa -
son ‘(o ubra niach) za cho wy wać pie r wo t ny wygląd, kształt’)2;
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2 W j. pol. le ksem fa son ma dwa zna cze nia: 1. ‘krój, wzór, mo del ubioru’ – por. fa son cza p ki,
su k ni; do brać fa son; ka pe lusz stra cił fa son, (fraz.) prze ro bić ko goś na swój fa son; 2. pot.
‘swobodny, śmiały spo sób by cia; ani musz, fan ta zja, bra wu ra – por. ro bić coś z fa so nem, (fraz.)
trzy mać/mieć fa son; stra cić fa son – zob. M. Szy m czak (red.) 1996, t. I, s. 540.



b) cze skie mu związko wi držet se někoho za šosy/sukně – ‘być nie samo dzie l -
nym, nie umieć się obejść bez czy jejś bez ustan nej po mo cy i rady’, od po wia -
da pod wzglę dem brzmie nio wym pol ski fra zem trzy mać ko goś za połę/za
poły ‘krępować czyjąś swo bo dę, nie po zwa lać na coś’ (przest.)3. Od po wied -
ni kiem zna cze nio wym cze skie go związku jest pol. trzy mać się czy jejś spód -
ni cy.
Sto sun ko wo nie wie le spo śród ana li zo wa nych cze skich jed no stek fraze olo gi -

cz nych, któ re za wie rają w swym skład zie le ksy ka l nym za po ży cze nia z za kre su
mody i ko s me ty ki, nie po sia da fraze olo gi cz nych od po wied ni ków w ję zy ku pol -
skim (w pol szczy ź nie po ja wia się zwrot będący nie fraze ologi cz nym od po wied -
ni kiem, uży wa ny ty l ko w zna cze niu dosłow nym), np. czes. cho dit v kalhotách
‘(o ko bie cie w ro dzi nie) de cy do wać, rządzić w domu’: pol. dosł. cho dzić
w spod niach // no sić spod nie ‘mieć ubra ne na so bie spodnie’; czes. ne moct za -
pno ut ka l ho ty ‘być prze je dzo nym; być grubym’: dosł. pol. nie móc dopiąć spod -
ni // nie móc się dopiąć w pa sie ‘nie móc zapiąć do ko ń ca // dokład nie ubra nia
(spod ni, spód ni cy); czes. počítat něco na knoflikách ‘wahać się, nie umieć do -
ko nać wyboru’ – pol. dosł. li czyć coś na gu zi kach ‘rachować, do dając lub ode -
jmując gu zi ki; uży wać gu zi ków jako po mo cy przy liczeniu’.

Jed no z no wszych cze skich wy ra żeń sametové výročí ‘rocznica aksa mi t nej
rewolucji’ w ogó le nie po sia da swo je go od po wied ni ka w ję zy ku pol skim.

Złudną ek wi wa len cję mo że my rów nież ob se r wo wać na przykład zie wy ra że -
nia reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla spo r to w ca: pra wo, za szczyt re pre zen -
towa nia swe go kra ju (w da nej dys cy p li nie spo r tu)’, któ re go od po wied ni kiem
w ję zy ku pol skim jest to ż sa me pod wzglę dem zna cze nio wym wy ra że nie mie j -
sce w re pre zen ta cji, nie będące fra zeo logi z mem4.

Wa r to pod kre ślić, że ponad 80% ana li zo wa nych cze skich połączeń fraze olo -
gi cz nych po sia da ta kie same – lub wy ka zujące duże po do bie ń stwo – od po wied -
ni ki w ję zy ku pol skim (za rów no je śli cho dzi o stro nę se man tyczną, jak i zbli żo -
ny skład le ksy ka l ny), np. czes. pleť hebká jako aksa mit : pol. mięk ki/gładki jak
aksa mit (np. o ce rze); czes. být na někoho/něco alergický : pol. mieć na ko -
goś/na coś ale r gię/uczu le nie//być na ko goś uczu lo nym; czes. být balzámem na
rány někoho : pol. być/działać jak ba l sam; czes. (být) hloupý jako bota : pol.
głupi jak but; czes. dívat se na něco černými brýlemi : pol. pa trzeć na coś/ko goś 
przez cza r ne oku la ry; czes. dívat se na něco růžovými brýlemi : pol. pa trzeć na
coś/ko goś przez ró żo we oku la ry; czes. mít pod čepicí vra b ce : pol. mieć wró b le
pod czapką; czes. svěrací ka za j ka : pol. ka f tan bez pie cze ń stwa; czes. připravit
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někoho o poslední košile : pol. obed rzeć ko goś do osta t niej ko szu li; czes.
být/bejt pod pan to flem : pol. być pod pan to flem; czes. být v růžové náladě : pol.
być w ró żo wym na stro ju/hu mo rze; czes. vy pa dat jako ze žurnálu : pol. ktoś/coś
jak z żu r na la.

W przy pa d ku wy ra że nia czes. být (hebký) jako hedvábí zna cze nie to ty l ko
czę ścio wo po kry wa się z pol. mięk ki/gładki jak aksa mit, bo wiem w ję zy ku cze -
skim – oprócz wspó l ne go z pol skim zna cze nia ‘być de li ka t nym, mięk kim, gład -
kim i pięknym’ – związek ten od no si się też do po tra wy, je dze nia o ‘delikatnym 
i przy je mnym smaku’.

Nie któ re fra zeo logi z my cze skie po sia dają ró ż niące się kom po nen ta mi – i nie 
za wsze w pełni po kry wające się pod wzglę dem zna cze nio wym – ek wi wa len ty
pol skie, np. czes. pro hnat/prohánět někomu fa l dy/frak/ ko stru/per ka/sako ‘suro- 
wo ko goś uka rać; zmu sić ko goś do in ten sy w nej pracy’ : por. pol. wziąć ko goś
do ga lo pu ‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pracy’5, czes. běží/utíká jako by mu
šosy hořely/zapálil ‘o kimś, kto bar dzo szy b ko, nie zgra b nie gdzieś bie g nie;
spie szy się’ : por. pol. ucie kać/wiać aż się ku rzy ‘uciekać bar dzo szybko’.

Zda rza się, że je den fra ze o lo gizm cze ski po sia da ki l ka (mniej lub bar dziej
zbli żo nych do sie bie) zna czeń, któ rym w ję zy ku pol skim od po wia dają ró ż ne
jed no stki, np.: czes. být silný/pevný v kramflekách (v něčem)//pot. bejt si l nej/pe -
v nej v kramflecích(v něčem) 1. ‘być spe cja listą w ja kiejś dzie dzi nie, znać się na
czymś’ pol. znać się na rze czy//mieć fach w ręku; 2. ‘mieć usta bi li zo waną po zy -
cję, mieć si l ne opa r cie w czymś, czuć się pe w nie’ (pol. stać na pe w nym/twar -
dym grun cie); czes. dát/dávat někomu/něčemu na frak/prdel/kabát: 1.‘w spo sób
zde cy do wa ny ko goś/coś pokonać’ – pol. po bić ko goś na głowę; 2. ‘w spo sób
ko m pro mi tujący coś ze p suć, zni sz czyć, znie kształcić (z początko wym za mia -
rem ule p sze nia)’ – pol. dosł. prze do brzyć ‘przesadzić w ule p sza niu czegoś’;
3. ‘zbić ko goś, spra wić mu lanie’ – pol. prze trze pać/wy gar bo wać/złoić ko muś
skó rę; czes. mít pod čepicí/klo bo u kem 1. ‘być pijanym’– pol. mieć w czu bie; 2.
‘być bar dzo inte li gen t nym, sprytnym’ – pol. być nie w cie mię bi tym.

Współcze s na fra ze o lo gia cze ska zna j du je się pod si l nym od działywa niem
nie mie c kich sche ma tów fraze olo gi cz nych. Wpływ ten prze ja wia się prze de
wszy stkim w ka l kach ję zy ko wych i w dość czę stym na śla do wa niu nie mie c kich
zwro tów i wy ra żeń. Według Je rze go Dam bo r skie go (1970: 199) ta kich ger ma -
ni z mów w ob rę bie fra ze o lo gii jest w cze sz czy ź nie spo ro, przy czym – biorąc
pod uwa gę ich „za do mo wie nie” w ję zy ku – nie za wsze uży tko w ni cy ję zy ka
uświa da miają so bie ich „ob cość”. W polu se man ty cz nym „moda i ko s me ty ka” – 
sta no wiącym punkt wyj ścia ana li zy – zna leźć mo ż na ki l ka ta kich przykładów:
czes. košile bližší než kabát < niem. das Hemd ist mir na hen als der Rock : pol.
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bli ż sza ciału ko szu la; czes. táhnout si klo bo uk do čela < niem. sich den Hut
über die Stirn zie hen : pol. na sunąć cza p kę na czoło. 

Z ko lei w ję zy ku pol skim wi do cz ne jest si l ne od działywa nie ję zy ka fran cu -
skie go. Spe cy ficzną gru pę tworzą szcze gó l nie za po ży cze nia fra zeo logi cz ne do -
tyczące sze ro ko po ję te go ży cia to wa rzy skie go, za baw, ta ń ców, mody. J. Dam-
borský, w cy to wa nym już ar ty ku le (Damborský 1970: 199), pre zen tu je li stę ga -
li cy z mów fraze olo gi cz nych po cho dze nia fran cu skie go wraz z ich cze ski mi
ekwi wa len ta mi Wśród ba da nych w ni nie j szej pra cy jed no stek zna leźć mo ż na
na stę pujący przykład: osta t ni krzyk mody < de rnier cri de la mode : czes.
poslední výkřik módy.

Zna cz na część za so bu fraze ologi cz ne go wspó l na jest wie lu ję zy kom eu ro pe -
j skim. Są to tzw. skrzy d la te słowa (czes. okřídlená slo va), czy li czę sto przy ta -
cza ne zwro ty, w przy pa d ku któ rych mo ż li wy do usta le nia jest au tor bądź po -
cho dze nie, związane naj czę ściej z po wszech nie zna ny mi wy da rze nia mi poli ty -
cz ny mi, hi sto rycz ny mi. Są to za rów no sen ten cje, przysłowia, afo ry z my, fra g -
men ty wy po wie dzi sław nych lu dzi, jak i czę sto tytuły po pu la r nych książek, fi l -
mów, pio se nek (por. Mar kie wicz, Ro ma no wski 1990)6.

W zgro ma dzo nym ma te ria le fra zeo logi cz nym do tyczącym mody i ko s me ty ki 
zna lazło się sto sun ko wo nie wie le ta kich wy ra żeń7. Naj czę ściej do tyczą one –
sze ro ko po ję tej – świa to wej po li ty ki i hi sto rii. Dwa z nich do tyczą hi sto rii pa ń -
stwa cze skie go, są one od bi ciem zmian za chodzących w ży ciu po li ty cz nym
i społecz nym na prze strze ni osta t nich ki l ku na stu lat, jak np.: czes. sa me to-
vá/plyšová/velvetová re vo lu ce (pot. rów nież sa me to v ka//sa met//plyšák): pol.
aksa mi t na re wo lu cja, to wy ra że nie oz na czające ‘bezkrwawe oba le nie rządów
komu ni sty cz nych przez Cze chów i Słowaków’, któ re go au to r stwo czę sto przy -
pi sy wa ne jest V. Ha v lo vi8. 

Ana lo gi cz nie po wstało cze skie wy ra że nie sametový/plyšový roz vod : pol.
aksa mi t ny roz wód, na okre śle nie ‘rozpadu re pu b li ki Cze chosłowa c kiej na Re pu -
b li kę Czeską i Re pu b li kę Słowacką’. Dnia 1 sty cz nia 1993 r. w wy ni ku wza je -
mne go po ro zu mie nia doszło do po działu pa ń stwa.
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6 W cze skiej lin g wi sty ce bar dziej po pu la r ny jest obe c nie te r min okřídlené výrazy (pol. skrzy d -
la te wy ra że nia), jed nak nie wszy s cy języ koz na w cy posługują się tymi te r mi na mi. W na uce pol -
skiej, zwłasz cza w litera tu-ro z na wstwie, prze wa ża te r min skrzy d la te słowa, zaś we fra ze o lo gii ba -
da cze czę ściej posługują się po ję ciem skrzy d la te wy ra że nia – por. T. Z. Orłoś, J. Ho r nik,
Cze sko- po l ski słow nik skrzy d la tych słów, Kra ków 1996. 

7 De fi ni cje zna czeń przed sta wio nych skrzy d la tych wy ra żeń za czer p nię to z Cze sko- pol skie go
słow ni ka skrzy d la tych słów (Orłoś, Ho r nik 1996).

8 W ję zy ku cze skim przym. sametový zy skał dzię ki ww. wy da rze niom nowe zna cze nie, tzn.
‘łagod ny, bezkrwawy’, por. Orłoś 2001: 223–228.



Dwa zwro ty związane są z ru chem i ide o lo gią fa szy stowską: černé košile :
pol. cza r ne ko szu le ‘włoscy faszyści’ – na zwę tę na da wa no człon kom włoskiej
or ga ni za cji fa szy sto wskiej (utwo rzo nej przez Be ni to Mus so li nie go), w związku
z no szo ny mi przez nich cza r ny mi ko szu la mi; hnědé košile : pol. bru na t ne ko -
szu le ‘hitlerowcy’ – koszu le owe sta no wiły część umundu ro wa nia człon ków
NSDAP.

Ko le j ne skrzy d la te wy ra że nie do ty czy pe w nych prze mian społecz nych, ale
z cza sów bar dziej od ległych: czes. modrá punčocha : pol. nie bie ska po ńczo cha,
czy li ‘kobieta za j mująca się nauką i li te ra turą’. Na zwę tę na da wa no klu bom
sku piającym ko bie ty o zain tere so wa niach li te ra c kich i na uko wych, człon ka mi
tych klu bów byli ta k że mę ż czy ź ni, któ rzy no si li nie bie skie po ńczo chy; po ję cie
to po wstało ok. 1750 roku z myślą o sa lo nie lon dy ń skim Eli za beth Mon ta gu
(Orłoś, Ho r nik 1996: 213, por. Mar kie wicz, Ro ma no wski 1990: 116).

Po zo stałe jed no stki 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. (pa trzeć na świat

przez) ró żo we oku la ry // mieć kla p ki na oczach ‘ułuda; nie do strze gać fa kty -
cz ne go sta nu rze czy, łudzić się’; na sa dit někomu brýle mámení : pol. my d lić
ko muś oczy ‘stwarzać mylące po zo ry, wpro wa dzać ko goś w błąd’ – au to rem
obu cze skich przykładów jest Jan Amos Ko men ski, La bi rynt světa a ráj
srdce (1633);

b) B i  b  l i ą: ce sta do Damašku : pol. dro ga do Da ma sz ku ‘zmiana prze ko nań,
nowy sens życia’ – por. Nowy Te sta ment, Dzie je Apo sto l skie 9, 3, sce na na -
wró ce nia Szawła;

c) a n t y  k i e m: bližší košile než kabát/košile bližší než kabát ; pol. ko szu la bli ż -
sza ciału/bli ż sza ciału ko szu la ‘własne spra wy wy su wa ne na plan pierwszy’
– z łac. tu ni ca pro pior pal lio est, por. Pla ut (250–184 p.n.e.), Dzień trzy gro -
szo wy V. 
Eks ce r p cja ze bra ne go ma te riału po ka zu je, że nie wszy stkie z ana li zo wa nych

fra zeo logi z mów do tyczą te ma ty ki mody, ko s me ty ki, uro dy (np. czes. pleť hebká 
jako aksa mit ‘bardzo de li ka t na cera’). Wię kszość z nich wy kra cza poza ten za -
kres zna cze nio wy, np. czes. sametová/plyšová/velvetová re vo lu ce (pot. rów nież
sa me to v ka//sa met//plyšák): pol. aksa mi t na re wo lu cja ‘bezkrwawe oba le nie
rządów komu ni sty cz nych przez Cze chów i Słowaków’; na trhno ut někomu tri ko
/tričko ‘zdecydowanie nad kimś zwyciężyć’; černé košile ‘włoscy faszyści’.

W gru pie prze ba da nych 211 cze skich związków fraze olo gi cz nych, ty l ko
w jed nym przy pa d ku brak było pol skie go od po wied ni ka (czes. sametové
výročí). Po zo stałe związki mają swo je ek wi wa len ty w pol szczy ź nie. Około 84% 
ana li zo wa nych cze skich fra zeo logi z mów od po wia dają pol skie wy ra że nia, zwro -
ty o dokład nie tym sa mym (lub bar dzo zbli żo nym) zna cze niu, wa r to jed nak
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pod kre ślić, że nie kie dy oprócz ek wi wa len tu fraze ologi cz ne go po ja wiają się od -
po wied ni ki nie fraze ologi cz ne (tych osta t nich jest w ze bra nym ma te ria le bli sko
16%). W ki l ku na stu przy pa d kach mamy do czy nie nia z nie pełną (lub czę -
ściową) ek wi wa lencją zna cze niową mię dzy sto so w ny mi zwro ta mi cze ski mi
i po l ski mi, bądź też z tzw. dwu języ cz ny mi ho mo ni ma mi fraze ologi cz ny mi

Po wy ższa ana li za udo wod niła (po raz ko le j ny), że za sób fra zeo logi cz ny ję -
zy ka cze skie go i pol skie go (do tyczący wie lu dzie dzin ży cia, nie ty l ko ana lizo -
wa ne go pola se man tycz ne go) cha ra kte ryzu je się li cz ny mi zbie ż no ścia mi, po do -
bnym spo so bem ob ra zo wa nia ota czającej nas rze czy wi sto ści. Owe po do bie ń -
stwa wska zują na bli skie po kre wie ń stwo i wspó l ne po cho dze nie obu ję zy ków.
Ze sta wiając po szcze gó l ne związki fra zeo logi cz ne za uwa żyć mo ż na po do bie ń -
stwo pro ce sów my ślo wych, do świa d czeń po zna w czych obu na ro dów, wspó l ne
ję zy ko we uj mo wa nie fra g men tów rze czy wi sto ści. Nie spo sób jed nak nie spo -
strzec, że ist nie je jed nak wa r stwa fra ze o lo gii świadcząca o ró ż ni cach w wy ra ża -
niu tego sa me go ob ra zu meta fory cz ne go, a i wspo mi na ne po do bie ń stwo bywa
nie kie dy bar dzo złudne.

Li te ra tu ra
D a m b o r s k ý  J., 1970, Ka l ki w aspe kcie lingwi styczno- kompara tystycz nym, „Stu dia

z Fi lo lo gii Pol skiej i Słowia ń skiej” IX, Wa r sza wa, s. 190–199.
M a r  k i e  w i c z  H.,  R o  m a  n o  w s k i  A., 1990, Skrzy d la te słowa, Wa r sza wa.
O r ł o ś  T. Z. (red.), 2003, Cze sko- po l ski słow nik zdra d li wych wy ra zów i pułapek fraze -

olo gi cz nych, Kra ków, s. 333–385.
O r ł o ś  T. Z.,  H o  r  n i k  J. 1996, Cze sko- po l ski słow nik skrzy d la tych słów, Kra ków.
O r ł o ś  T. Z., 2001, Aksa mi t na re wo lu cja a nowe zna cze nie czes. sametový, pol. aksa -

mi t ny, [w:] Stu dia Języ koz na w cze dar przy ja ciół i ucz niów dla Zo fii Ku r co wej, Kra -
ków, s. 223–228.

S z y  m  c z a k  M. (red.), 1996, Słow nik Ję zy ka Pol skie go, Wa r sza wa, t. A–K.

Wy kaz za po ży czeń z za kre su moda ko s me ty ka, tworzących związki fra zeo logi cz ne
aksa mit < śrłac. exa mi tum < grec. he xa mi tos; bačkora < węg. bo c skor; balzám < łac. ba l sa -

mum < grec. bálsamon < j. sem. – por. hebr. bâsâm, arab. Bađâm; ba v l na < niem. Ba u m wol le;
bota < fran. bot te lub < śrłac. bota; bre j le/ brýle < niem. Bril le ‘ts’ < stwniem. b(e)ril le < łac. be -
ryl lus; čapka < śrwniem. (t)scha pel < stfran. cha pe(l) (por. fran. cha pe au ‘kapelusz’) < późnłac.
cap pa; čepice < śrwniem. (t)scha pel < stfran. cha pe(l) (por. fran. cha pe au ‘kapelusz’) < późnłac.
cap pa; damašek (stczes. da mask) < pra wdo pod. wł. da ma s co ‘ts’ < łac. Da ma s cus; dres < ang.
dress od (to) dress; fald < śrwniem. va l de; fa zo na / fa zó na < fran. façon < łac. factiô < fa ce re;
frak < niem. Frack, ang. Frock < stfran. froc; hedvábí < pra wdo pod stwniem. go ta - we bi; kabát
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< pra wdo pod. pers. kabâ; ka be la < stczes. ka be la < śrwniem. Ko bel; ka l ho ty < stczes.
kali(h)oty/ga lio ty < wł. ca li got te < łac. ca li ga; kápě < późnłac. cap pa; ka p sa < łac. ca p sa; ka za j -
ka < niem. Ka sack < fran. ca sa que < pers. ka za gand; klo bo uk < prasł. klobukú pra wdo pod.
< j. tu r - ta tar.; knoflík < śrwniem. knöpfel – dem. od knopf; košile < (stczes. košule) < prasł. < łac.
ca su la; kra m flek < niem. Kra m pe + Fleck; móda < niem. Mode < fran. mode < łac. mo dus; mo -
nokl < niem. Mo no kel < fran. mo no cle < późnłac. mo no cu lus; pan to fel < niem. Pan tof fel < wł.
pan to fo la; plyš < niem. Plüsch < fran. pe lu che < stfran. Pe lu cher < późnłac. *pilű(c)âre < łac.
pilâre; punčocha < śrwniem. bun t s chu och (dziś Bun d s chuh) < stwniem. bin den + schu oh; pu r pur
< niem. Pu r pur < łac. pu r pu ra < grec. porfýrâ; sako < niem. Sak ko < wł. sac co < łac. sac cus; sa -
met < nwniem. Sam met (dziś Samt) < stfran. sa mit < śrłac. (e)xa mi tum, sa mi tum < śrgrec.
hexámiton; šos < niem. Schoß (Schoss); tri ko/tričko < fran. tri cot od tri co ter < tri cot – dem. od
tri que; ve sta < niem. Wes te < fran. ve ste; wł. ve ste < łac. ve stis; žurnál < niem. Jo u r nal < fran
jou r nal.

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 ma kiem ts;
hojivý b a l z á m  ‘o czymś, co łago dzi cie r pie nia mo ra l ne, przynosi ulgę, spo kój; pociecha’ –

być ba l sa mem/jak ba l sam (np. two je słowa są jak ba l sam) ts;
velká b o t a  ‘duży błąd, nieporozumienie’ – kar dy na l ny błąd ts; ě  wie l ki but ‘obuwie du żej

numeracji’;
sedmimílově b o t y  ‘w ba j kach: cu do w ne buty po zwa lające się po su wać ol brzy mi mi krokami’ –

sie dmio mi lo we buty ts;
(mít) b r ý l e  mámení ‘być za śle pio nym, nie do strze gać fa kty cz ne go sta nu rze czy, łudzić się’ –

mieć kla p ki na oczach ts;
černé b r ý l e/bre j le ‘zbyt pesy mi sty cz ny, kry ty cz ny pogląd na świat’ – (pa trzeć na świat przez) 

cza r ne oku la ry ts;
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9 Hasła cze skie usze re go wa ne zo stały wg do mi nant ułożo nych w porządku alfa be ty cz nym
(zgod nie z al fa be tem cze skim, czy li po c jest č, po r jest ř, po s jest š). Do mi nan ty – po do b nie jak
cały frazeologizm – zo stały wy ró ż nio ne po gru bioną czcionką i do da t ko wo za zna czo ne roz strze lo -
nym dru kiem. Zna cze nia związków po da no w łap kach. Po zna cze niu cze skich fra zeo logi z mów
po ja wiają się pol skie od po wied ni ki (za zna czo ne po gru bioną czcionką). Przy pol skich związkach
może po ja wić się znak , oz na czający od po wied ni ki nie fraze ologi cz ne oraz skrót „por.”, któ ry oz -
na cza, że w ję zy ku pol skim wy stę pu je wy ra że nie, w ję zy ku cze skim – zwrot. Do da t ko wo wpro -
wa dzo ne zo stały sym bo le: / (obo cz ne czę ści fra zeo logi z mów) oraz // (obo cz ne związki fra zeo -
logi cz ne). Przed nagłów kiem umie sz czo no kwa li fi ka tor „przest.” przy połącze niach, któ re wyszły 
z uży cia. Skrót „ts” oz na cza, że zna cze nie pol skie go od po wied ni ka po kry wa się z cze skim
związkiem.



růžové b r ý l e/bre j le ‘zbyt op ty mi styczny, nie re a l ny, nie po kry wający się ze sta nem fa kty cz nym 
pogląd na świat’ – (pa trzeć na świat przez) ró żo we oku la ry ts;

frygická č a p k a  ‘czerwona cza p ka ze spi cza stym ko ń cem zwie szającym się ku przo do wi, no -
szo na w cza sie Wie l kiej Re wo lu cji Fran cu skiej jako sym bol wolności’ – cza p ka fry gi j ska ts;

reprezentační č a p k a/dres/tričko ‘dla sportowca: pra wo, za szczyt re pre zento wa nia swe go kra -
ju (w da nej dys cy p li nie spo r tu)’ –  (wy wa l czyć) mie j s ce w re pre zen ta cji ts;

ce sta do D a m a š k u  ‘zmiana prze ko nań, nowy sens życia’ – dro ga do Da ma sz ku ts;
reprezentační d r e s  zob. reprezentační čapka;
(pouhá) fi gur ka na š a c h o v n i c i  ‘osoba bez wo l nie mani pu lo wa na, nie mająca wpływu na

swój los’ – pio nek na sza cho w ni cy ts;
prázdná/čistá k a  p  s a  ‘brak pie nię dzy, bie da’ – pu sta kie szeń ts;
atak na k a  p  s u  ‘nieoczekiwany duży wy da tek’ – ude rze nie po kie sze ni ts;
z vlastní k a  p  s y  ‘na swój koszt’ – z włas nej kie sze ni ts;
svěrací k a  z a  j  k a  ‘bluza z długi mi wiąza ny mi na ple cach rę ka wa mi, uży wa na do obezwład nia -

nia cho rych psychicznie’ – ka f tan bez pie cze ń stwa ts;
černé k o š i l e  ‘włoscy faszyści’ – cza r ne ko szu le ts;
hnědé k o š i l e  ‘hitlerowcy’ – bru na t ne ko szu le ts;
pod le poslední m ó d y  ‘zgodnie z naj no wszy mi ten den cja mi w mo dzie; no wo cze ś nie, modnie’ –

(ubra ny) według naj no wszej mody ts;
poslední výkřik m ó d y  ‘o rze czy no wej, ory gi na l nej co do ga tun ku, kształtu, fa so nu itp., do pie -

ro co wy pro duko wa nej, za czy nającej wcho dzić na ry nek: naj no wszy krój, fa son, mo del
czegoś’ – osta t ni krzyk mody ts;

(být) ze staré m ó d y  ‘człowiek sta ro świe cki, kon ser waty w ny, ale so lid ny, uprze j my’ – (być)
sta rej daty ts;

poslední m o  d e l  ‘najnowszy wzór, pro to typ; ory gi na l ny mo del, wzór’ – naj no wszy mo del ts;
p l y š o v á/sametovárevoluce//plyšový přelom//plyšák//sa me to v ka//sa met ‘bezkrwawe oba le -

nie rządów ko mu ni stycznych przez Cze chów i Słowaków’ – aksa mi t na re wo lu cja ts;
p l y š o v ý/sametový roz vod ‘rozpad re pu b li ki Cze chosłowa c kiej na Re pu b li kę Czeską i Re pu b -

li kę Słowacką’ – aksa mi t ny roz wód ts;
modrá p u n č o c h a  ‘kobieta wyemancypowana’ – nie bie ska po ńczo cha ts;
kardinalský p u  r  p u r  ‘tradycyjny strój kar dy na l ski w ko lo rze pu r pu ro wym; god ność kar dy -

nała’ – kar dy na l ska pu r pu ra ts;
r ů ž o v é  brýle/bre j le – zob. růžové brýle/bre j le;
r ů ž o v é  vyhlídky ‘bardzo opty mi sty cz ne i obie cujące per spe kty wy na przyszłość’ – ró żo wa

przyszłość ts;
s a m e t o v á/plyšová re vo lu ce//velká sametová//sa me to v ka//sa met//plyšák ‘bezkrwawe oba le -

nie rządów ko mu ni stycznych przez Cze chów i Słowaków’ – aksa mi t na re wo lu cja ts;
s a m e t o v é  výročí ‘rocznica aksa mi t nej rewolucji’ – brak pol skie go odpowiednika;
s a m e t o v ý/plyšový roz vod ‘rozpad re pu b li ki Cze chosłowa c kiej na Re pu b li kę Czeską i Re pu b -

li kę Słowacką’ – aksa mi t ny roz wód ts;
reprezentační t r i č k o  zob. reprezentační čapka;
stará v e  s t a  ‘da w no i powszech nie zna na rzecz, oko liczność, da w no zna ny fakt’ – sta ra hi sto -

ria/śpie w ka ts;  sta ra ka mi ze l ka ‘znoszona kamizelka’;
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B. ZWROTY
být na někoho/něco a l e r g i c k ý  ‘nie to le ro wać ko goś/cze goś i tra kto wać to/go z nie chę cią’ –

mieć na ko goś/na coś ale r gię/uczu le nie ts;
být/bejt b a č k o r a  ‘(o człowie ku) bać się; być pa sy w nym, nie za rad nym, nie zde cydo wa nym,

bo ja ź li wym’ – (być jak) ciepłe klu chy ts;
být/bejt na b a č k o r u  ‘(o przed mio tach) być nie od po wied nim, bez war to ścio wym, do ni cze go

nie pa so wać’ – pa so wać jak wół do ka re ty/jak pięść do nosa ts;
cho dit v b a č k o r á c h  ‘być bez wo l nym, nie ener gi cz nym, śla ma za r nym’ – ru szać się jak mu -

cha w smo le ts;
zatřepat/za kle pat b a č k o r a m i/bačkorama ‘umrzeć’ – wyciągnąć ko py ta ts;
mít sta rou b a č k o r u  ‘nic nie mieć’ – mieć gu zik z pę telką/figę z ma kiem ts,  mieć sta ry

pan to fel/ba m bosz ‘mieć sta ry, zni sz czo ny pantofel’;
stát za (sta rou) b a č k o r u  ‘być bez wa r to ści, źle wy ko na nym, nie na da wać się do ni cze go; być 

nie so lid nym’ – coś nie jest wa r te fun ta kłaków/złama ne go gro sza ts;
vědět sta rou b a č k o r u  ‘nic nie wie dzieć’ – nie mieć o czymś zie lo ne go po ję cia ts;
natáhnout b a č k o r y  ‘umrzeć’ – wyciągnąć ko py ta ts;
nalít někomu b a l z á m  do rány ‘uspokoić, po cie szyć ko goś; zmnie j szyć czy jeś cie r pie nie’ –

lać/sączyć ba l sam w czy jeś se r ce ts;
být b a l z á m e m  na rány někoho ‘przynosić ulgę, spo kój, po cie chę; łago dzić cie r pie nia’ –

być/działać jak ba l sam ts;
(někomu) koukají mu prsty z b o t  ‘(ktoś) jest bied ny’ – kle pać bie dę ts,  ko muś wy stają pa l -

ce z bu tów ‘ktoś ma dziu ra we buty’;
na brat si do b o t  ‘zmoczyć, nasączyć wodą, wi l go cią nogi i buty’ –  prze mo czyć buty ts;
nadělat si/na srat si do b o t  1. ‘zepsuć so bie opinię’, 2. ‘bardzo się bać i prze ja wić swój strach

w bar dzo nie przy je m ny spo sób’ – ro bić w po rtki ze stra chu 1. brak pol skie go od po wied ni -
ka – 2. ts;

prásknout do b o t  ‘uciec’ – wziąć nogi za pas ts;
srdce spa d lo někomu do b o t  /ka l hot ‘ktoś stra cił od wa gę, boi się, zląkł się’ – se r ce

poszło/uciekło ko muś w pię ty ts;
vědět, kde (ho) b o t a/střevíc tlačí ‘zdawać so bie spra wę ze swo ich wad i pro ble mów’ – ka ż dy

wie, co mu do le ga/gdzie go boli ts;
nevlézt v b o t á c h  do vody ‘zachować prze sadną ostro ż ność’ – dmu chać na zi m ne ts;
mít srdce v b o t á c h//kalhotách ‘bardzo się bać’ – mieć du szę na ra mie niu ts;
umřít v b o t á c h   ‘polec, zginąć chlu b nie w wa l ce, w bi twie’ – paść/po lec/zginąć na polu

chwały ts, umarł w bu tach ‘wszystko prze padło, nie ma wyjścia’;
mít někoho pod svou b o  t o u  ‘rządzić kimś, mieć ko goś w swo jej mocy’ – mieć/trzy mać ko goś 

w ga r ści ts;
úpět pod čí b o  t o u  ‘ulegać prze mo cy’ – być/sie dzieć pod bu tem//być pod ja rz mem ts; 
udělat/říci b o t u  ‘powiedzieć, zro bić głup stwo, popełnić błąd’ – palnąć głup stwo/gafę ts, zro bić buta ‘wykonać obuwie’;
b o t y  jsou mu úzké/malé ‘źle się ko muś wie dzie’ – wiatr mu w oczy wie je ts;
lízat někomu b o t y  ‘zabiegając o czy jeś wzglę dy, po chle bić ko muś; przy pod obać się’ – pod li -

zy wać się ko muś ts;
natáhnout b o t y  ‘umrzeć’ – wyciągnąć ko py ta ts;
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mít b o t y  oko lo děr celé ‘mieć zni sz czo ne, roz la tujące się buty’ –  mieć dziu ra we buty ts, por. 
buty wołają jeść ‘są dziu ra we’;

mít toulavé b o t y/mít boty z toulavého te le te /psa ‘(o człowie ku) być nie stałym, chę t nie tułać
się po świe cie; czę sto zmie niać oto cze nie, lu bić zmia ny’ –  wieść tułaczy tryb ży cia ts;

vylít/vyn dat někomu b o t y/per ka ‘usunąć ko goś skądś w gwałto w ny spo sób, na ty ch miast’ –
wy lać ko goś na zbi ty pysk//po ka zać ko muś drzwi ts;

na sa dit někomu b r ý l e  mámení ‘stwarzać mylące po zo ry’ – my d lić ko muś oczy ts;
mít b r ý l e  mámení ‘być za śle pio nym, nie do strze gać fa kty cz ne go sta nu rze czy, łudzić się’ –

mieć kla p ki na oczach//być za śle pio nym ts;
dívat se na něco černými b r ý l e m i//dívat se na něco černě ‘zapatrywać się na coś pesy mi sty -

cz nie, wi dzieć coś ze złej stro ny’ – pa trzeć na świat przez cza r ne oku la ry//pa trzeć cza r no
na świat ts;

dívat se na něco růžovými b r ý l e m i//dívat se na něco růžově ‘zapatrywać się na coś opty mi -
sty cz nie, wi dzieć coś od do brej stro ny’ – pa trzeć na coś/ko goś przez ró żo we oku la ry ts;

mít pod č e p i c í//klo bo u kem 1. ‘być bar dzo pijanym’, 2. ‘ być bar dzo inte li gen t nym, spry t nym’
– mieć w czu bie ts, nie być w cie mię bi tym ts;

mít pod č e p i c í  vra b ce ‘nie kłaniać się, być nie grze cz nym’ – mieć wró b le pod czapką ts;
(moct) si dát/si strčit něco za č e p i c i/ klo bo uk ‘coś jest bez war to ścio we, źle wy ko na ne, nie

na da je się do ni cze go’ – to nie jest wa r te złama ne go gro sza/fun ta kłaków ts;
držet se máminých f a l d ů ‘ulegać we wszy stkim woli ma t ki; być nie samo dzie l nym’ – trzy mać

się ma mi nej spód ni cy/ma mi ne go fa r tu sz ka ts;
pro hnat/prohánět někomu f a  l  d y/frak/ko stru/per ka/sako ‘surowo ko goś uka rać; zmu sić ko -

goś do in ten sy w nej pra cy’ – wziąć ko goś do ga lo pu ‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pracy’, 
brać/wziąć ko goś w ob ro ty ‘stosować ja kieś ene r gi cz ne za bie gi wzglę dem kogoś’;

provětrat někomu f a  l  d y ‘zmusić ko goś do ru chu, działania’ –  prze wie trzyć ko muś fałdy
‘przewietrzyć ko muś ubra nie, od świe żyć je za po mocą od po wied niej wentylacji’;

provětrat si f a  l  d y ‘orzeźwić się, po ru szać na świe żym po wie trzu, po bie gać’ – prze wie trzyć się 
‘zaczerpnąć świe że go po wie trza, do tle nić się, wyjść na spa cer w tym celu’;

sro v nat někomu f a  l  d y (před někým) ‘skarcić ko goś, skry ty ko wać, su ro wo ko goś uka rać
i zmu sić go do posłusze ń stwa’ – przy trzeć ko muś nosa ‘dać ko muś na ucz kę, po skro mić ko -
goś, ukró cić czy jeś sa mo wo l ne zapędy’;

držet f a  z ó  n u  ‘(o ubra niach, przed mio tach, fry zu rze) za cho wać pie r wo t ny i pię k ny wygląd, fo -
r mę’ – trzy mać/mieć fa son ‘być pe w nym sie bie, oka zy wać fan ta zję, ani musz, nad ra biać
miną’,  trzy mać fa son ‘(o ubra niach) za cho wać pie r wo t ny wygląd, kształt’;

mít f a  z ó  n u  1. ‘odznaczać się pię k nym i ele gan c kim wyglądem, formą’, 2. ‘mieć sens’ –trzy mać fa son ‘(o ubra niach) za cho wać pie r wo t ny wygląd, kształt’, mieć ręce i nogi ts;
ztrácet f a  z ó  n u/glanc ‘przestać wy wie rać ko rzy st ne wra że nie na oto cze niu’ – stra cić fa son

‘stracić ani musz, do bry hu mor, fantazję’;
dát něco do f i  g u  r y ‘doprowadzić coś do porządku i od po wie d nio opra co wać; na dać cze muś

ogó l ny, ko ń co wy wygląd’ –  na dać cze muś (osta te cz ny) kształt/fo r mę ‘sprawić, spo wo do -
wać, żeby coś na brało okre ślo nych właściwości’;

jít (někomu) do f i  g u  r y  ‘pasować do sie bie, two rzyć po prawną i lo giczną całość i od po wia dać
ogó l ne mu wy ob ra że niu’ – cho dzić/bie gać do fi gu ry ‘bez wie rz ch nie go okry cia, bez
płaszcza’,  two rzyć ha r mo nijną/spójną całość ‘tworzyć este tyczną, opartą na właści wych
pro po rcjach, zhar mo ni zo waną całość’;
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mít f i  g u  r u  1. ‘być do brze zbu do wa nym, mieć ładną, zgrabną sylwetkę’, 2. ‘być sen so w nym
i lo gi cz nym; być ja s nym i zro zu miałym’ –  mieć fi gu rę ts, mieć ręce i nogi ts;

být jen f i  g u r  k o u  ve hře ‘być nie wa ż nym, pa sy w nym ucze st ni kiem cze goś, mani pu lo wa nym
przez oso by bar dziej wpływo we’ – być ty l ko/je dy nie pion kiem w grze ts;

být/bejt ve f l ó  r u/do stat se/přijít do fló ru ‘stać się mod nym, po wszech nie uży wa nym’ – być
w mo dzie//wejść w modę ts;

dát/dávat někomu/něčemu na f r a k/prdel/ kabát 1. ‘w spo sób zde cy do wa ny ko goś/coś po ko -
nać’, 2. ‘w spo sób ko m pro mi tujący coś ze p suć, zni sz czyć, znie kształcić (z początko wym za -
mia rem ulepszenia’, 3. ‘zbić ko goś, spra wić ko muś la nie’ – po bić ko goś na głowę ts,  prze -
do brzyć ‘przesadzić w ule p sza niu czegoś’, prze trze pać/wy gar bo wać/złoić ko muś skó rę ts;

do stat na f r a k/kabát/prdel ‘zostać po bi tym’ – obe rwać w skó rę/w dupę ts;
na trhno ut někomu f r a k/sako ‘wyraźnie, z łatwo ścią ko goś w czymś (np. w ja kimś kon ku r sie)

prze wy ższyć, wy prze dzić; po ko nać ko goś i w ten spo sób go ośmie szyć, skom pro mi to wać’ –
za pę dzić ko goś w kozi róg ts,  na de rwać/na de drzeć ko muś frak/ma ry nar kę ‘częściowo
roze rwać ko muś frak/marynarkę’;

prohánět/pro hnat někomu f r a k  – zob. pro hnat/prohánět někomu fa l dy;
nedělat s něčím/někým žádné f r a  k y  ‘nie po świę cać zbyt wie le cza su na wy ko ny wa nie cze -

goś, nie ma ru dzić zby t nio z czymś; nie być zbyt ostro ż nym; nie odkładać cze goś na pó ź niej
i zro bić to od razu’ – nie ce re gie lić się/nie ca c kać 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 ze w nę trz ny cze goś, na dać cze muś nowy, efe kto w ny

wygląd; zmo der ni zo wać coś’ – por. nowa sza ta gra fi cz na ‘nowy wygląd ze w nę trz ny
książki, cza so pi s ma, roz mie sz cze nie ele men tów typo gra fi cz nych (te kstu, ilu stra cji) w książce 
lub czasopiśmie’,  dać ko muś nowy płaszcz ‘dać ko muś nowy, nie uży wa ny płaszcz’;

do stat na k a b á t  – zob. do stat na frak;
do stat nový k a b á t  ‘otrzymać no wo cze s ny wygląd, zo stać zmode rni zo wa nym, uno wo cześnio-

nym’ –  do stać nowy płaszcz ‘dostać nie uży wa ny płaszcz’;
mít z ostu dy kabát ‘nie mieć am bi cji, ho no ru, wsty du; być bez cze l nym’ – mieć mie dzia ne

czoło//nie mieć wsty du za grosz ts;
obléct vojenský/bílý k a b á t  ‘wstąpić do wo j ska’ –  założyć wo j sko wy płaszcz ‘ubrać się

w wo j sko wy płaszcz’;
vyprášit/vy kle pat někomu k a b á t/ka l ho ty/kožich ‘zbić ko goś, spra wić ko muś lanie’ – prze -

trze pać ko muś spod nie ts;
jed nat s někým pod le k a b á t u  ‘sądzić lu dzi ty l ko po po zo rach; tra kto wać lu dzi biorąc pod

uwa gę ich wygląd ze w nę trz ny, po zy cje 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
ko goś całego majątku’ – zdzie rać/ze drzeć (osta t nią) skó rę z ko goś//ob dzie rać/obed rzeć
ko goś do osta t niej ko szu li/skó ry ts;

stát si na na k a  b e  l u ‘być zupełnie tę pym, nie ro zu mieć cze goś’ – cie m ny jak ta ba ka w rogu
ts;

nadélat si do k a  l  h o t 1. ‘bardzo się przestraszyć’, 2. ‘wypróżnić się (ze stra chu), za nie czy sz cza
jąc bie li z nę’ – na ro bić w spod nie (np. ze stra chu) ts;

srdce spa d lo někomu do k a  l  h o t – zob. srdce spa d lo někomu do bot;
udělat to do k a  l  h o t  ‘(o kimś, kto nie zdążył do biec do ubi ka cji) wy da lić kał z or ga ni z mu i po -

bru dzić so bie w ten spo sób ubra nie’ – na ro bić w ma j tki ts;
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vytřepal by ho z k a  l  h o t  ‘(o człowie ku) bar dzo chu dy, mi ze r ny’ – wygląda jak szkie let/skó ra
i ko ści ts;

cho dit v k a l h o t á c h  ‘(o ko bie cie w ro dzi nie) de cy do wać, rządzić w domu’ –  cho dzić
w spod niach ‘mieć na so bie spodnie’;

mít srdce v k a l h o t á c h  /botách ‘bardzo się bać’ – mieć du szę na ra mie niu ts;
mít v k a l h o t á c h  ‘bardzo się bać’ – ro bić w spod nie/po rtki/ma j tki (ze stra chu) ts;
do stat přes k a  l  h o  t y  ‘zostać zbi tym’ – obe rwać po spod niach/po tyłku ts;
mít plné/plný k a  l  h o  t y/gatě ‘bardzo się bać’ – ro bić w spod nie/po rtki/ma j tki (ze stra chu) ts;
ne moct za pno ut k a  l  h o  t y  ‘być prze je dzo nym; być grubym’ –  nie móc się dopiąć w pa -

sie//nie móc dopiąć spod ni ‘nie móc zapiąć do ko ń ca/dokład nie ubra nia (spod ni, spód ni cy)’;
prodělat/prohrát k a  l  h o  t y ‘przegrać cały majątek, łącz nie z rze cza mi oso bi sty mi’ – zgrać się

do osta t niej ko szu li ts;
pro hnat někomu k a  l  h o  t y/gatě/kožich ‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pra cy (cza sa mi karząc

go w ten spo sób)’ – wziąć ko goś do ga lo pu ts;
střihnout někomu na k a  l  h o  t y ‘zbić ko goś’ – prze trze pać/wy gar bo wać/złoić ko muś skó rę

//dać ko muś w skó rę ts;
vyprášit/vy kle pat někomu k a  l  h o  t y  – zob. vyprášit/ vy kle pat někomu kabát;
natáhnout kamaše/za kle pat k a m a š e m i  ‘umrzeć’ – wyciągnąć ko py ta ts;
jít do k a  n a  f a  s u  ‘iść spać’ – ude rzyć w ki mo no ts;
Modlí se před kaplí a čert mu sedí v k á p i  ‘o człowie ku: jest fałszy wy’ – Mo d li się pod fi gurą 

a ma diabła za skórą ts;
lo vit (něco) po k a p s á c h  ‘starać się znaleźć okre śloną rzecz w kie szeniach, spra w dzać, czy się

tam zna j du je’ –  szu kać cze goś po kie sze niach ts;
mít něco vždy v k a  p  s e  ‘mieć coś w po go to wiu, co w od po wied niej chwi li mo ż na uja w nić’ –

mieć/cho wać/kryć coś w za nad rzu ts;
mít to/něco v k a  p  s e  ‘mieć coś (np. zwy cię stwo, wy graną) za pe w nio ne’ – mieć coś (np. zwy -

cię stwo, wy graną) w kie sze ni ts;
odlehčit k a  p  s e  někoho 1. ‘wyłudzić od ko goś dużo pie nię dzy’ 2. ‘wydać, roz trwo nić na coś

dużo pie nię dzy’ – wy pró ż niać ko muś kie sze nie ts;
odejt s le h kou k a  p  s o u  ‘odejść bez pie nię dzy’ – odejść z pustką w kie sze ni/z pustą kie sze nią 

ts;
mít děravou k a  p  s u  ‘być ciągle bez pie nię dzy; nie ustan nie tra cić pie niądze’ – por. dziu ra -

wa/pu sta kie szeń ‘brak pie nię dzy, bieda’;
mít jed nu k a  p  s u  prázdnou a dru hou vy sy pa nou (a v třetí nic) ‘nie mieć pie nię dzy’ – mieć

płótno w kie sze ni ts;
mít prázdnou k a  p  s u  ‘nie mieć pie nię dzy’ – mieć dziu ry/pu stki w kie sze ni ts;
mít zašitou k a  p  s u  ‘być skąpym’ – mieć węża w kie sze ni ts,  mieć za szytą kie szeń ‘mieć

w ubra niu kie szeń, któ rej brze gi są połączo ne szwami’;
na ma stit si/ma stit si (s něčím/na něčem) k a  p  s u/ka p sy ‘gwałto w nie się wzbo ga cić, zdo być

dużo pie nię dzy, duży majątek’ – wy pchać/na pchać/na bić so bie kie sze nie ts;
plácnout se/praštit se/uho dit se přes k a  p  s u  1. ‘dać ko muś szczo dry po da ru nek’ 2. ‘być nie -

zwy kle szczo drym’ – mieć hojną rękę ts otwie rać kie szeń dla ko goś ‘pożyczać ko muś pie -
niądze, być ho j nym dla ko goś’;

po li bit někomu k a  p  s u  ‘przestać się ko muś na przy krzać, prze stać ko muś prze szka dzać i być
na trę t nym’ – pocałuj mnie gdzieś ts daj mi świę ty spo kój ts;
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dát někomu něco do k a p s y ‘dać ko muś łapów kę, na pi wek; prze ku pić ko goś’ – dać ko muś
w łapę/wsa dzić coś w łapę ts;

hospodařit do své/vlastní k a  p  s y  ‘wzbogacać się w spo sób nie ucz ci wy; kraść po wie rzo ne pie -
niądze’ – na bi jać so bie (własną) kie szeń ‘wzbogacać się’;

lézt/jít do k a  p  s y  ‘być bar dzo dro gim, ko szto w nym’ – bić/ude rzać ko goś po kie sze ni
‘powodować czyjąś stra tę ma te rialną; na ra żać na wydatki’;

lhát si do k a  p  s y  ‘skłaniać się do uz na nia za pra wdę cze goś nie prawdziwe go; uma c niać się
w niesłusznym prze ko na niu; wma wiać coś w sie bie’ – okłamy wać sie bie sa me go ts;

mít hlu bo ko do k a  p  s y  ‘mieć mało pieniędzy’ – mieć dziu ry/pu stki w kie sze ni ‘nie mieć
pieniędzy’;

mu set sáhnout/hrábnout (hlu bo ko) do k a  p  s y  ‘musieć zapłacić za coś nie ocze ki wa nie wy -
soką cenę’ – się gać do kie sze ni/po rtfe la ‘płacić za coś z włas nej kie sze ni, da wać pie niądze
na coś’;

ne j de to s jeho k a  p  s y  ‘to nie jest fi nan so wa ne przez nie go’ – to nie idzie z jego kie sze ni ts;
ne moct lo ktem do k a  p  s y  ‘być skąpym’, mieć węża w kie sze ni ts;
ne rad sa hat do k a  p  s y  ‘niechętnie wy da wać pie niądze’ – nie chę t nie się gać do kie sze ni ts;
ob ra cet/obrátit k a  p  s y  na ru by 1. ‘przeszukać/prze szu ki wać ko goś bar dzo dokładnie’,

2. ‘zade mon stro wać brak pieniędzy’ –  wy wra cać kie sze nie ‘odwrócić kie sze nie lewą
stroną na wierzch’;

sa hat do k a  p  s y  ‘płacić za coś z włas nych pie nię dzy, da wać pie niądze na coś’ – się gać do kie -
sze ni/po rtfe la ts;

sáhnout hlu bo ko do k a  p  s y  ‘pożyczać ko muś pie niądze, być ho j nym dla ko goś’ – otwie rać
kie szeń dla ko goś ts;

strčit/scho vat někoho (klidně) do k a  p  s y  ‘być od ko goś zna cz nie mądrze j szym, przewyż szać
ko goś, po ko nać ko goś’ – prze ra stać/prze wy ższać ko goś o głowę//bić ko goś na głowę ts;

vidět někomu do k a  p  s y  ‘dobrze znać czyjąś sy tu a cję ma te rialną’ – pa trzeć/zaglądać ko muś
w kie szeń ts;

šacovat někomu k a  p  s y  ‘(zwy kle o małżon ce w sto sun ku do męża) przeglądać ko muś kie sze -
nie i kon tro lo wać w ten spo sób jego oso bę i jego wydatki’ –  prze szu ki wać/re wi do wać ko -
muś kie sze nie ‘szukając prze j rzeć kieszenie’;

dát si k l o  b o  u k  na stra nu (pro někoho) ‘(w re a kcji na nie po wo dze nie) nie dać się znie chę cić, 
nie załamać się i za re a go wać w spo sób gwałto w ny’ – mieć coś w no sie//gwi z dać na coś ts;

do stat všechno pod je den k l o  b o  u k  ‘zebrać wszy stkie po stu la ty, kon ce pcje, wy ma ga nia dot.
ja kie goś pro je ktu, przed się w zię cia, pla nu w jedną spójną całość’ – ze brać wszy stko do kupy 
ts;

(moct) si strčit/si dát něco za k l o  b o  u k/ čepici ‘coś jest złe, kie p skie, nie zda t ne do ni cze go’ –
coś jest do kitu/do chrza nu ts;

sme k no ut/sme kat k l o  b o  u k  před někým 1. ‘wyrażać swój sza cu nek, po dziw, uznanie’,
2. ‘kła- niać się, unosząc lek ko nad głowę zdję ty z niej ka pe lusz’ – chy lić czoło przed kimś
ts uchy lać ka pe lu sza ts;

držet něco pod k l o  b o  u  k e m  ‘ukrywać coś, sta rać się za ta ić, utrzy mać coś w ta je mni cy’ –
cho wać/kryć coś pod ko rzec/pod ko r cem ts;

mít pod k l o  b o  u  k e m  1. ‘być pi ja nym’ 2. ‘być spry t nym, po mysłowym, umieć zna leźć roz -
wiąza nie’ – mieć w czu bie ts mieć głowę na kar ku ts;
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stát někde s k l o  b o  u  k e m  v ruce ‘czekać uni że nie, mając nad zie ję na coś; po ko r nie i cie r p li -
wie pro sić o coś’ –  stać z ka pe lu szem w ręce ‘stać ze zdję tym ka pe lu szem i trzy mać go
w ręce’;

počítat něco na k n o f l i k á c h  ‘wahać się, nie umieć do ko nać wyboru’ –  li czyć coś na gu zi -
kach ‘rachować, do dając lub ode jmując gu zi ki; uży wać gu zi ków jako po mo cy przy
liczeniu’;

svléknout/svlíknout někoho do k o š i l e  1. ‘grając z kimś (np. w ka r ty) spo wo do wać jego
całko witą prze graną, ograć go całko wi cie (oszu kując przy tym)’, 2. ‘wykorzystać ko goś, po -
zba wić go całego majątku’ – obed rzeć ko goś do ni t ki ts, obed rzeć ko goś do osta t niej ko -
szu li ts, zo stać w jed nej ko szu li ‘być do pro wa dzo nym do osta te cz nej nę dzy, ruiny’;

vzít si ho l ku bez k o š i l e  ‘wziąć żonę bez po sa gu’ – wziąć żonę w jed nej ko szu li ts;
připravit někoho o poslední k o š i l i  ‘pozbawić ko goś całego majątku’ – obed rzeć ko goś do

osta t niej ko szu li ts;
rozdělit se s někýmo poslední k o š i l i//roz dat poslední (košili) ‘oddać re sztę pie nię dzy,

majątku by ko muś po móc, być go to wym do po świę ceń by ko muś po móc’ – od dać osta t nia
ko szu lę ts;

být si jistý/bejt si ji stej v k r a m f l e k á c h/kramflecích ‘być prze ko na nym o swo jej wa r to ści,
wie rzyć w swo je mo ż li wo ści’ – być pe w nym sie bie ts;

být silný/pevný v k r a m f l e k á c h  (v něčem)/bejt si l nej/pe v nej v kramflecích (v něčem)
1. ‘być spe cja listą w ja kiejś dzie dzi nie, znać się na czymś’, 2. mieć usta bi li zo waną po zy cję,
mieć si l ne opa r cie w czymś, czuć się pe w nie’ – znać się na rze czy//mieć fach w ręku ts,
stać na pe w nym/twar dym grun cie ts;

být slabý/bejt sla bej k r a m f l e k á c h  ‘nie znać cze goś zbyt do brze, nie mieć pe w no ści co do
cze goś’ –  czuć się nie pe w nie w ja kiejś dzie dzi nie ts;

otočit se na k r a  m  f l e  k u/patě 1. ‘odwrócić się i szy b ko odejść’, 2. na gle i ra dy ka l nie zmie nić
zda nie, pogląd na jakąś spra wę’ – ob ró cić się/za krę cić się na pię cie//zmie nić (na gle) front
ts;

na sa dit si m a  s k u  někoho ‘ukrywać swe pra wdzi we za mia ry, uczu cia; uda wać’ – no sić/przy -
wdzie wać ma skę//kryć się pod maską ts;

od ho dit/se j mo ut/sun dat m a  s k u/škrabošku ‘przestać uda wać; uja w nić swo je pra wdzi we za -
mia ry, uczu cia’ – zrzu cać/zde j mo wać ma skę ts;

strhno ut někomu m a  s k u/škrabošku (z tváře) ‘ujawnić czy jeś ukry wa ne za mia ry, uczu cia,
cha ra kter’ – zdzie rać z ko goś/z cze goś ma skę ts;

udělat někomu m o  n o k l  ‘uderzyć ko goś tak, że wokół oka po ja wił się si niak; ude rzyć ko goś
w oko’ – na bić ko muś si nia ka ‘uderzyć ko goś tak mo c no, że w mie j s cu ude rze nia po ja wia
się siniak’;

být/bejt pod p a n  t o  f l e m  ‘być za wo jo wa nym przez ko goś; pod dać się ko muś całko wi cie
(zwy kle o mężu w sto sun ku do żony)’ – być pod pan to flem ts;

držet/mít někoho pod p a n  t o  f l e m  ‘rządzić kimś de spo ty cz nie, pod porządko wać ko goś swo -
jej woli (zwy kle o żo nie w sto sun ku do męża)’ – trzy mać ko goś pod pan to flem ts;

schovávat něco do p u n č o c h y  ‘potajemnie i bar dzo skru pu la t nie osz czę dzać’ – cho wać/trzy -
mać coś w ska r pe cie ‘trzymać coś w ukry ciu (naj czę ściej w od nie sie niu do pie nię dzy)’;

vy spat se do r ů ž o v á//být/bejt vyspalý/vy spa lej do růžová ‘wyspać się do sko na le, jak ni g dy
dotąd’ – wy spać się za wszy stkie cza sy ts;

být v r ů ž o v é  náladě ‘być wesołym, roz ba wio nym, być w bar dzo do brym na stro ju’ – być
w ró żo wym na stro ju/hu mo rze ts;
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je vit se r ů ž o v ě  ‘coś wygląda bar dzo opty mi sty cz nie’ – coś wygląda/ry su je się/przed sta wia
się ró żo wo ts;

vidět svět r ů ž o v ě/růžový/růžovej/v růžových barvách ‘być zby t nim op ty mistą, mieć nie re a l -
ne, zbyt opty mi sty cz ne wy ob ra że nie o społecze ń stwie i ży ciu; być w po god nym na stro ju
i wi dzieć wszy stko ty l ko z do brej stro ny’ – pa trzeć na świat ró żo wo/przez ró żo we oku la ry
ts;

líčit/ma lo vat/vylíčit něco r ů ž o v ý m i  ba r va mi ‘zapatrywać się na coś opty mi sty cz nie; wi -
dzieć coś ty l ko z do brej stro ny’ – wi dzieć/przed sta wiać coś w ró żo wych ba r wach/w ró żo -
wym świe t le ts;

nebýt (zro v na) r ů ž o v ý/ne bejt (zro v na) růžovej ‘coś nie przed sta wia się zbyt opty mi sty cz nie,
coś nie wygląda zbyt do brze, za do wa lająco’ – coś nie wygląda ró żo wo ts;

na trhno ut někomu frak/s a k o – zob. na trhno ut někomu frak;
pro hnat/prohánět někomu s a k o/ko stru/per ka – zob. pro hnat někomu fa l dy;
políbit někomu š o s  ‘dać ko muś spo kój, od cze pić się’ – pocałować ko goś w nos ts, (niech mnie 

wszy s cy pocałują w nos);
táhat někoho za š o s  wpro wa dzać ko goś w błąd, okłamy wać, oszu ki wać ko goś, wma wiać coś

w ko goś’ – my d lić ko muś oczy ts;
držet se někoho za š o s y/sukně ‘być nie samo dzie l nym, nie umieć się obejść bez czy jejś bez -

ustan nej po mo cy i rady’ – przest. trzy mać ko goś za połę/za poły ‘krępować czyjąś swo bo -
dę, nie po zwa lać na coś’;

pro hnat někomu š o s y  ‘ukarać ko goś po przez zwię ksze nie nad nim kon tro li i zmu sze nie go do
in ten sy w nej pracy’ – za pę dzić ko goś do ro bo ty ‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pra cy, na ka -
zać ko muś in ten sywną pracę’;

utíkal, až mu š o s y  lítaly/vlály ‘uciekał bar dzo szy b ko’ – ucie kał/wiał aż się ku rzyło ts;
věšet se někomu na š o s y  ‘nieustannie za kimś cho dzić, prze szka dzać mu, być na cha l nym; tro -

pić ko goś’ – de ptać ko muś po pię tach ts;
mít (na někoho) krátké/krátký t r i č k o  ‘być na zna cz nie ni ż szym po zio mie od ko goś, nie do -

rów ny wać ko muś’ – nie do ra stać ko muś do pięt ts;
do stat něco na t r i  k o  – zob. mít něco na tri ku;
na trhno ut někomu t r i  k o/tričko ‘zdecydowanie nad kimś zwy cię żyć’ – po bić ko goś na głowę

ts,  na de rwać/na de drzeć ko muś pod ko szu ek ‘częściowo roze rwać podkoszulek’;
přišít někomu něco na t r i  k o  ‘przypisać ko muś odpo wie dzia l ność za popełnio ny przez sie bie

zły czyn’ – zrzu cić winę na ko goś//obciążyć ko goś winą ts;
vy ta ho vat si/ho nit si t r i  k o/tričko – zob. vy ta ho vat se jako tričko/tri ko;
vzít si něco na t r i  k o  – zob. mít něco na tri ku;
mít něco na t r i  k u ‘ponosić odpo wie dzia l ność za coś; być za coś odpo wie dzia l nym’ – mieć coś

na kar ku ‘mieć kłopo t li we, przy kre i pi l ne spra wy do załatwienia’,  mieć coś na pod ko -
szu l ku ‘mieć po pla mio ny podkoszulek’;

mít ja zyk (až) na v e s t ě  ‘być za dy sza nym, mieć wie l kie pragnienie’ – bie gać/go nić/la tać z wy -
wie szo nym ję zo rem/ję zy kiem ‘biec bar dzo szy b ko, spie szyć się’.
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C. PORÓWNANIA
pleť hebká jako a k s a  m i t  ‘bardzo de li ka t na cera’ – cera mięk ka/gładka jak aksa mit ts;
je to jak bačkora ‘(o owo cu, piłce, opo nie) jest nie od po wied nie, za miękkie’ – pot. ka peć

‘przebita opona’;
je to/působí to jako b a l z á m  na rány/ránu ‘przynosić ulgę, spo kój, po cie chę; łago dzić cie r -

pie nia’ – być/działać jak ba l sam ts;
cho vat/mít někoho jako v b a  v  l  n  c e/peřince/vatičce ‘troszczyć się o ko goś do prze sa dy, roz -

pie sz czać go; wszy stko dla nie go i za nie go zro bić’ – ob cho dzić się z kimś jak z dzie c kiem
ts;

mít se jako v b a l  v  l  n  c e  ‘komuś się żyje wy god nie, bez pie cz nie’ – sie dzieć/żyć jak u Pana
Boga za pie cem ts;

vyrůstat/žít si jako v b a  v  l  n  c e  ‘żyć spo ko j nie i bez tro sko’ – wy ra stać/rosnąć w ciep la r nia -
nych wa run kach ts;

být (čistý)/cho dit jako z b a  v  l  n  k y  ‘ubrać się, wyglądać czy sto, schlud nie i ele gan c ko’ – ubrać 
się/wyglądać jak spod igły ts;

být černý/špinavý jako b o t a  ‘bardzo cza r ny, brud ny’ – cza r ny jak smoła//być cza r nym jak
smoła ts;

(být) hloupý/blbej jako b o t a/boty ‘być bar dzo głupim’ – głupi jak but//być głupim jak but
ts;

znát něco/někoho jako své b o t y/ka p su ‘znać coś/ko goś bar dzo do brze’ – znać ko goś/coś jak
własną kie szeń ts;

být (hebký) jako h e d v á b í  1. ‘być de li ka t nym, mięk kim, gład kim i pię k nym’, 2. (o je dze niu)
mieć de li ka t ny i przy je m ny smak’ – 1. (coś jest) mięk kie/gład kie jak aksa mit ts; 2. Brak
pol skie go od po wied ni ka;

bližší košile než k a b á t /košile bližší než kabát ‘własne spra wy wy su wa ne na plan pie r wszy’ –
bli ż sza ciału ko szu la/ko szu la bli ż sza ciału ts;

di vil se, div ne vy padl z k a  l  h o t  ‘bardzo się dzi wił’ – (tak się zdzi wił, 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 bar dzo po wo li, dzi w nie, jak od rę twiały’ – cho dzi, ja k by miał cos w spod niach/ja k -
by na ro bił w spod nie ts;

znát někoho jako svou k a  p  s u/boty ‘bardzo do brze ko goś znać’ – znać ko goś jak własną kie -
szeń ts;

být (malý) jako k n o f l í k  ‘być dro b nej bu do wy ciała, być nie wy so kim’ –  być nikłej po stu ry
ts;

mít nos jako k n o f l í k  ‘mieć bar dzo mały, kró t ki i spłasz czo ny nos’ –  mieć nos jak gu zik
‘mieć nos po do b ny do guzika’;

bližší košile než k a b á t /košile bližší než kabát – zob. bližší košile než kabát;
je štědrý/dobrosrdečný, že by roz dal poslední k o š i l i  ‘jest tak do bro du sz ny, uczyn ny, chę t ny

do nie sie nia po mo cy in nym, że oddałby re sztę pie nię dzy, majątku’ – od dać osta t nią ko szu lę
ts;

tvářit se jako m a  s k a  ‘mieć dzi w ny, nie okre ślo ny wy raz twa rzy, być od rę twiałym; ukry wać
swo je uczu cia’ – kłaść/no sić/przy wdzie wać ma skę//kryć (pod) maską ts;

mít tvář/obličej jako m a  s k u  1. ‘(o ko bie cie) mieć zbyt mo c ny ma ki jaż i za kry wać w ten spo -
sób swój pra wdzi wy wy raz twarzy’, 2. ‘mieć dzi w ny, nie okre ślo ny wy raz twa rzy, ukry wać
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swo je uczu cia, uda wać’ – mieć ma skę na twa rzy (o ko bie cie)//kłaść/no sić/przy wdzie wać
ma skę//kryć (pod) maską ts;

(je to) hebké/měkké jako s a  m e t  ‘bardzo gładki, mięk ki’ – mięk ki/gładki jak aksa mit ts;
běží/utíká jako by mu š o s y  hořely/zapálil ‘o kimś, kto bar dzo szy b ko, nie zgra b nie gdzieś bie -

g nie; spie szy się’ – ucie kać/wiać aż się ku rzy ‘uciekać bar dzo szy b ko’;
vy ta ho vat se jako t r i č k o/tri ko ‘przesadzać w po chwałach na swój te mat, kłamać na te mat

włas nych su kce sów, osiągnięć, za let, sy tu a cji majątko wej w celu wy wa r cia wra że nia na
słuchaczach’ –  roz ciągać/wyciągać coś (np. pod ko szu lek) ‘powiększać cos przez ciągnię -
cie, naciąganie’;

být/cho dit/vypadát jako (vystřiženy) ze ž u r n á l u  ‘wyglądać, być ubra nym według naj no -
wszej mody’ – ktoś/coś (jest/wygląda)jak z żu r na la ts.
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Jo an na LESZ CZY Ń SKA

Spo so by wy ra ża nia sto p ni po kre wie ń stwa
w gwa rach wsi po wia tu wo dzisławskie go

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. 

Prze mia ny społecz no-eko no mi cz ne, ja kie od kil ku dzie się ciu lat za chodzą w Pol sce, po wo dują
zna cz ne prze obraże nia mowy śro do wisk wie j skich (Ku rek 1995, s. 71). 

Przed wojną wsie powiatu wodzisławskiego były typowymi wsiami rolni-
czymi, stosunkowo więc jednolitymi. Po wojnie, na skutek łatwego dostępu do
szkół, obserwować można systematyczny wzrost poziomu wykształcenia. Do-
datkowym 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). Dodat- 
kowo 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 poło-
żeniem geograficznym (pogranicze czesko-polskie), jak i uwarunkowaniami
historycznymi (pogranicze polsko-niemieckie).

Podstawą materiałową do badania leksyki mieszkańców wsi powiatu wodzi-
sławskiego stał się zbiór zebranych nagrań językowych. Nagrania prowadzone
były w latach 2007–2009 wśród wybranych osób w różnym wieku, z różno-
rodnym 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 zdigitali-
zowania materiału, co pomogło w znacznym stopniu odszukiwać poszczególne
warianty leksemów oraz ich znaczenie.

Niniejszy artykuł poświęcony został leksyce związanej ze stopniami pokre-
wieństwa 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 cieka-
wym 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.  
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1 Na gra nia pro wa dziłam sama na te re nach wsi po wia tu wo dzisławskie go. Roz mo wy pro wa -
dzo ne były w całości w gwa rze śląskiej, tj. za rów no py tający, jak i in fo r ma tor roz ma wia li
posługując się gwarą, co zmnie j szało dys tans oraz dodało natu ra l no ści. Do da t kową za letą prze -
pro wa dza nych ba dań był spo sób pro wa dze nia roz mo wy, a mia no wi cie z ukry ciem za rów no
sprzę tu, jak i da nych związa nych z wy kształce niem oso by py tającej oraz ce la mi pro wa dze nia dys -
ku sji. W ten spo sób in fo r ma tor nie od czu wał dys kom fo r tu przy do bie ra niu słow ni c twa, my ślał
o tym, co od po wie dzieć, a nie jak to zro bić naj le piej. Ka ż dy z re spon den tów zo stał poin for mo wa -
ny o tym, że roz mo wa zo stała na gra na po prze pro wa dze niu dys ku sji oraz za py ta ny o mo ż li wość
wy ko rzy sta nia na gra nia do ce lów na uko wych. W ni nie j szej pra cy ze bra ne są przykłady ty l ko
z tych na grań, któ rych info r ma to rzy zgo dzi li się na mo ż li wość ich wy ko rzy sta nia do ce lów ba da -
w czych.



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 nieod-
grywającymi 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 języ-
kiem 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. mut ter ‘ma t ka’ – od niem. die Mut ter (np.: bo nóm dali mut ter; jak to mut ter

chcie li; a mut ter miała gly j ta; mut ter już też tak nié umiała),
2. fo ter, ew. fa ter ‘oj ciec’ – od niem. der Va ter (np.: fa ter miáł sto lar ka; fo ter,

jak te pole tu sprzedácie, to was nié mám za món drych; fo ter go dáł do
stolárza), 

3. familijá ‘rodzina’ – od niem. die Fa mi lie (np.: tam sie ze brała całá familijá), 
4. óma ‘ba b cia’ – od niem. die Oma (np.: pies tam je sz cze od ómy jest),  
5. ópa ‘dzia dek’ – od niem. der Opa (np: ópa tam je sz cze miészkáł), 
6. szwi ger ‘teść’ – z niem. der Schwi ge r va ter, 
7. szwi ger/szwi gra ‘te ścio wa’ – od niem. die Schwi ge r mut ter (np.: já miała

szwi ger; ta szwi gra),
8. szwi gry ‘teściowie’ – od niem. die Schwi ge re l tern,
9. tan te ‘ciotka’ – od niem. die Tan te,
10. ón kel ‘wujek’ – od niem. der On kel,
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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/oj co wie ‘ro dzi ce’ – od pol. oj ciec (np.: co też oj co wie płaka li; a dzi siej

nie śmióm oj co wie dzie ci pi z nyć),
2. sta rzik ‘dzia dek’ – od pol. sta ry (np.: to je po sta rzi ku; bo sta rzik ro biył

w Pszo wie),
3. star ka ‘babcia’ – od pol. sta ra (np.: tam moja star ka była w ción ży; star ka

kopała ko b zo le),
4. ma t ka mo jij star ki ‘pra ba b cia’ – fo r ma opi so wa (np.: od star ki Szu l co wej ma -

t ka), 
5. ma lik ‘najmłod szy syn’ – od pol. mały/ma luch,
6. dzie cik ‘dzie c ko’ – od pol. dzie c ko/dzie ciak,
7. dwojáczki ‘bli ź nię ta’ – od pol. dwo ja cz ki,
8. zo wi t ka ‘panna z nie ślu b nym dzieckiem’,
9. dziéwka ‘służąca’ – od pol. dzie w ka, 
10. pa chołek ‘służący’ – od pol. pa chołek.

Druga grupa słów, to wyrazy używane zarówno przez najstarszych przed-
stawicieli wsi ziemi wodzisławskiej, ludzi w średnim wieku, jak i tych
najmłodszych. Są to słowa powszechnie znane, często w zupełności pokry-
wające 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
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2 Sa mogłoski po chy lo ne zo stały za pi sa ne w spo sób na stę pujący: „a“ po chy lo ne jako „á“; „e“
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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 ra-
zem mama). Zależne było to od sytuacji, nastroju, czy samej osoby, z którą
prowadziło się rozmowę. Młodsze generacje pod wpływem rozwoju cywiliza-
cyjnego 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. ma t ka (np.: ma t ka z Wa r sza wy; ma t ka miáł niewidómá; ro dzin ny dóm mo jij

ma t ki),
2. mama (np.: bo mama szła sie kó m pać na amer; mama, mász kón sek wó -

sztu?),
3. ma mu ś ka (np.: ma mu ś ka tam poszła), 
4. oj ciec/łoj ciec (np.: a tén koch, to był oj ciec jeji; a oj ciec był piétnásty ro cz -

nik),
5. tata (np.: bo jak tata już tela lát cho ru je; mój tata sie z kierownikiém

kolegowáł),
6. sio stra (np:  a sio stra, óna kwie nié może ni g dy wi dzieć),
7. brat(np.: potém bra ta drugiégo za biyło),
8. ba b cia(np.: moja ba b cia była z Lu bo mii; ba b cia, tóż cza mu nie oglóndász),
9. dzia dek(np.: dzia d ko wi to nie od po wia dało),
10. dzia d ko wie/dzia d ki( np.: na przikład dzia d ko wie z taty stró ny; u dzia d ków,

dzia d ki dó nas przi je cha li),
11. pra dzia dek(np.: to musiáł być jego pra dzia dek; żył mój pra dzia dek),
12. teść(np.: teść go tu przi wióz),
13. te ście(np.: też po só m sie dz ku tam te ściów miáł),
14. ro dzi ce(np.: do swo ich ro dzi ców szoł; przed mo i mi  ro dzi ca mi),
15. ro dzi na(np.: bo jak ro dzi na wy je chała, czwo ro nás było w ro dzi nie),
16. szwa gier(np.: siádej szwa gier),
17. cio t ka/cio cia(np.: já sie cio t ki pytáł),
18. ku zyn, ku zyn ka(np.: yny ku zyn ka z Bełszni ce; to tam ku zyn od żóny),
19. ujec/ujek/wu jek(np.: wiész, mój ujec był...; siádej ujek!; wu jek, co był

w Pszo wie) 
20. teściowá – od  pol. te ścio wa ( np.: ón teściowá stra sz nie biył; bych za wiózła 

do te ścio wej),
21. małżéństwo – od pol. małże ń stwo (np.: nie było wesołe małżéństwo)
22. bliźniénta – od pol. bli ź nię ta,
23. jedynák, jedynáczka – od pol. je dy nak, je dy na czka,
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24. bénkart – od pol. bę kart,
25. siérota – od pol. sie ro ta,
26. ziénć – od pol. zięć (np.: pytałach se tego ziéncia),
27. synowá – od  pol. sy no wa  (np.: że mie nie chciała za synowá),
28. bratowá – od pol. bra to wa, 
29. rodzéństwo – od pol. ro dze ń stwo.

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. cór ka/cera/dziołcha – wy raz cera jest skró coną wersją wy ra zu cór ka, ( np.:

miáł z nióm trzi cór ki; ta cera potém była na frón cie; a dziołcha jed na miała
kra w ca),

2. syn/syn ek (np.: prziszły dzie ci, syn ki po fo tra; Ma ry ja uro dziyła syn ka),
3. wnu czka/dziołcha od cery/dziołcha od dziołchy/dziołcha od syn ka (np.: mi

wnu czka prze pi su je; mi dy cki dziołcha od dziołchy przi niósła),
4. wnuk/syn ek od cery/syn ek od syn ka,
5. wnu ki/dzie ci od dziołchy/dzie ci od syn ka,
6. pra ba b cia/pra ba b ka/ma t ka mo jij star ki/ma t ka ojca mo ji go (np.: tako pra ba b -

ka; ma t ka mo jij star ki),
7. rodzéństwo / brat ze sio stróm – od pol. brat, sio stra,
8. mónż/chłop/mój (ew. swoj, twoj, jeji, od nij) – od pol. mąż, mój (np.: mónż

jóm sześć lát prze żył; ale mój chłop był bu do w ni czym; a tén mój sie nic nie
zmiénił; że z tym swo im sie tam w Al tre i chu spo t kała),

9. żóna/baba/moja (ew. swo ja, ta two ja, ta jego, ta od nie go) – od pol. żona
(np.: ta żóna jego uciékła; ón i za ba bóm swo jóm był; já widziáł moja, jak
szła),

10. przácielstwo, kre w ni – od pol. przy ja cie l stwo. 
W badanym słownictwie nie występuje taki zbiór słów, który byłby nieznany 

dla najstarszego pokolenia mieszkańców wsi powiatu wodzisławskiego, a uży-
wany jedynie przez najmłodszych użytkowników. Powodem tego jest niezmien- 
ność 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 pokre-
wieństwa 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 zrozu-
mianym. 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 czyn-
niki zewnętrzne, wśród których dominującą rolę odgrywają nowe uwarunko-
wania społeczno-ekonomiczne, wymagające językowego dostosowania się do
istniejącej rzeczywistości (Kurek 1995, s. 147). 
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Ar tur MAT KO WSKI

Jed no stki ję zy ka spo r tu a le ksy ko gra fia
Le ktu ra współcze s nej pub li cy sty ki pol skiej przy no si li cz ne do wo dy na to, że 

me ta fo ry ka spo r to wa sta je się jed nym z pod sta wo wych śro d ków wy ra ża nia opi -
nii o za chodzących w świe cie – zwłasz cza w Pol sce – zja wi skach, głów nie na -
tu ry po li ty cz nej. Co raz czę ściej nie ty l ko wy da rze nia po li ty cz ne, ale rów nież
kul tu ra l ne, eko no mi cz ne i inne pre zen tu je się i oce nia w ka te go riach spo r tu1.
Ów fakt po twier dzają li cz ne przykłady ze zgro ma dzo ne go przez nas ma te riału
te ksto we go, jak np.:
[1] [...] Re jestr mo ż li wych fa u li na bo i sku po li ty cz nym skłania do po rów nań z pol skim fu t bo lem.

I tu wciąż inni są wi no waj ca mi: tre ner, po go da, śli ska mu ra wa, trans fe ry i od no wio ne kon tu -
zje [...] (T Nałęcz, Wpr 39/02, 32).

[2] Po mi mo za gę sz czającej się at mo s fe ry w UE sądzę, że gra roz strzy g nie się ra czej na na szym
bo i sku. A na sza mu ra wa – jak to po zi mie – jest ra czej za nie dba na, pełno na niej dziur i wy -
kro tów, po dro dze ktoś zgu bił piłkę, a nie któ rym za wod ni kom chy ba po my liły się bra m ki. Nie 
my ślę na wet o ko le j nym kan dy da cie na pre zy den ta, któ ry swą ka m pa nię za mie rza oprzeć na
anty euro pe j skiej anty fo nie, lecz ra czej o całym układ zie koa li cy j no – opo zy cy j nym i rządo -
wo- pa r lamenta r nym, któ ry ja k by stra cił po czu cie cza su i wagi spraw inte gra cy j nych
(P. Nowi na- Kono p ka, Wpr 18/01, 101).

[3] „Właś nie do bie ga ko ń ca żałosna gra dru ży ny kla sy C. Dru ży ny bez ka pi ta na, tre ne rów i ki bi -
ców, któ rzy za wie dze ni ode szli. Ze nie całe trzy mie siące ku ś ty kająca eki pa prze sta nie uda -
wać na ro dową re pre zen ta cję. Mam nad zie ję, że inny ze spół założy biało- cze r wo ne ko szu l ki
(wy po wiedź Le sz ka Mil le ra o nie udo l nym spra wo wa niu rządów przez ko a li cję AWS-UW –
przyp. A.M.; Wpr 28/01, 9).
Z na szych ob se r wa cji ję zy ko wych wy ni ka, że śro d kiem do celu jest uży wa -

nie le ksy ki, a zwłasz cza fra ze o lo gii sub ję zy ków (ża r go nu spo r to w ców, spra -

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 Na grun cie pol skim o ję zy ku spo r tu na tle pol szczy z ny ogó l nej pi sali mię dzy in ny mi: Jan Oż -
dży ń ski (1970), Je rzy Pod ra cki (1978), Ma ria Fran ko wska (1994), Ka zi mierz Ożóg (1998), Je rzy
Bra l czyk (1999), Małgo rza ta Cho ro ma ń ska (2000), Lech Zie li ń ski (2002), Wo j ciech Chle b da
(2003), Igor Bor ko wski (2003).



woz da w ców, tre ne rów i ki bi ców spo r to wych)2 ró ż nych dys cy p lin spo r to wych –
w szcze gó l no ści piłki no ż nej, bo ksu czy lek kiej at le ty ki – w no wych kon te -
kstach i fun kcjach – tak stwier dzających, jak i oce niających (wa r to ściujących).
Po twier dzają to li cz ne przykłady:
[4] Sejm już trzy kro t nie pró bo wał po ka zać mi ni stro wi fi nan sów cze r woną ka r tkę [na ekra nie

po ka zują się trzy cze r wo ne ka r to ni ki]. Po do b nie trze ma cze r wo ny mi ka r tka mi Sejm pró bo -
wał wy rzu cić mi ni stra z gry (Fa kty, TVN, 7.06.2001r.).

[5] Je że li już wkró t ce oka że się, że TVP prze grała mecz ze sta cja mi kon ku ren cyj nymi, to sto sując 
ję zyk spra woz da w ców mo ż na bę dzie po wie dzieć, że strze liła so bie bra m kę sa mo bójczą
(Z. Pie tra sik, Pol 22/96, 74).

[6] Żółte ka r tki [...] Tam [na ucze l nie, w któ rych stwier dzo no uchy bie nia] będą wysłane przez
PKA ostrze że nia. To ta kie „żółte ka r tki”. Jak mówi Łyba cka, oz na czają one, „że jest źle, ale 
daje się ucze l ni czas, by to, co złe, na pra wić” – ge ne ra l nie będą mie li około roku na po pra -
wę. Je śli tego nie zro bią, wy da my ne ga tywną oce nę – do da je prof. Ja miołko wski (GW
289/02, 6).

[7] Za raz do gry włączą się po li ty cy ko a li cji. Fo chy za cz nie stro ić PSL (że zmia ny [w ko de ksie
pra cy] nie uzgo d nio ne ze związka mi, że to Rada Po li ty ki Pie nię ż nej po win na ob ni żyć sto py,
że zie mia, że UE...) [...] Po mie siącach gry po zy cy j nej min. Ha u s ner po szedł „na prze bój”.
Oby utrzy mał się przy piłce (GW 66/02, 1). 

[8] Dzi siaj sto i my w na ro ż ni ku jak ten bo kser, któ ry miał już dwa kno ck- do w ny. Już cze ka my
na trze ci cios. Dzi siaj nam dy ktują: chce cie? Do brze. Nie? To w Unii [Eu ro pe j skiej] nie bę -
dzie cie (fra g ment prze mó wie nia se j mo we go A. Lep pe ra prze wod niczącego „Sa mo ob ro ny”;
GW 283/02, 4).

[9] Po całono c nym po sie dze niu pre zy dium CDU Wo l f gang Schäuble „rzu cił rę cz nik”. Jego nie -
udo l ność de ne r wo wała za rów no lo ja li stów byłego kan c le rza He l mu ta Ko hla, jak i pa r ty j nych 
od no wi cie li (Wpr 9/00, 74).

[10] Od no szę wra że nie – mówi Pi la wski do Jó ze fa Ole kse go – że ist nie je w pa r tii [SLD – red.] ja -
kaś oba wa przed otwartą kry tyką prze wod niczącego. Stąd ta, jak Pan mówi, przytłumio na
i ku lu a ro wa kry ty ka. Czy wy ni ka to z oba wy przed no ka u tującą kon tra Mil le ra? Ole ksy
od po wia da: Mię dzy in ny mi. Do da je, że Mil ler ma w pa r tii na dal silną po zy cje, ale w ogó le
o SLD ma Ole ksy na dal mało do bre go do po wie dze nia. W SLD dzie je się nie wie le. Wie lu
pochłania pi l no wa nie władzy, zdo by wa nie fun kcji, sta no wisk, strze że nie włas nych po zy cji
(A. Do mosławski GW 133/03, 2).

[11] Śnia da nia od bie gały od in nych pro gra mów typu ring wo l ny, w któ rych po li ty cy wrzeszczą
je den na dru gie go. Tu taj mó wi li swo je, ale tra ci li za wzię tość, może dla te go, że Sko w ro ń ski
łago dzi oby cza je, a do tego trud no prze cież awan tu ro wać się przy śnia da niu (GW 282/00, 2).
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2 Przez ję zyk spo r tu ro zu mie my wsze l kie wy po wie dzi (ko mu ni ka ty ję zy ko we) do tyczące sfe ry
spo r tu wy twa rza ne przez śro do wi sko lu dzi upra wiających sport i za j mujących się tą dzie dziną,
a więc spo r to w ców, tre ne rów, spra woz da w ców i dzien ni ka rzy spo r to wych, ki bi ców, na uko w ców.
Okre śle nie ję zyk spo r tu tra ktu je my jako bli sko zna cz ne (za stę pcze) wo bec wy ra żeń, ta kich jak: ję -
zyk spo r to wy, sub ję zyk spo r to wy, sub kod spo r to wy, ję zyk za wod ni ków spo r to wych, ję zyk tre ne -
rów spo r to wych, ję zyk spra woz da w ców spo r to wych, ża r gon spra woz da w ców spo r to wych, ża r gon 
ki bi ców spo r to wych.



[12] Kon tra kty na wo l nym rin gu [...]  Pod czas po sie dze nia se j mo wej ko mi sji go spo dar ki po świę -
co nej m. in. ucze st ni c twu pol skich firm w od bu do wie Ira ku na rząd po sy pały się gro my. Zda -
niem czę ści posłów ga bi net Le sz ka Mil le ra zro bił nie wie le, aby za pe w nić pol skim fi r mom
kon tra kty w Ira ku (GW 130/03, 18). 

[13] Pie r wsze po sie dze nie Mazo wie c kie go Se j mi ku Sa morządo we go za ko ń czyło się fa l sta r tem.
Je den z posłów Sa mo ob ro ny, dający jed no o so bową prze wa gę ko a li cji SLD-Sa mo o bro na na -
gle prze szedł na stro nę PSL, co do pro wa dziło do zbu rze nia ko a li cji (TVP pr. I, „Wia do mo -
ści”). 

[14] Py ta ny [Ja rosław Ka li no wski, prze wod niczący PSL], czy w PSL jest wola utwo rze nia ko a li -
cji z SLD-UP, Ka li no wski mówił: – My nie sto i my w dołkach sta r to wych – chce my być
odpo wie dzia l ni za pa ń stwo i naszą wspólną przyszłość (GW 227/01, 8).

[15] „To nie jest tak, że PSL stoi w dołkach sta r to wych i jest go to wy do bie gu po władzę (J. Ka -
li no wski, pre zes PSL; pro gram III PR, 27. 09. 2001 r.).

[16] Chcąc to osiągnąć [przy ję cie Pol ski do gro na państw Unii Eu ro pe j skiej], na le żałoby na wstę -
pie przy j rzeć się dokład nie aktu a l ne mu ze społowi nego cja cyj ne mu i jego pra cy. Żela z na za -
sa da jest jed na – nie zmie nia się składu szta fe ty, gdy ta już bie g nie. Lecz prze cież w po -
szcze gó l nych, po je dyn czych przy pa d kach, zmia ny mogą być wska za ne, a na wet ko nie cz ne
(GW 118/01, 18).
Zna lazłszy się w no wych oto cze niach kon te ksto wych, jed no stki ję zy ka po -

cho dze nia spo r to we go uzy skują nowe zna cze nia prze no ś ne, ule gając tym sa -
mym pro ce so wi neo se man tyza cji3. By przed sta wić zja wi sko to mo ż li wie wia ry -
god nie, ze sta wia my dla przykładu nowe prze no ś ne zna cze nia ze zna cze nia mi
pie rwo t ny mi tych jed no stek, np.: 
kto1 po ka zał (dał) komu2 za co cze r woną ka r tkę [(cze r wo ne ka r tki)] 
1. sport. – ‘sę dzia wy klu czył za wod ni ka lub tre ne ra da nej dru ży ny z me czu; uka rał naj wyższą

karą za wod ni ka (względ nie tre ne ra) win ne go po wa ż ne go wy kro cze nia. [Win ny musi się udać 
do sza t ni, na ty ch miast po wyciągnię ciu cze r wo nej ka r tki przez głów ne go sę dzie go me czu]’; 

2. przen. – ‘ktoś wyłączył ko goś z da l sze go działania w ja kiejś sfe rze za popełnio ne błędy, uchy -
bie nia czy małą sku te cz ność’; 

żółta ka r tka 
1. sport. – ‘ostrzeżenie za wod ni ka w cza sie me czu za złama nia reguł gry po przez po ka za nie

piłka rzo wi przez sę dzie go żółtego kartonika’; 
2. przen. – ‘syg nali zo wa nie w ja kiś spo sób nie zado wo le nia oraz dez apro ba ty wo bec czy ichś lub

ja kichś działań’; 
gra po zy cy j na  
1. sport. – ‘roz gry wa nie piłki przez dru ży nę po przez po da wa nie jej do pa r t ne rów zna j dujących się 

na po zy cjach na rzu co nych im przez tre ne ra; gra po le gająca na sto p nio wym zdo by wa niu
prze wa gi w polu’
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3 O ty pach pro ce sów no mi na cyj nych pol szczy z ny zob. Ma li no wska (2004), Wa sza ko wa
(1995).



2. przen. – ‘czy jeś nie zde cydo wa ne działania, pełne ko m pro mi sów i ustępstw’
kto utrzy mu je się przy piłce  
1. sport. – ‘za wod nik przez dłuż szy czas jest w po sia da niu piłki, pro wa dzi ją przy swo ich sto pach

bądź z dala od prze ciw ni ków, co po zwa la mu na uzy ska nie do mi na cji nad dru żyną prze ciwną 
i zmu sza jej za wod ni ków do bez produ ktyw ne go bie ga nia po bo i sku’ 

2. przen. – ‘ktoś w trud nej sy tu a cji kon ty nu u je swo je doty ch cza so we działanie mimo opo ru prze -
ciw ni ków’

kto strze la samo bó j cze go gola 
1. sport. – ‘za wod nik strze la gola do włas nej bra m ki’; 
2. przen. – ‘ktoś uda re mnie nia własne działania i zmnie j sza szan se na od nie sie nie su kce su po -

przez po dej mo wa nie złych, nie tra f nych de cy zji; szko dzi sa me mu so bie’; 
kto miał dwa kno ck- do w ny (no k da u ny) 
1. sport. – ‘bo kser po otrzy ma niu cio sów prze ciw ni ka dwu kro t nie był chwi lo wo nie zdo l ny do

kon tynu o wa nia wa l ki, co sta no wiło dla sę dzie go rin go we go pod sta wę do prze rwa nia wa l ki
i dwu kro t ne go roz po czę cia wy li cza nia do 8 se kund’; 

2. przen. – ‘jed na ze stron w cza sie ne go cja cji wy wa l czyła nie ko rzystną dla sie bie po zy cję w funk-
cjo no wa niu na ja kimś ob sza rze’; 

kto stoi w na ro ż ni ku  
sport. – ‘pię ściarz po otrzy ma niu od prze ciw ni ka ki l ku si l nych cio sów stoi w rogu rin gu i jest

opa try wa ny  przez swe go opie ku na’
przen. – ‘ktoś prze grał w ja kiejś isto t nej spra wie’
kto rzu cił rę cz nik 
1. sport. – ‘pię ściarz, rzu ci wszy rę cz nik na matę rin gu, zasy gna li zo wał re zy g na cję z wa l ki ’ 
2. przen. – ‘ktoś, wsku tek nie udo l no ści, zre zy g no wał z da l szych działań na ja kiejś płasz czy ź nie’;
no ka u tująca kon tra
1. sport. – ‘se ria szy b ki cio sów za da nych prze ciw ni ko wi po chwi li ob ro ny, eli mi nująca  ry wa la

z da l szej wa l ki’
2. przen. – ‘bro nie nie włas nej po zy cji w działaniu na ja kimś polu po przez spe kta kula r ne wy eli -

mino wa nie ko goś z da l sze go ist nie nia na tej płaszczyźnie’
Ring wo l ny / ring wo l ny / wo l ny ring4

sport. – ‘ko men da sę dzio wska roz po czy nająca run dę w wa l ce bo kse r skiej’
przen. – ‘ob szar ja kichś spo rów, ostrej dys ku sji, czę sto na ru szającej obo wiązujące no r my’
kto1 prze ka zał komu2 pałecz kę › prze ka za nie pałecz ki 
1. sport. – ‘bie gacz prze ka zał w cza sie wy ści gu pałecz kę za wod ni ko wi, któ ry kon ty nu o wał bieg’; 
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4 Mia nem ring wo l ny zwykło się okre ślać we współcze s nym dys ku r sie pu b li cz nym ro dzaj ra -
dio wych i tele wi zy j nych au dy cji o te ma ty ce po li ty cz nej, któ rych ucze st ni cy – przed sta wi cie le ró -
ż nych ugru po wań po li ty cz nych – toczą za cię te spo ry po li ty cz ne.



2. przen. – ‘ktoś prze ka zał swo je mu na stę pcy obo wiązki związane z działaniem na ja kiejś płasz -
czy ź nie’; 

co za ko ń czyło się fa l sta r tem 
1. sport. – ‘start wy ści gu sprin te rów zo stał unie wa ż nio ny’ 
2. przen. – ‘początek fun kcjo no wa nia cze goś oka zał się nie uda ny’.
kto stoi w blo kach (dołkach) sta r to wych5  
1. sport. – ‘za wod ni cy stoją na wy zna czo nych im sta no wi skach sta r to wych przed linią sta r tu

i cze kają na sy g nał roz po czy nający wy ścig’
2. przen. – ‘ktoś jest w sta nie pełnej go to wo ści do pod ję cia okre ślo nych działań’
skład szta fe ty
1. sport. – ‘czte rech za wod ni ków biorących udział w po je dyn ku, któ re go istotą jest jak naj szy b sze 

prze nie sie nie do mety przed mio tu, naj czę ściej pałecz ki dre w nia nej lub pla sti ko wej zmie nia -
nej mię dzy ko le j ny mi bie ga cza mi’

2. przen. – ‘ze spół osób, któ re, współpra cując ze sobą na ja kimś polu w celu osiągnię cia cze goś,
kon ty nu ują działania swo ich po prze dni ków’
Mimo tej si l nej eks pan sji le ksy ki sub ję zy ków spo r to wych do pol szczy z ny

ogó l nej, w wię kszo ści pol skich słow ni ków, w tym zwłasz cza w Słow ni ku ję zy ka 
pol skie go pod red. Wi to l da Do ro sze wskie go, Słow ni ku ję zy ka pol skie go pod
red. Mie czysława Szy m cza ka, Słow ni ku ję zy ka pol skie go pod red. Bo g da na Du -
na ja, Słow ni ku fra zeo logi cz nym współcze s nej pol szczy z ny pod. red. Sta nisłsawa
Bąby i Ja rosława Li ber ka i In nym słow ni ku ję zy ka pol skie go pod red. Mi rosława 
Ba ń ki ko dy fi ka cja leksy kogra fi cz na wy ra zów i fra ze mów o pro we nie ncji spo r -
to wej po chodzących z ze bra ne go przez nas ma te riału ję zy ko we go ogra ni cza się
je dy nie do po da nia zna czeń pry ma r nych, cho ciaż w te kstach jed no stki te (re gu -
la r nie) uży wa ne są ta k że w zna cze niach wtó r nych, np. kto pro wa dzi atak; bo i -
sko ja kie; kto strze la bra m ki; kto strze la gole do włas nej bra m ki; kto strze lił
[so bie] bra m kę sa mo bójczą; kto gra na którą flan kę; jaka dru ży na piłka r -
ska; sa mo bó j czy gol (strzał); gra po zy cy j na; ka pi tan [dru ży ny]; jaka żółta
ka r tka; kto otrzy mał od kogo cze r woną ka r tkę; mecz; mecz eli mina cy j ny o
co; pier wszo li go wy kto; jaka piłka; fu t bo li sta [piłkarz]; re mis; re ze r wo wy
[za wod nik]; tre ner piłka r ski [se le kcjo ner]; boks jaki; boks za wo do wy; bo -
kser jaki; kto bo ksu je się z kim; kto bo kso wał gdzie kogo; [jaki] no ka ut; pod -
wó j na gar da; kto pro wa dzi ile pun któw; ring jaki; lewy sie r po wy; pra wy sie -
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5 Zwrot stać w dołkach sta r to wych uży wa ny był przez spra woz da w ców spo r to wych do lat 40.
XX wie ku, bo do tego okre su za wod ni cy przed roz po czę ciem wy ści gu cze ka li na ko men dę
„Start” ze sto pa mi w wy ko pa nych dołkach. W 2. połowie lat 40. XX wie ku zmie niła się te ch ni ka
wy ko ny wa nia bie gu sprin te r skie go – wpro wa dzo no blo ki sta r to we, z któ rych do dziś sprin te rzy
roz po czy nają bieg. Dla te go też w ję zy ku spra woz da w ców spo r to wych fun kcjo nu je obe c nie po ję -
cie stać w blo kach sta r to wych.



r po wy; za wod nik wagi cię ż kiej; za wod nik wagi piór ko wej; ka te go rie wa go -
we; długo dy stan so wiec; bieg z prze szko da mi; bieg sprin te r ski; sprin ter;
ma ra to ń czyk; sko czek. Gru pa jed no stek le ksy ka l nych i fraze olo gi cz nych, któ -
re są no to wa ne w pol skich słow ni kach jed no cze ś nie w zna cze niach pry ma r nych 
i wtó r nych jest nie li cz na; na leżą do nich: kto, co zna j du je się na po zy cji au to -
wej; kto stoi na bra m ce dokądś; jaka czy ja dru ży na; faul jaki czyj; kto fa u lu je 
kie dy, gdzie, kogo; (co)  kto pro wa dzi prze ciw ko komu nie czystą grę; kto wy -
klu czył kogo z gry; sy tu a cja pod bra m ko wa; kto po szedł na prze bój; cios
jaki; jaki klincz; kto zno ka u to wał kogo; no ka u to wać [kogo]; ude rze nie (cios)
po ni żej pasa; kto se kun du je komu; któ re sta r cie; ma ra ton. 

Bar dziej „otwa r ty mi” na wchłania nie jed no stek ję zy ka w ich zna cze niach
pry ma r nych i wtó r nych są: Słow nik fra zeo logi cz ny współcze s nej pol szczy z ny
pod red. S. Bąby i J. Li ber ka (1996) oraz Inny słow nik ję zy ka pol skie go pod red. 
M. Ba ń ki (2000). Opra co wa nia te z ko lei od no to wują jed no stki o po cho dze niu
spo r to wym w ich zna cze niach wtó r nych (prze no ś nych), po mi jając zupełnie zna -
cze nia pry ma r ne (spo r to we), np. kto (po)szedł za cio sem; ude rze nie (cios) po -
ni żej pasa; kto (z)robi(ł) co rzu tem na ta śmę6; kto prze grał z kim o włos; kto
pod niósł/ob ni żył po prze czkę; po prze czka cze go za wy so ka dla kogo; kto sta -
wia so bie po prze czkę wy żej. 

Na to miast naj li cz niejszą gru pę (ponad 50%) jed no stek ję zy ka wyeks cer po -
wa nych ze zgro ma dzo ne go przez nas ko r pu su te ksto we go, sta no wią te, któ re
nie zo stały do ty ch czas po świa d czo ne przez ża den pol ski  słow nik, jak np. atak
bez piłki; sku te cz ny atak; gra roz strzy g nie się na czy im bo i sku; kto gra
z kim na bo i sku; kto robi bo i sko z cze go; kto bro ni włas nej bra m ki; kto
uporządko wał bo i sko przed me czem; co bę dzie grą do jed nej bra m ki; komu
po my liły się bra m ki; kto wpu sz cza bra m ki; kto wcho dzi na do gry w kę; dru -
ży na tra m p ka rzy; kto układa którą dru ży nę; gra do jed nej bra m ki; gra na
bo i sku; cze r wo na ka r tka dla kogo; żółta ka r tka dla kogo; kto po ka zał komu
żółtą ka r tkę; kto wy rzu cił kogo cze r woną kartką z gry; kto awan so wał
z dru giej ligi do ekstra kla sy; kto grze je ławę; błąd ob ro ny; strzał w okien ko; 
piłka w grze; piłka za krę co na do rogu; roz gry w ki li go we; kto wy sta wił
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6  Jak pisał Wo j ciech Chle b da, je sz cze na początku lat 60. zwrot wy grać rzu tem na ta śmę od -
da wał dosłow nie sy tu a cję na fi ni szu bie gów sprin te r skich, gdyż fi nisz rze czy wi ście oz na ko wa ny
był roz ciągniętą w po przek bie ż ni cienką jasną taśmą, w związku z czym zwrot wy grać rzu tem na 
ta śmę zna czył ‘wygrać rzu cając się na osta t nim me trze dys tan su na ta śmę zna kującą li nię mety’.
W dru giej połowie lat 60. ta śmę na fi ni szu zastąpiła fo to ko mór ka, lecz mimo to wy ra że nie utrzy -
mało się w ję zy ku spo r to wym (jako okre śle nie ty po we go za cho wa nia się na fi ni szu bie gu) i jed -
no cze ś nie przeszło do ję zy ka ogó l ne go, gdzie w la tach 80. usta bi li zo wało się w zna cze niu
‘dokonać cze goś gwałto w nym zry wem w osta t nim momencie’ (Chle b da, 1991: 44–45). O fra ze -
mie wy grać rzu tem na ta śmę zob. też Ma t ko wski (2002).



pierwszy skład; kto roze gra jak piłkę, sze r mier ka bo kse r ska; kto bo ksu je
w wa dze cię ż szej; cios Ty so na; no ka u tująca kon tra; kto stoi w na ro ż ni ku;
kto bije (ude rza) kogo pra wym pro stym; ring wo l ny; (wice)mistrz wagi cię ż -
kiej; kto rzu cił rę cz nik; kto zszedł z rin gu; mecz (bo kse r ski) wagi cię ż kiej;
kto zszedł z bie ż ni; co za ko ń czyło się fa l sta r tem; kto potknął się przed metą; 
kto stoi w dołkach sta r to wych; kto jest 800-me tro w cem; skład szta fe ty; kto
jest na 35. ki lo me trze ma ra to nu; kto prze biegł dys tans ma ra to ń ski; kto
[zna j du je się] pod po przeczką. Istnie je więc wy ra ź na dys pro po r cja mię dzy
ilo ścią jed no stek po cho dze nia spo r to we go fun kcjo nujących w ję zy ku ogó l nym,
a liczbą tych jed no stek po świa d czo nych leksy kogra fi cz nie.

Ze bra ny ma te riał fa kto gra ficz ny po ka zu je, iż ję zyk roz wi ja się tak dy na mi -
cz nie, że le ksy ko gra fia – mimo co raz czę st sze go sto so wa nia te ch nik kom pu te -
ro wych – za tymi pro ce sa mi nie nadąża, choć wie le no wych zna czeń jed no stek
po cho dze nia spo r to we go ma cha ra kter użyć nie ty l ko do ra ź nych, ale na brało już 
sta tu su zna czeń syste mowo języ ko wych, jak cho ć by fra zem po ka zać komu
żółtą/cze r woną ka r tkę.

Na le ży tu taj pod kre ślić, że w la tach 90. wy two rzyła się (i fun kcjo nu je po
dzień dzi sie j szy) wie l ka me ta fo ra po ję cio wa ŻYCIE TO SPORT, któ ra pro gra -
mu je na sze my śle nie i wy po wia da nie się. Mno gość użyć spo r to wych jed no stek
le ksy ka l nych i fraze olo gi cz nych w no wych dla nich oto cze niach kon te ksto -
wych, po ja wiających się re gu la r nie w ró ż nych śro d kach ma so we go prze ka zu
świa d czy o tym, że mamy do czy nie nia ze zja wi skiem społecz nym (ponad indy -
widua l nym, ponad jed no stko wym). Li cz ne przykłady po ka zują, że gra fia jest
dzi siaj w wy bi t nym sto p niu aktu ali za to rem pie r wia stka spo r to we go w pol skiej
prze strze ni komu nika cy j nej. Szcze gó l nie akty w nym w tej ma te rii jest tygo dnik
„Wprost”, któ ry re gu la r nie pu b li ku je ry sun ki au to r stwa Hen ry ka Sa w ki, ko men -
tujące – nie rza d ko w ka te go riach spo r to wych – wy da rze nia z ży cia poli ty cz ne -
go i poza poli tycz ne go, np. ry su nek po ka zujący wy bo ry pre zy den c kie ‘2000
jako upra wia nie ki l ku dys cy p lin spo r tu: bo ksu, ko szy ków ki, gi mna sty ki, pod no -
sze nia cię ża rów, pływa nia, że gla r stwa, strze le c twa (Wpr 40/00, 15). Spo ra
część tych ko men ta rzy do wy da rzeń po li ty cz nych nawiązuje gra fi cz nie i wer ba -
l nie do su kce sów Ada ma Małysza na sko cz niach na rcia r skich, np. ilu stra cja
przed sta wiająca sko czka na rcia r skie go siedzącego na de sce przed sko kiem z ko -
men ta rzem: 

Pa nie Pre mie rze, żeby wyjść z pro gu, mi ni ster Kołodko pro si o ob ni że nie Be l ki! (Wpr 1/03, 14).
Ta k że tygo dnik „Wprost” do sta r cza wie le przykładów zdjęć po ka zujących

po li ty ków w au rze spo r to wej, np. 1. po do bi z nę pre mie ra Le sz ka Mil le ra [przed
szczy tem państw UE w Ko pen ha dze] w kom bi ne zo nie sko czka na rcia r skie go
w cza sie lotu z na pi sem: „Lot do Ko pen ha gi” (Wpr 50/02, 17); 2. czy np. po do -
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bi z nę An drze ja Lep pe ra, prze wod niczącego „Sa mo ob ro ny” [po tym jak oska r -
żył z try bu ny se j mo wej czte rech pro mi nen t nych pol skich parla men ta rzy stów
o powiąza nia z mafią i przy j mo wa nie ogro mnych łapó wek fi nan so wych] na rin -
gu bo kse r skim w rę ka wi cach bo kse r skich i kom bi ne zo nie sę dzie go z godłem
pa ń stwo wym, pod zdję ciem wid nie je na pis: „Ring wo l ny” (Wpr 49/01, 11)7. 

Eks pan sja spo r tu do dys ku r su społecz ne go ma rów nież swój co raz głoś nie j -
szy wy dźwięk w za cho wa niach użyt ko w ni ków ję zy ka pol skie go. W osta t nich
la tach do mi nu je bo wiem w pol skim społecze ń stwie, a w szcze gó l no ści wśród
tzw. elit po li ty cz nych, moda na upra wia nie spo r tu. By cie wy spor to wa nym bo -
wiem mie ści się w do brym to nie, świa d czy o pe w nej „biz ne so wo ści”, nie ja ko
gwa ran tu je po zy ty w ny od biór społecz ny, cze go naj le p szym świa de c twem jest
fra g ment ar ty kułu A. Za gne ra opub li ko wa ny w „po li ty ce”: 

Wśród po li ty ków pa nu je moda na za ję cia do da t ko we. Pa r ty j ny działacz bez „cy wi l nej” pa sji
wygląda na smu t ne go am bi cjo ne ra, dla któ re go władza jest całym sen sem ży cia. Cie ka we „dru gie 
ży cie” może pod pie rać ka rie rę od dru giej stro ny; mo ż na po chwa lić się przed wy bo r ca mi, zy ski -
wać po pu la r ność we włas nym gro nie, zasłużyć na opi nię ba r w nej po sta ci. Upra wia nie hob by jest
przedłuże niem żmud nie kre o wa ne go wi ze run ku. Naj czę ściej twar dzi fa ce ci upra wiają mę skie
dys cy p li ny spo r tu: Wiesław Ka r cz ma rek (SLD) nur ku je, że glu je, su r fu je, uja rz mia wodę; Do nald
Tusk gra w piłkę nożną na pra wym skrzy d le, a inte le ktua li sta Ma rek Bo ro wski, za pa lo ny bry dży -
sta, znów po sta wił wszy stko na jedną ka r tę. Ry szard Ka lisz (SLD) – jak mówi – zde cy do wa nie
sta wia na spo r ty: na rty, ro wer, te nis. Na ko r cie jest przy naj mniej raz w tygo dniu: – To bar dzo ele -
gan cki, kul tu ra l ny sport, nie ma bez po śred nie go kon ta ktu z prze ciw ni kiem, ty l ko z piłką. 
   Je stem le p szym te ni sistą, niż na pie r wszy rzut oka mogłoby się wy da wać – zdra dza Ka lisz,
któ ry wy grał z Ale ksan drem Kwa ś nie wskim. – Gra le piej ode mnie i wca le nie mó wię tak dla te -
go, że to on jest pre zy den tem. Jego gra ob li czo na jest na wy nik, a ja sta ram się, by spra wiało mi
to przy je mność – mówi (A. Za gner Pol 15/04, 28).
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7 In ny mi przykłada mi tego ro dza ju są: [1] zdję cie z An drze jem Ole cho wskim [kan dy da tem na
pre zy den ta RP w wy bo rach 2000, któ ry uzy skał po pa r cie w pie r wszej tu rze, lecz nie prze szedł do
dru giej] na bo i sku piłka r skim z piłką przy no gach, z ko men ta rzem: „Komu te raz po dać?” (Wpr
42/00, 11); [2] „po do bi z ny po li ty ków SLD w stro jach piłka r skich na bo i sku spo r to wym, w śro d ku 
Wiesław Ka r cz ma rek, pod zdję ciem wid nie je na pis: „Śro d ko wy na pa st nik” (Wpr 15/02, 17); [3]
fo to gra fia Mar ka Ke m p skie go, działacza AWS schodzącego z rin gu [po odwołaniu go ze sta no wi -
ska wo je wo dy śląskie go], pod ilu stracją na pis „Ring wo l ny” (Wpr 50/00, 11); [4] ilu stra cja w fo r -
mie ko mi ksu uka zująca Le sz ka Mil le ra, prze wod niczącego SLD pod czas ćwi czeń na siłowni, któ -
ry dźwi gając „cię żar ki władzy”, wy po wia da słowa [o kłopo tach pa r tii, zwłasz cza w re gio nie]:
„Rze ź bię górę, ale je stem cien ki na dole” (Pol 39/02, 95); [5] ilu stra cja przed sta wiająca w fo r mie
wa l ki flo re to wej ry wa li za cję    kontr kan dy da tów: Do na lda Tu ska i Le cha Ka czy ń skie go w wy bo -
rach pre zy den c kich 2005 (Pol 41/05, 36); [6] ilu stra cja uka zująca po do bi z ny trzech kan dy da tów
w wy bo rach pre zy den c kich 2000 jako fi gu ry sza cho we – Ale ksan dra Kwa ś nie wskie go jako zwy -
cię z cę, Ma ria na Krza kle wskie go i An drze ja Ole cho wskie go jako po ko na nych (Wpr 43/00, 48);
[7] ilu stra cja przed sta wiająca ko la rza pod czas ja z dy na ro we rze ko la r skim mającego na ubio rze
ba r wy biało cze r wo ne, będąca uzu pełnie niem fe lie to nu Le sz ka Bal ce ro wi cza o ko nie cz no ści sta -
rań Pol ski jako członka UE do przystąpie nia do stre fy EURO (Wpr 1/03, 50). 



Ta wie l ka me ta fo ra ŻYCIE TO SPORT (czy me ta fo ra POLITYKA TO
SPORT) re a li zu je się za rów no w wa r stwie czy sto ję zy ko wej, jak i poza ję zy ko -
wej. Dla te go też do pełnej ana li zy wie l kiej me ta fo ry POLITYKA TO SPORT
po trze b ne będą w przyszłości nie ty l ko śro d ki ana li zy ling wi sty cz nej, ale ta k że
se mio ty cz nej (poza wer ba l nej, ob ja ś niającej fun kcje zna ków ję zy ko wych).
W świe t le tym ro dzi się po stu lat sze r sze go – se mio tycz ne go – a nie stri c te ję zy -
ko we go uję cia tego pro ble mu. Ta kie uję cie za gad nie nia bę dzie sta no wić przed -
miot na szych – od rę b nych – ba dań w przyszłości.
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Wpr „Wprost”,
GW „Ga ze ta Wy bo r cza”,
Ż „Życie”,
sport. spo r to we (zna cze nie),
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Pro jekt założeń pod rę cz ne go słow ni ka
pol sko- rosyj skie go

Tekst sta no wi pro po zy cję opra co wa nia, dla po trzeb dy da kty cz nych, prze-
kłado we go słow ni ka no we go typu, ja kie go brak od czu wa ny jest w pra kty ce stu -
diów neofi lolo gi cz nych i któ ry mógłby wypełnić luki ist niejące w uży wa nych
dzi siaj polsko- rosyj sko- cze skich słow ni kach przekłado wych. Założe nia i stru -
ktu ra ni nie j sze go opra co wa nia leksy kogra ficz ne go mogłyby być opa r te na zało- 
że niach i za so bach Pod rę cz ne go idio ma ty ko nu pol sko- rosyj skie go opra cowy wa -
ne go re gu la r nie przez opo l ski ze spół jezyko znaw ców-s lawi stów pod re dakcją
Wo j cie cha Chle b dy1. Tak więc, pro je kto wa ny słow nik miałby cha ra kter: 
a) idio ma ty ko nu, tj. opra co wa nia no tującego wie lowy ra zo we jed no stki ję zy ka

pol skie go (od twa rza l ne wie lowy razo w ce); 
b) słow ni ka pod rę cz ne go, tj. na sta wio ne go na za spo ka ja nie po trzeb pra kty cz -

nych (a nie stri c te na uko wych); 
c) słow ni ka przekłado we go (pol sko- rosyj skie go), a nie defi nicyj no - przekłado -

we go, czy li opra co wa nia na sta wio ne go na pre zen ta cję sa mych ek wi wa len -
tów przekłado wych – bez de fi ni cji zna czeń, kwa lifi ka to rów, cha ra kte ry styk
gra ma ty cz nych itp. (chy ba że wy ma gać tego bę dzie cha ra kter jed no stek
hasłowych); 

d) słow ni ka tema ty cz ne go, w któ rym alfa be ty cz nie ułożo ne jed no stki hasłowe
gru po wa ne byłyby w zbio rach (działach) te ma ty cz nych słabo repre zen to wa -
nych lub w ogó le nie obe cnych w dzi sie j szych słow ni kach przekłado wych. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 Opo l ski ze spół języko znaw ców-s lawi stów pod kie run kiem prof. dra hab. Wo j cie cha Chle b dy 
pra cu je od 2004 roku nad Pod rę cz nym idio ma ty ko nem pol sko- rosy j skim. Do ty ch czas uka zały się
trzy ze szy ty, któ re łącz nie obe j mują 5000 par przekłado wych. Pie r wszy opub li ko wa ny zo stał
w 2005 r. Obe c nie ze spół pra cu je nad ze szy tem 4.



Do ta kich mo ż na za li czyć np.: ab re wia tu ry, ad re sa ty wy, an tro po ni my, ar ty -
kuły go spo da r stwa do mo we go, ar ty kuły spo ży w cze, bi b li z my, fo r muły ety kie -
ta l ne, eko no mię na co dzień, emo ty wy, hi sto ry z my, in sty tu cje i fun kcje, ko m pu -
ter i In ter net, mia ry i zbio ry, mi to lo giz my, na pi sy mie j skie, na zwy i przy do mki
oso bo we, ope ra to ry te ksto we, pe ry fra zy, po rów na nia, pra wo na co dzień, sce nę
ro c kową, sport, szy l dy i wy wie sz ki, tytuły,  

Słow nik, wzo rem opra co wa nia opo l skiej gru py idio ma ty ka rzy, mógłby uka -
zy wać się w tzw. sy ste mie ho len de r skim. Oz na cza to pu b li ka cję słow ni ka w ki l -
ku to mach (ze szy tach) wy da wa nych np. raz do roku w taki spo sób, że ka ż dy ze -
szyt za wie rałby ma te riał uporządko wa ny od A do Z. Sy stem ten spra wia, że ka -
ż dy tom słow ni ka jest całością względ nie nie za leżną od po zo stałych, a rów no -
cze ś nie po zwa la swo bod nie kon ty nu o wać pre zen ta cję ma te riału działów ob sze r -
nych, któ rych fa kty cz na ob ję tość jest zbyt duża jak na mo ż li wo ści po je dyn cze -
go tomu. W ta kim wy pa d ku na zwa działu w to mie pie r wszym opa trzo na byłaby 
liczbą porządkową (np. „Sport I”) su ge rującą, że dany dział bę dzie kon tynu o -
wa ny w to mie na stę p nym.

Ze wzglę dów pra kty cz nych je den ze szyt nie po wi nien li czyć wię cej jak 10
działów po 100–150 jed no stek, co oz na cza, że ka ż dy ze szyt przy no siłby użyt -
ko w ni kom 1000–1500 par przekłado wych. Li sta działów te ma ty cz nych jest
otwa r ta, do dys ku sji są ta k że za sa dy kwa lifi ko wa nia jed no stek ję zy ka do tego
czy in ne go działu.

Opa no wy wa nie do wo l ne go ję zy ka ob ce go to wie l ka i może na wet nie do ce -
nia na przez dy da kty ków trud ność, dla te go też słow nik po wi nien mieć cha ra kter
prze de wszy stkim po mo cy dy da kty cz nej, słow ni ka dla studen tów-ne ofilo lo gów, 
a nie opra co wa nia ści śle na uko we go. To, że po wi nien on mieć cha ra kter dy da -
kty cz ny, oz na cza po pro stu, że w cha ra kte ry styce jed no stek słow ni ka na le ży
trzy mać się za sa dy opty ma li za cji, a nie ma ksy mali za cji opi su, po prze stając na
po da wa niu ty l ko ta kich pa ra me trów jed no stek le wej i pra wej stro ny ka ż de go
z działów, któ re zakłada ny uży t ko w nik słow ni ka po wi nien znać, by się tymi
jed no stka mi posługi wać ade k wa t nie do swych za dań i ce lów: two rze nia włas ne -
go te kstu w ję zy ku ro sy j skim i cze skim. Chcąc, by słow nik był „przy ja z ny dla
uży tko w ni ka”, pro po nu je my ki l ka za le d wie oz na czeń sym bo li cz nych (któ re tu
za chwi lę zo staną przy po mnia ne) i re du ku je my li cz bę kwa lifi ka to rów – za to
wpro wa dza my parę roz wiąza ń-dro go wska zów na pro wa dzających uży tko w ni ka
na właści we spo so by posługi wa nia się pro pono wa ny mi ekwi wa len ta mi prze-
kłado wy mi. Są to prze de wszy stkim ko men ta rze (któ re będą po da wa ne w przy -
pi sach na ko ń cu działu) oraz mi kro defi ni cje (po da wa ne – gdy jest taka po trze ba 
– w na wia sach kwa dra to wych bez po śred nio przy jed no stkach sia t ki hasłowej).

Działy słow ni ka, po do b nie jak w opo l skim „Idio ma ty ko nie”, mogą być sy g -
no wa ne  na zwi ska mi swo ich twó r ców, co uczy ni je w du żej mie rze opra co wa -
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nia mi au to rski mi, ale człon ków przyszłego ze społu słow ni ka bę dzie obo -
wiązywał sze reg za sad wspó l nych. Na przykład zie od twa rza l nych wie lowy razo -
w ców ty po wych dla pola se man tycz ne go po ję cia „sport” za pre zen tuje my naj -
bar dziej isto t ne, do tyczące spo so bu za pi su (a więc i od czy tu) in fo r ma cji słow ni -
ko wej. Tak więc  w na wia sy łama ne < > uj mo wa ne będą ko m po nen ty faku lta ty -
w ne, tj. ta kie, któ re bez szko dy dla za cho wa nia to ż sa mo ści da nej jed no stki mo -
ż na opu ścić (i któ re fa kty cz nie by wają przez użyt ko w ni ków ję zy ka opu sz cza -
ne). Dla przy- kładu, za pis: bie gi na orien ta cję <na na rtach> oz na cza, że w
okre ślo nych sy tu a cjach mówi się po pol sku bie gi na orien ta cję <na na rtach>
i bie gi na orien ta cję <na na rtach> – bez isto t nej ró ż ni cy w zna cze niu. Po do b -
nie w ro sy j skim: za pis спортивное ориентирование <на лыжах>  oz na cza
w pra kty ce za rów no спортивное ориентирование <на лыжах> i спортив-
ное ориентирование <на лыжах>. 

Znak / (uko ś nik) zastosowany zostanie w dwóch sytuacjach wymienności
komponentów: 
a) gdy pe wien ko m po nent da nej jed no stki mo ż na wy mieć na inny bez zmia ny

zna cze nia tej jed no stki; uko ś nik oz na cza wów czas, że wy raz (fo r ma) po jego 
le wej stro nie i wy raz (fo r ma) po pra wej są w ra mach tej jed no stki wza je m nie 
wy mie nia l ne, np.: bia t hlon le t ni / zi mo wy – зимний / летний  биатлон;

b) gdy roz dzie la my cza so w ni kową parę aspe ktową, np.: kto sta r tu je / wystąpił
w Pu cha rze Ame ry ki – кто стартует / выступил в Кубке Америки.
Znak X (sy g nał rozłączno ści) bę dzie od dzie lał od sie bie dwie sa mo dzie l ne

jed no stki ję zy ka – bli sko zna cz ne, cza sem na wet to ż sa me zna cze nio wo, ale jed -
nak ró ż ne i fo r ma l nie auto no mi cz ne (czy li ta kie, któ re w słow ni ku zna j do -
wałyby się w ró ż nych mie j s cach, za j mując własne po zy cje hasłowe), np.:
1. na rcia r stwo kla sy cz ne X ko m bi na cja no r we ska
1. лыжное двоеборье X северная комбинация
2. sport spa do chro no wy X spado chro nia r stwo
2. парашютный спорт X  парашютизм

Zna ku  (zero ling wi sty cz ne) bę dzie my uży wa li ty l ko po stro nie ro sy j skiej
i cze skiej (po nu me rze porządko wym) i ty l ko wów czas, gdy za pro pono wa ny
od po wied nik ro sy j ski lub cze ski nie fun kcjo nu je jako jed no stka sy ste mu ję zy ka
ro sy j skie go albo cze skie go, tzn. wte dy, gdy pro po nu je my dosłowną ka l kę fra ze -
o lo giczną z ję zy ka pol skie go, za po ży cze nie lub skon stru o wa ny przez au to ra
działu od po wied nik fun kcjo na l ny. Ta kie za stę pcze od po wied ni ki po da wa ne
będą po zna ku  w na wia sach kwa dra to wych, np.:
1. Pol ski Związek Lek kiej At le ty ki  X PZLA
1. [Польский союз лёгкой атлетики]
2. Pol ski Związek Piłki No ż nej  X  PZPN
2. [Польская ассоциация футбола] 

Pro jekt założeń pod rę cz ne go słow ni ka pol sko- rosyj skie go 87



Po ja wie nie się po stro nie ek wi wa len tów ro sy j skich czy cze skich zna ku 
po win no być dla uży tko w ni ka sy g nałem, że po da ny w na wia sach kwa dra to -
wych ek wi wa lent za stę pczy może być co pra wda w te k ście ro sy j skim lub cze -
skim uży ty, ale naj le piej z ta kim czy in nym ope ra to rem ob co ści (sy g nałem za -
po ży cze nia). 

W znak [ ] (na wia sy kwa dra to we) umie sz czo ne zostaną wsze l kie wy ja ś nie -
nia bieżące (do ra ź ne) po chodzące od au to ra da ne go działu: mi kro defi ni cje,
przy porządko wa nia do dat, miejsc, au to rów, roz wiąza nia skró tów itp. W prze -
ciw ie ń stwie do sa mych jed no stek hasłowych za pi sy wa ne będą one dru kiem ja s -
nym, np.:
Pre mier Le a gue [piłka no ż na]
Премьер-лига [футбол]
Fo r muła 1 [wy ści gi sa mo cho do we]
Формула 1 [один] X Формула Один

Ko men ta rze ob szer nie j sze mo ż na umie ścić na ko ń cu da ne go działu jako
przy pi sy oz na ko wa ne stan dar do wy mi odsyłacza mi cy fro wy mi.

K o  l e  j  n o ś ć  h a s e ł .  Działy słow ni ka na le ży ułożyć w alfa be ty cz nej ko -
le j no ści ich nagłów ków, na to miast  w ob rę bie ka ż de go działu (lub pod działu)
obo wiązy wać po wi nien alfa be ty cz ny układ jed no stek hasłowych. Porządek
alfa be ty cz ny nie obe j mie ini cja l nych sy g nałów za im ko wych kto, co w zwro tach 
cza sow ni ko wych: al fa bet rządzi w zwro tach ko le j no ścią sa mych cza so w ni ków.
Dla przykładu, ko le j ność na stę pujących pol skich jed no stek hasłowych: 
jaka dru ży na gra / zagrała w Li dze Mi strzów / w Pre mier Le a gue
kto jest / zo stał zwy cięzcą Tu r nie ju Czte rech Sko cz ni
kto osiągnął mi ni mum oli m pi j skie
kto sta r tu je / wy sta r to wał w Le t nim Grand Prix w Sko kach Na rcia r skich
zo stała wy zna czo na przez al fa be tyczną ko le j ność cza so w ni ków gra, jest,
osiągną, sta r tu je. Jed no stki hasłowe stałe oraz czę ści stałe in nych jed no stek
(za rów no po stro nie trans lan dów, jak i trans la tów) zo staną w dru ku wytłusz czo -
ne, na to miast ich czę ści zmien ne – tzw. sy g nały za im ko we – wy dru ko wa ne
będą ku r sywą jasną. Po szcze gó l ne jed no stki hasłowe stro ny pol skiej (trans lan -
dy) oz na ko wa ne po win ny być nu me ra mi porządko wy mi; te same nu me ry przy -
porządko wa ne muszą być ich ro sy j skim i cze skim od po wied ni kom (trans la tom), 
co ma zna cze nie w tych zwłasz cza sy tu a cjach, kie dy lewa i pra wa stro na da nej
pary przekłado wej są ob ję to ścio wo asy me try cz ne.

F r a  z y  i  z w r o  t y  c z a  s o w  n i  k o  w e .  Jed no stki hasłowe mogą mieć
po stać fra zy, czy li zda nia (wy po wie dze nia) za my ka ne go zwy kle kropką. Fra zy
jako całostki za mknię te umie ścić na le ży w głów nym ko r pu sie jed no stek da ne go 
działu ra zem z jed no stka mi nie zda nio wy mi. Z reguły za ko ń czo ne są one kropką 
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(lub jej ana lo giem in ter pun kcyj nym) na ko ń cu, od reguły tej jed nak ist nie je spo -
ro od stępstw: nie sta wia my ich po tytułach (tak jak nie sta wia się ich na okład -
kach książek), po fra zach będących po le ce nia mi kom pute ro wy mi, szy l da mi lub
wy wie sz ka mi (z tych sa mych przy czyn). Fo r ma l nym zna kiem fra zo wo ści jest
wów czas ini cja l na duża li te ra.

W prze ciw ie ń stwie do fraz zwro ty cza sow ni ko we mają cha ra kter jed no stron -
nie lub dwu stron nie otwa r ty. Otwa r tość ta za zna cza na jest tzw. sy g nałami za im -
ko wy mi (kto, co, któ ry, jaki), któ re przy wpro wa dza niu da ne go zwro tu do two -
rzo ne go te kstu po win ny zo stać za mie nio ne na od po wia dające da nej sy tu a cji za -
im ki (rze czo w ni ki, przy mio t ni ki, przysłówki itp.) re a l ne. W słow ni ku nie za sto -
su je my więc rozpo wszech nio ne go w słow ni kach za pi su bez okoli czni kowe go;
za miast zwro tów:
sta r to wać / wystąpić w Pu cha rze Ame ry ki
стартовать / выступить в Кубке Америки
w opra co wa niu uży t ko w nik po wi nien zna leźć zwro ty w na stę pującym za pi sie:
kto sta r tu je / wystąpił w Pu cha rze Ame ry ki
кто стартует / выступил в Кубке Америки

Są one bar dziej zbli żo ne do re a l nych wy po wie dzi i łatwiej niż bez oko licz ni -
ki dają się prze kształcać w rze czy wi sty tekst, co ma zna cze nie zwłasz cza w sy -
tu a cji two rze nia te kstu obco języ cz ne go. Aby to prze kształca nie ułatwić je sz cze
bar dziej, cza so w ni ki na le ży po da wać w zwro tach jako tak zwa ne pary aspe kto -
we, przy czym po stać do ko na na i nie do ko na na roz dzie lo ne win ny być uko ś ni -
kiem:
kto wa l czy / wy wa l czył (o) wej ście do Euro 2012
кто оспаривает / оспорил вход в Евро 2012  (ЕВРО)

K w a  l i f i  k a  t o  r y.  In fo r ma cja zna cze nio wa czy sty li sty cz na po da wa na
po win na  być  nie ja ko „przy oka zji”, a więc w wy pa d kach, kie dy roz ró ż nie nie
od cie ni zna cze nio wych, wa rian tów sty li sty cz nych albo pra gma ty cz nych sku t -
ków uży cia ró ż nych wa rian tów jed no stki może być isto t ne dla ko mu ni ka cji. In -
fo r ma cja ta bę dzie mieć z reguły po stać opi sową (w ko men ta rzach przy -
hasłowych lub ko ń co wych), bo zakłada się, że opra co wa nie bę dzie „słow ni kiem 
ko men tującym”. Dla te go też kwa lifi ka to rów, ja ki mi w le ksy ko gra fii syg na li zu je 
się przy na le ż ność da nej jed no stki do okre ślo ne go sty lu albo kla sy gra ma ty cz -
nej, po ja wi się w słow ni ku nie wie le: pot. – po to cz nie, rzad. – rza dziej (rza d ko),
publ. – pub licy sty cz ny; arch. – ar cha i cz ny, prze sta rzały, now. – nowy.

L i  t e  r a  t u  r a .  Odsyłacze do li te ra tu ry (ta k że in ter ne to wej) zo staną umie sz -
czo ne nie na ko ń cu ze szy tu, lecz na ko ń cu ka ż de go działu słow ni ka. Nie bę dzie
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to „li te ra tu ra przed mio tu” czy pełna bi b lio gra fia da ne go za gad nie nia, lecz wy -
kaz opra co wań re a l nie wy ko rzy sta nych przez au to ra w pra cy nad da nym
działem.

Trze ba pod kre ślić, że ni nie j szy tekst sta no wi je dy nie pe wien szkic czy pro -
jekt założeń ogó l nych trój języ cz ne go pod rę cz ne go słow ni ka przekłado we go.
Na le ży się spo dzie wać, że wsze l kie kon kre t ne roz wiąza nia trans la to r ski, uści -
śle nia czy do pre cyzo wa nia za sad two rze nia po szcze gó l nych działów słow ni ka,
będą ro dziły się na bieżąco, nie ustan nie w cza sie pra cy nad nim.

Li te ra tu ra
B a  ń  k o  M., red., 2000, Inny słow nik ję zy ka pol skie go, t. 1–2, Wa r sza wa.
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Mo ni ka PORWOŁ

Me di cal terms re gar ding hy pe r ten sion in the
light of translator’s per fo r man ce and lin gu i stics

1. In tro du c tion
The pu r po se of this ar ti c le is to pre sent data ga i ned thro ugh a pie ce of

re se arch with re gard to trans la ting me di cal ter mi no lo gy. I will in ve sti ga te
trans la tion stra te gies from the lin gu i stic po int of view, as well as translator’s
per fo r man ce, using a Think -Aloud -Pro to col (TAP) me t hod. The re se arch is
ba sed on a spe cia li sed text trans la ted from En glish into Po lish that con ta ins
in fo r ma tion abo ut hy pe r ten sion and its tre a t ment. The fol lo wing tre a ti se,
em bo dy ing my stu dy, aims at pro vi ding evi den ce that the pro cess of trans la tion
is par ticu la r ly con ne c ted with lin gu i stics and that spe cia li sed ter mi no lo gy pla ys
an ex tre me ly im po r tant role in trans la ting me di cal texts.

Con si de ra tions per ta i ning to trans la tion hi g hlight is su es of lin gu i stic and
psy cho lingu i stic the o ry. Ba si cal ly, trans la tion is de pi c ted two fold: (1) as
a pro duct (ta r get text / trans la tum) from the lin gu i stic po int of view1 and (2) as
a pro cess (co m p lex task), from the psy cho lingu i stic po int of view. Ho we ver,
this ar ti c le will not be con ce r ned with the the o ry of trans la tion. I wo uld like to
di s cuss some exa m p les of me di cal En glish trans la ted into Po lish lan gu a ge, as
well as to pre sent the con ne c tion be twe en lin gu i stics and pra cti cal so lu tions in
the translator’s work. 

It is man da to ry to un de r li ne the im po r tan ce of me di cal trans la tion in
“pro mo ting ex chan ge of ide as, ac qu i si tion of kno w le d ge and ex pe rien ce, and
co o pe ra tion be twe en sin gle in di vi du als and be twe en gro ups of in di vi du als”
(Ožbot, 2004: 291). Hen ry Fi s ch bach, an ex pe rien ced me di cal trans la tor and

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 The di stin c tion has been made by many pro mi nent re se r chers, such as: Bell (1991), Lörscher
(1991), Ne w mank (1991), Snel l-Ho r n by (1995), Ha tim (2001), etc.



trans la tion bu re au ow ner in the U.S.A., de fi nes me di cal trans la tion as a se pa ra te 
field of stu dy both for hi sto ri cal re a sons and be ca u se it re pre sents a con si de ra te
sha re of the mar ket. Fi s ch bach (1993: 100) po ints out that “scien ti fic trans la tors
can pro ud ly re flect on a long tra di tion of acco mpli s h ment in the trans fer of
in fo r ma tion and te ch no lo gy. Trans la tion has in de ed been the gre at pol li na tor of
scien ce”. Neve r t he less, trans la tors of ten stri ve with a lack of equ i va lents
be twe en con cepts in va rio us lan gu a ges. Pi le ga ard (1997: 162) as su mes that
“me di cal trans la tors may run into the pro blem that the re is no such thing as a
sy ste ma ti sed kno w le d ge of the syn ta c tic, se man tic and pra gma tic li mi ta tions of
me di cal ter mi no lo gy be ca u se spe cia li sed re gi sters in ge ne ral and me di cal
ter mi no lo gy in pa r ti cu lar un de r go con stant in no va tion, ad ap ta tion and chan ge”.
Me di cal lan gu a ge is fil led with ho mo ny my, neo lo gisms and pro fes sio nal ja r gon. 
That is the re a son why trans la tors sho uld pay at ten tion to lin gu i stic gu i de li nes
in the ir work be ca u se trans la tion pro blems ori gi na te from dif fe ren ces be twe en
lan gu a ge sy stems. O’Neill cla ims that:

Even phy si cians who trans la te have dif fi cu l ty con si sten t ly ma in ta i ning an ap pro pria te re gi ster
and must ve ri fy spe ci fic ter mi no lo gy. Ho we ver, the fact of the mat ter is that the re are re la ti ve ly
few me di cal pro fes sio nals do ing trans la tion work, and the vast ma jo ri ty of me di cal trans la tion is
be ing done by lin gu ists who have de ve lo ped some de gree of me di cal kno w le d ge (O’Neill 1998:
71). 

The ide al si tu a tion is pre sented by Finch (1969: 21) who be lie ves that “the
two spe cia lists sho uld work in par tne r s hip, and, by so do ing, as si mi la te each
other’s skills to pro du ce the best po ssi b le fi nal pro duct”. No ne t he less,
trans la tors are by de fi ni tion lan gu a ge pro fes sio nals (bi lin gu al or mul ti lin gu al
pe o p le) and they have to cu l ti va te ba c k gro und kno w le d ge of va rio us fields. 

At this po int, I will turn to the con ne c tion of lin gu i stics with the pro cess of
trans la tion and exe m p li fy some stra te gies. The facts re gar ding the translator’s
per fo r man ce will be il lu stra ted with re fe ren ce to pa r ti cu lar exa m p les from an
exp lo ra to ry work ou t li ned be low. 

2. Me di cal trans la tion (from En glish into Po lish): a case stu dy 
In or der to de te r mi ne the transla tors’ be ha vio ur and gain some un de r stan ding 

of how trans la ting (as men tal ly co m p lex pro blem) is so l ved, I de ci ded to
de mon stra te this pro blem thro ugh Think -Aloud -Pro to cols2 (TAPs). 
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2 Es sen tial ly, the Think -Aloud -Pro to col is a me t hod of data col le c tion ba sed on in tro spe c tion
and ver ba li sa tion, de ve lo ped for the in ve sti ga tion of co g ni ti ve pro ces ses, such as in fo r ma tion pro -
ces sing and pro blem -so l ving. It ori gi na ted from the re se arch wi t hin co g ni ti ve and deve lo p men tal



Be a ring in mind the fact that pe o p le can not ver ba li ze all the ir men tal
pro ces ses, I be lie ved that trans la tors can at le ast per ce i ve the oc cur ren ce of
dif fi cu l ties du ring trans la ting a spe cia li sed text. In or der to suc ce ed in this
me t hod the re had to be ce r ta in ru les fol lo wed. First of all, the eva lu a tor had to
con vin ce the trans la tor (also cal led the sub ject for the pu r po se of this re se arch)
to be tru ly ho nest abo ut her/his re a c tions and men tal pro ces ses. Se con d ly, the
key po int was to ap pri se the trans la tion pro cess and trans la tion pro blems, as
op po sed to the subject’s skills. The third si g ni fi cant thing to be no ted was no
pres su re for per fo r man ce. The ex pe ri men ter ex p la i ned that the trans la tor sho uld
take as much time as ne e ded to ade qu a te ly ver ba li se tho ughts whi le car ry ing out 
the pro blem -so l ving pro cess. The next im po r tant re mark was no help or
in tro du c tion of bias du ring trans la ting. The re se a r cher co uld not ren der any
as si stan ce or pro vi de com ments that co uld in di ca te a po ssi b le ap pro ach to the
task. La st ly, mu tu al un de r stan ding and re ci pro ci ty was ne ces sa ry in or der to
car ry on this in ve sti ga tion. The cen tral as su m p tion of pro to col ana ly sis is to
in struct sub jects to ver ba li se the ir tho ughts in such a man ner that it does not
al ter the se qu en ce of the ir tho ughts. Four pro fes sio nal3 trans la tors were re qu i red 
to translate a fra g ment of me di cal ar ti c le from Chi ru r gia Polska4 (Fi gu re 1)
while ver ba li sing the ir tho ughts.
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 psycho lo gy per fo r med by Her bert Ale xan der Si mon and K. An ders Eri c s son. Both re se a r chers
pro po sed a mo del of the pro ces ses in vo l ved in ver ba li sa tion of tho ughts. The ir work was ini tial ly
pu b li s hed in Psy cho lo gi cal Re view (1980) and la ter on ex pan ded into a book “Pro to col Ana ly sis:
Ver bal Re ports as Data” (1984, 1993). Ever sin ce, the pro to col ana ly sis was de ve lo ped into
a met ho do lo gy. Eli ci ting think -aloud -pro to cols is an im po r tant so u r ce of data on so l ving men tal ly
co m p lex pro blems, such as trans la tion. There are va rio us ex pe ri men tal stu dies, for instance: San -
drock (1982), Krings (1986), Königs (1986), Ge r loff (1987), Tirk konen - Con dit (1989, 1992,
1997, 2000), Séguinot (1989, 1996, 1999), Jääskeläinen (1987, 1990, 1995, 1996, 1999), Lörscher 
(1991), Kus s ma ul (1995), Pio tro wska (2002), Nor berg (2003). Al t ho ugh the re are ce r ta in dra w -
backs in this me t hod (for exa m p le: it is dif fi cult to en ga ge pro fes sio nal trans la tors in the stu dy,
be ca u se they are ac ti ve ly em p lo y ed pe o p le; car ry ing out ex pe ri ments on short texts) and some re -
se a r chers co m p la in that it is time - con su ming (texts have to be trans cri bed and the re fo re ana ly sed)
– even a small sa m p le of data can pro vi de in te re sting re marks of the pro fes sio nal translators’ work.

3 The word ‘professional’ does not only ap p ly to a per son who spe aks a fo re ign lan gu a ge and
who has an in born ta lent or in tu i tion. In this stu dy, this is a co m pe tent gra du a te of Lan gu a ge In sti -
tu te at the Uni ve r si ty who is ei t her a sworn trans la tor (au t ho ri zed to deal with do cu ments re spe c -
ted by sta te in sti tu tions and pu b lic) or a me m ber of some im po r tant trans la tion bo dies, such as:
the As so cia tion of Po lish Trans la tors and In ter pre ters; the Po lish So cie ty of Eco no mic, Le gal and
Co urt Trans la tors (TEPIS).

4 Po lish Su r ge ry or Chi ru r gia Pol ska is a bi lin gu al qua r te r ly of scien ti fic and edu ca tio nal pro -
fes sion, pu b li s hed by Wy daw ni c two Via Me di ca. It con ta ins a wide va rie ty of me di cal ar ti c les
that de pict re cent achie ve ments of Po lish su r ge ry, as well as va lu a b le opi nions and the o ries fo r -
mu la ted by me di cal spe cia lists.



Fi gu re 1 Trans la tio nal task (a part of ar ti c le abo ut hy pe r ten sion)
Tran s la tors were al lo wed to use di c tio na ries and ot her to ols, such as the

In ter net, co r po ra, etc. Eve ry ex pe ri men tal ses sion be gan with an oral elu ci da tion 
of the aim of the stu dy and the re se a r cher ex p la i ned what the sub ject was
expe c ted to do. What is more, every sub ject was asked whe t her the re were any
ad di tio nal qu e ries or dif fi culties. Du ring the ex pe ri ment, the re se a r cher was
only a strict ob se r ver and had no contact with pa r ti ci pants. It is im pos si b le to
ob ta in a co m p le te and ac cu ra te me mo ran dum of tho ughts wi t ho ut an au dio
re cor ding. Pa r ti ci pants did not mind be ing re cor ded by the exa mi ner and the
col le c ted data (TAPs) in clu de a co m p le te re gi ster of eve ry t hing what the
sub jects said (Fi gu re 2).

_Tak, <ma na ge ment> to mi się ko ja rzy z zarządza niem ... ale?... może to mieć na pe w no
je sz cze inne zna cze nie, czy li tu chy ba ja kieś po stę po wa nie, bę dzie tu taj... <ten sion> na pię cie,
<‘hyper’> to jest chy ba, tu jest też jako ci ś nie nie, czy li tu bę dzie wy so kie ci ś nie nie; za raz
zo ba czy my <hy pe r ten sion> (spra w dza nie te r mi nu w słow ni ku).......; nad ci ś nie nie...;
po pa trz my je sz cze raz na <ma na ge ment>; czy to ma je sz cze ja kieś me dy cz ne zna cze nie?,
je sz cze coś, bo ja mam wy bi t ne sko ja rze nia z tym <ma na ge ment>, (eee) Ta kie te ch ni cz ne,
nie!, czy li zarządza nie, kie ro wa nie czymś......(chwi la ci szy) po stę po wa nie, pro wa dze nie
cho re go, czy li tu byłoby tak: po stę po wa nie...

Fi gu re 2 A fra g ment of Think -Aloud -Pro to col: the Sub ject One
Af ter the ex pe ri ment, eve ry sub ject was asked to fill in a que stion na i re which 

gave the re se a r cher ne ces sa ry in fo r ma tion re gar ding the per son par ti ci pa ting in this 
stu dy. Qu e stions ran ge from per so nal in fo r ma tion (age, type of edu ca tion) to
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Anti hyper ten si ve ma na ge ment in pa tients be fo re and du ring su r gi cal pro ce du re
Hy pe r ten sion is one of the most com mon car dio vas cu lar di se a ses and con cerns

ap pro xima te ly 30% of the adult po pu la tion. Among mid d le -a ged pa tients near ot her man and
eve ry third wo man are suf fe ring from ar te rial hy pe r ten sion. Ho we ver, ne i t her Na tio nal or
In ter na tio nal So cie ties of Hy pe r ten sion have pre pa red any pro per gu i de li nes con ce r ning
anti hyper ten si ve tre a t ment in pa tients un de r go ing su r gi cal pro ce du re. The aim of this re view is 
to sum ma ri se the cur rent kno w le d ge con ce r ning the ma na ge ment in hype r ten si ve pa tients
du ring the pe rio pera ti ve pe riod. In con trast to the pre vio us sta te ment we can con c lu de that
anti hyper ten si ve tre a t ment sho uld be con ti nu ed un til the day of the su r ge ry. The ge ne ral rule is 
to ad mi ni ster anti hyper ten si ve oral drugs un til the mo r ning of the ope ra tion day to en su re
pro per blo od pres su re con trol du ring the pe rio pera ti ve pe riod. Ac cor ding to the re cent data, it
se ems that beta-a dre ne r gic blo c kers sho uld be re com men ded in the first pla ce. It has been
shown that the se drugs not only im pro ve blo od pres su re con trol but also suc ces s ful ly pre vent
the pa tient arr hy t h mias in clu ding ta chy car dia. When some con train di ca tions for -blo c kers
oc cur be fo re su r gi cal pro ce du re, lon g -a c ting ca l cium chan nel blo c kers sho uld be ad mi ni ste red.

(Chi ru r gia Pol ska, 2001)



pro fes sio nal ba c k gro und (ye ars of ex pe rien ce in trans la ting, are as of in te rest
and/or spe cia li sa tion), as well as abo ut po ten tial pro blems with spe cia li sed
texts. 

Es sen tial ly, the pas sa ge con ta ins some typical me di cal terms for the sub jects
to take into ac co unt. Let us be gin the ana ly sis with the ti t le: Anti hyper ten si ve
ma na ge ment in pa tients be fo re and su r gi cal pro ce du re. When one con si ders the 
term ‘management’ s/he has to re me m ber that in the Po lish lan gu a ge the re are
three me a nings of this word. Pio tro wski ex p la ins this pa r ti cu lar pro blem
be twe en En glish and Po lish: 

In En glish one lin gu i stic form can be used to en co de a va rie ty of me a nings (e.g. va rio us se -
man tic ro les), whi le in […] Sla vic lan gu a ges the map ping be twe en form and me a ning is more
one - to -o ne (Pio tro wski 1994: 96). 

First of all, zarządza nie – sug gests gi ving or ders, di re c ti ves or le a ding.
Se con d ly, it is kie ro wa nie – be ing in cha r ge of so me t hing/so me bo dy or some
pro ce e dings. The next me a ning of this term is po stę po wa nie – sta r ting and
con ti nu ing a pro cess. As far as me di cal tre a t ment is con ce r ned, po stę powa nie is
the best op tion for the abo ve men tio ned ti t le and three out of four sub jects used
it in their trans la tio nal task (Fi gu re 3). 
TITLE: Anti hyper ten si ve ma na ge ment in pa tients be fo re and du ring su r gi cal pro ce du re.
SUBJECT 1: Po stę po wa nie w przy pa d ku cho rych z nad ci ś nie niem przed i pod czas za biegów chi -

rur gi cz nych.
SUBJECT 2: Sto so wa nie środków za po bie gających nad ci ś nie niu u cho rych przed i w tra kcie za bie -

gu chi rur gicz ne go.
SUBJECT 3: Po stę po wa nie prze ciwnad ciśnie nio we u pa cjentów przed i w tra kcie za biegów chi rur -

gi cz nych.
SUBJECT 4: Po stę po wa nie prze ciw nad ciś nie nio we u pa cjentów przed i po za bie gu chi rur gi cz nym.

Fi gu re 3 The ti t le trans la ted by the sub jects
Trans la tors lo o ked for a po ten tial equ i va lent of the so u r ce text unit by

eva lu a ting po ssi b le cho i ces and con cen tra ted the ir at ten tion on the sko pos5
(pu r po se) of the text’s trans la tion. Mo re o ver, it is evi dent that Sub ject Two used 
amp li fi ca tion – trans la tio nal te ch ni que per ta i ning to the chan ge of a gi ven unit
of the so u r ce text into a re la ti ve ly big ger unit of the ta r get text: stosowanie
śro d ków za po bie gających in ste ad of postępowanie. 

On the ot her hand, hy pe r ten sion in Po lish has a stra ight fo r ward equ i va lent –
nad ci ś nie nie. Ho we ver, in En glish it is not so ob vio us, be ca u se we can find the
fol lo wing meanings of this word: 

Me di cal terms re gar ding hy pe r ten sion in the light of translator’s per fo r man ce... 95

5 This pa r ti cu lar ap pro ach to trans la tion was de ve lo ped in Ge r ma ny in the late 1970s, by the
fo un der of sko pos the o ry – Hans Jo sef Ve r me er, and it fo cu ses on the pu r po se of trans la tion.



(1) ex ces si ve or ex tre me ten sion, 
(2) ele va tion of the blo od pres su re, 
(3) an ar te rial di se a se cha rac te ri sed by this con di tion. 

The tran s lator sho uld also pay at ten tion to the ‘hy per-’prefix, which is an
ele ment ap pe a ring in loan words from Gre ek, whe re is me ant ‘over’; usu al ly
im p ly ing ex cess or exag ge ra tion. Re spec ti ve ly, in the word anti hyper ten si ve the 
transla tor must bear in mind the pre fix anti-, that me ans ‘against/op po si te of’.
As Pi le ga ard cla ims: 
[…] vi r tu al ly all the co m p lex words of La tin - Gre ek ori gin are bu ild up from si m p ler, smal ler
parts. If the me a nings of the smal ler parts are known, it is po ssi b le to de du ce the me a ning of the
co m p lex word it self (Pi le ga ard 1997: 170). 

Ta king the se re marks into con si de ra tion, it can be in fer red that En glish
words ‘antihypertensive treatment’ sho uld be trans la ted as ‘leczenie nadciś-
nienia’ in Po lish. The sub jects pre sen ted the fol lo wing re sults: 
(1) le cze nie nad ci ś nie nia,
(2) le cze nie tego scho rze nia,
(3) le cze nie prze ciwnad ci ś nie niowe,
(4) le cze nie prze ciw nad ciś nie nio we.

The Se cond Sub ject used scho rze nia in ste ad of nad ci ś nie nia in the
trans la tion. That may be ex p la i ned by the so cal led pa ra digm of con ven tions or
a qu an ti ty of translation’s so lu tions. Pio tro wski as su mes that “re pe ti tion of the
same word in a Po lish text is con si de red to be bad sty le – a text sho uld be va ried 
le xi cal ly. The trans la tor into Po lish the re fo re has to vary the equ i va lents”
(Pio tro wski 1994: 92). In exa m p les three and four, one can di stin gu ish the
clas sic ca l que (one of the three ty pes of di rect trans la tion that is a ‘special kind
of borrowing’, whe re the so u r ce lan gu a ge ex pres sion stru c tu re is trans fer red in
a li te ral trans la tion). Antihype r ten si ve is li te ral ly trans la ted here into Po lish
prze ciwnad ciśnie nio we. It is also man da to ry to men tion that in this in stan ce The 
Sub ject Four has com mit ted a mi sta ke by wri ting this term as two se pa ra te
words: prze ciw and nad ciś nie nio we. 

Ano t her in te re sting term to di s cuss is pe rio pera ti ve pe riod (En glish) / okres
okołoo pe ra cyj ny (Po lish). Ope ra ti ve is an ad je c ti ve formed from the noun
‘operation’ and in Po lish it me ans ope ra cy j ny. Neve r t he less, in En glish one can
find four me a nings of such word: (1) ope ra ting or exe r ting fo r ce or in flu en ce,
(2) be ing in ef fect or ope ra tion, (3) ef fe c ti ve or ef fi ca cio us, (4) per ta i ning to
work or pro du c ti ve ac ti vi ty. The key ele ment in this word is the pe ri- pre fix
me a ning ‘about/aro und, beyond’ and ap pe a ring in Gre ek loan words used in
fo r ma tion of co m po und words. The sub jects pre sen ted the fol lo wing so lu tions:
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(1) okres okołoope ra cy j ny,
(2) okres przedope ra cy j ny,
(3) okres okołoope ra cy j ny,
(4) okres około ope ra cy j ny.

As far as the se cond exa m p le is con ce r ned, the sub ject di s re gar ded the pe ri-
pre fix, which sug gests the time be fo re and af ter ope ra tion, and the re fo re
con si de red only the first op tion. Here we have a con te x tu al pro blem with this
unit of trans la tion, which in flu en ces the me a ning and has an ef fect on the ta r get
text. The Sub ject Four has made the same mi sta ke aga in and wro te
okołoo pe ra cyj ny as two units: około and ope ra cy j ny. 

It was be lie ved that the term car dio vas cu lar wo uld not be pro ble ma tic for
the trans la tor, be ca u se it is co m po sed of two parts: (1) car dio – a le a r ned
bor rowing from Gre ek me a ning ‘heart’, (2) va s cu lar – ad je c ti ve per ta i ning to
‘composed of’/‘pro vi ded with’ ves sels or ducts that con vey flu ids, lymph or
sap. In Po lish, car dio vas cu lar di se a ses are cho ro by układu serco wo-na czynio -
we go. The si mi lar si tu a tion ap pe ars with ta chy car dia that can be trans la ted into
Po lish as: ta chy kar dia or czę sto skurcz. In this in stan ce, a trans la tor has to pay
at ten tion to the ta chy- pre fix, which is a le a r ned bor rowing from Gre ek me a ning 
‘swift’. One can also di stin gu ish an in te re sting phe no me non here, be ca u se The
Sub ject Two has com mit ted both a slip of the ton gue and a slip of the pen
(trans po si tion of units):
[2] cho ro by serca mię ś niowe go (cor rect: cho ro by mię ś nia se r co we go)

 The big gest pro blem ap pe ared in trans la ting: (a) -adrenergic blo c kers and
(b) lon g -a c ting ca l cium chan nel blo c kers, which are exa m p les of me di ci ne used 
in anti hyper ten si ve tre a t ment. The term ‘blocker’ de ri ves form a verb ‘to block’
(to stop the pas sa ge; to ob struct). The trans la tor had to find out that -adrenergic
blo c kers (leki -adrenolityczne) are the most im po r tant drugs em p lo y ed in
car dio lo gy. The ir ef fect is con ne c ted with the blo c ka ge of -adrenergic re ce p tor.
On the ot her hand, ca l cium chan nel blo c kers (‘blo ke ry kanałów wa p nio wych’)
cre a te ob stru c tion in the ca l cium pas sa ge into the muscle’s cell and pre vent
con tra c tion. The sub jects ob ta i ned the fol lo wing units of the ta r get text:
(1) a. blo ke ry beta -adre nergi cz ne,

 b. blo ke ry wa p nio we o przedłużo nym działaniu,
(2) a. blo ke ry beta -adre nergi cz ne,

 b. blo ke ry kanałów wa p nio wych o długim działaniu,
(3) a. blo ke ry ANDROGENÓW beta,

 b. blo ke ry kanałów wa p nio wych o długim działaniu,
(4) a. blo ke ry beta -adre nergi cz ne (leki blo kujące re ce p tor adre ner gi cz ny),

 b. długo działające blo ke ry kanału wa p nio we go.
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The Sub ject Three con fu sed the term ad re ne r gic with an dro gens (sub stan ces 
that pro mo te ma s cu li ne cha rac te ri stics). Un dou bte d ly, the pre fix an dro- is
a le a r ned bor ro wing from Gre ek me a ning ‘male’, which is used in the fo r ma tion 
of co m po und words. The sub ject per fo r med a stra te gy cal led a ne ga ti ve le xi cal
se arch. In te re stin gly, the trans la tor ad mit ted (and the TAP con forms that
sta te ment) that the le xi cal se arch might not be suc ces s ful. In ad di tion, the last
sub ject pla ced supp le men ta ry in fo r ma tion in the bra c kets re gar ding the ta r get
text se g ment.

Mo de ling em pi ri cal task is a cru cial part of the investigator’s at tempt to
di sp lay a pat tern of the translator’s men tal re pre sen ta tions. The data ob ta i ned
thro ugh TAPs de pict translators’ ac ti vi ties, such as: re a ding, wri ting, text
pro du c tion, pa u sing, cor re c ting, re vi sing. Mo re o ver, the data pro vi de an
in te re sting ma te rial for qua li ta ti ve ana ly sis (Fi gu re 4) in or der to co m pa re
ele ments, like: time spent on the task, nu m ber of pa u ses, nu m ber and kind of
re vi sions, nu m ber of di c tio na ry se a r ches, cor re c tions. 

SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECT 3 SUBJECT 4
TIME SPENT ON
 THE TASK 29: 03. 59 26: 17. 71 49: 14. 99 53: 16. 25
NUMBER OF
PAUSES/TIME
DELAYS TOTAL: 100 TOTAL: 39 TOTAL: 50 TOTAL: 51
NUMBER OF
 REVISIONS 1 2 1 2

KIND OF
 REVISIONS

TERMS
PHRASES
SENTENCES

TERMS
PHRASES
SENTENCES

TERMS
SENTENCES

TERMS
PHRASES
SENTENCES

NUMBER OF
 CORRECTIONS TOTAL: 7 TOTAL: 5 TOTAL: 2 TOTAL: 3
NUMBER OF
DICTIONARY
LOOKUPS TOTAL: 9 TOTAL: 9 TOTAL: 14 TOTAL: 8

KIND OF
DICTIONARIES BOOKS

ONLY
ELECTRONIC
(ON-LINE
DICTIONARIES)

BOOKS/
ELECTRONIC
DICTIONARIES

BOOKS/
ELECTRONIC
DICTIONARIES

WHERE WAS
 THE TEXT
WRITTEN ?

PAPER PC COMPUTER (NOTEBOOK)
COMPUTER PC COMPUTER

YEARS OF
 EXPERIENCE 23 10 6 14

Fi gu re 4 Ge ne ral po ints re gar ding trans la tors and the ir trans la tio nal task
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3. Reca pi tu la tion
Trans la tion is a com p li ca ted in tel lec tu al work em bra cing va rio us: (1) forms

of kno w le d ge (the prin ci p les of so u r ce and ta r get lan gu a ge, as well as
ba c k gro und kno w le d ge of ot her fields, for in stan ce me di cal, te ch ni cal, etc.) and
(2) skills (de aling with spe cia li sed ma te rial, abi li ty to wri te in fo r ma tion in
a cle ar, con ci se and ac cu ra te way). 

In this tre a ti se, I have at te m p ted to il lu stra te some pra cti cal so lu tions in the
translator’s per fo r man ce and stra te gies that may be ex p la i ned by the o re ti cal
as su m p tions ba sed on lin gu i stics. The re sults of the stu dy in di ca te that
ope ra tions car ried out on the so u r ce text are con ne c ted with com pa ra ti ve
lin gu i stics, with pa r ti cu lar re fe ren ce to the le xi cal and gram ma ti cal
cha rac te ri stics of fo r mal me di cal text. Ne u bert (1997: 9) is certainty rigt that:
“Meta pho ri cal ly, the trans la tor is a kind of lin gu i stic tor ch be a rer, stan ding clo se 
by the side of a ta r get lan gu a ge re a der ho l ding a bright fla me so that ot hers may 
see what has been hid den in the dar k ness of ano t her lin gu i stic and te x tu al
code”. On the ot her hand, it is indi spen sa b le to bear in mind the di stin c tion
be twe en the lin gu i stic the o ry, pra cti cal kno w le d ge in the translator’s craft, as
well as lan gu a ge pu ri ty. Mo re o ver, as Yal lop re marks: 

A le gi ti ma te di stin c tion be twe en a translator’s pra cti cal kno w le d ge is no bar rier to re spe c t ful
in ter ac tion and di s cus sion be twe en trans la tors and lin gu ists (Yal lop 1987: 351).

Sin ce this ar ti c le pre sents only a fra g ment of re se arch re gar ding trans la tio nal 
stra te gies ta ken into con si de ra tion in spe cia li sed text trans la tion, therefore
il lu stra tes only some re sults of the abo ve men tio ned stu dy are illustrated.
Ne e d less to say, the re ma i ning ‘question marks’ and hi g hlights of ce r ta in
trans la tio nal pro blems re ma in the author’s re spon sibi li ty. 
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Mo ni ka PORWOŁ

Think -Aloud -Pro to col (TAP) as a met hodo lo gi cal 
tool for so l ving and un de r stan ding trans la tion:

the o re ti cal fra me work 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:

Ver bal re ports, even from a small nu m ber of sub jects, can se r ve as evi den ce that at le ast some
subjects’ co g ni ti ve pro ces ses con form to a hypo t he si zed mo del of the se qu en ce and type of
in fo r ma tion that is he e ded. In such si tu a tions the ver bal re ports se r ve as evi den ce for the exi sten ce 
of ce r ta in co g ni ti ve stru c tu res and pro ces ses, an im po r tant first step to wards ga i ning evi den ce for
ge ne ra li ty and gene rali zabi li ty (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

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 Pro blem -so l ving is re gar ded as a si g ni fi cant pat tern of be ha vio ur in clu ding tho ught and the
pro cess of fo r ming con c lu sions, ju d g ments or in fe ren ces from facts or pre mi ses. See: Sta nisław
Pup pel, A Con ci se Gu i de to Psy cho lingu i stics, Wy daw ni c two Po zna ń skie: Po znań 2001,
pp. 169–171.

2 The cen tral as su m p tion of pro to col ana ly sis is to in struct sub jects to ver ba li se the ir tho ughts
in such a man ner that it does not al ter the se qu en ce of the ir tho ughts.



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 Ad hoc - b lock that inclu des au to ma tic pro ces sing, ex. au to ma tic 1:1 equ i -

va lents and trans la tio nal ex pe rien ce (pro ce du ral kno w le d ge); 
2) the Re st - b lock, which in clu des ele ments that re qu i re con s cio us pro ces sing,

ex. lin gu i stic pro blems. 
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:

Bi lin gu als may, for exa m p le, view some tasks as “im po r tant” and ot hers as “insi g ni fi cant”,
whe re as a trans la tor or a stu dent may be more li ke ly to give all scho ol- or wor k -  li ke tasks
ro u g hly equ al we ight. In this stu dy, Mark, the bi lin gu al who spent only 12 mi nu tes on his
trans la tion, con si de red the ar ti c le to be trans la ted “uni m po r tant”, be ca u se of its con tent. If it had
been, for exa m p le, a “biblical” trans la tion that he had been asked to do, he wo uld have spent more 
time and ef fort 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.
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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:
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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
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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) di s co ve ring, te sting and using ex pe ri men tal te ch ni qu es; 
2) em pi ri cal exa mi na tion, along with va rio us le vels of ana ly sis of lan gu a ge pro -

ces sing (mul ti- le ve led pro ject) and the ac cu mu la tion of de ta ils (in ot her
words, do cu men ta tion for pho ne tic, le xi cal, syn ta c tic in fo r ma tion du ring co -
m pre hen sion). 

Con sequ en t ly, the re se a r cher can de te r mi ne: the re la tion s hip be twe en con s cious
and un con s cio us pro ces sing, as well as the auto ma ti ci ty of such pro ces sing. 

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) de aling with a trans la tion pro blem,
2) un cer ta in ty in pro vi ding the best po ssi b le qu a li ty of the trans la tion.

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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John Eric STA R NES

Bro t hers in Arms: Ma xim Ma ga zi ne,
The Man Show and the Re turn 

of Knu c kle drag ger Cu l tu re to Ame ri can So cie ty
According to Michael Kimmel in his landmark work on American men

Manhood in America: A Cultural History, two groups of men:
[…] lend the ir shrill vo i ces to what jo u r na list Su san Fa lu di has cal led the ba c klash [aga inst fe mi -
nism], [they are] be sie ged tra di tio na lists who pre s c ri be to a bio lo gi cal ly or theo lo gi cal ly ba sed se -
pa ra tion of sphe res as the cu re -all for men’s ma la i se and ad vo ca tes of the men’s rights mo ve ment
who ‘claim that wo men have achie ved equ a li ty and that pro grams that fa vor wo men now se r ve to
disc ri mi na te aga inst men’ (Kim mel 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

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008

1 This is a term in ven ted by the au t hor to de scri be a ce r ta in gro up of Ame ri can ma les. The old
‘male-chauvinist pig’ mo del fits so me w hat; ho we ver, knu c kle drag gers are more sa r ca stic and less 
se rio us abo ut the ir sta tus.



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
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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:

Tho se who are most sen si ti ve abo ut ‘politically correct’ ter mi no lo gy are not the ave ra ge black
ghet to- d wel ler, Asian im mi grant, abu sed wo man or di sa b led per son, but a mi no ri ty of ac ti vists,
many of whom do not even be long to any ‘oppressed’ gro up but come from [the] pri vi le ged stra ta 
of so cie ty. If our so cie ty had no so cial pro blems at all, le f tists wo uld have to INVENT pro blems
in or der to pro vi de the m se l ves with an ex cu se for ma king 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 fe mi ni ne va lu es are now the va lu es of Ame ri ca. Sen si ti vi ty is more im po r tant than truth,
fe e lings are more im po r tant than facts, com mi t ment is more im po r tant than indi vidu a li ty, chi l dren 
are more im po r tant than pe o p le, sa fe ty is more im po r tant 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
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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
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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 He l met Ma nia – We’re ra i sing a ge ne ra tion of wus ses who strap on he l mets whi le sco o te -
ring. What’s next? Ma stur ba tion he l mets?
   27 Checkups for Criminals on Death Row – What’s the worst that could hap pen?
   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 
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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 at tempt to pick his own ni c k na me. If a friend sud den ly starts de man ding to be 
cal led Die sel, it’s your duty to sad d le him with a han d le like We e- Bit or She et Sta in.
   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 soc cer.
   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:

[Ja c kass] didn’t in vent stu pi di ty, but its two - se a son stint on MTV may have per fe c ted it. Led
by bre a ko ut star [Jo h n ny] Kno x vil le, a ro ster of mi s fits per fo r med pranks and stunts ran ging from 
the mi l d ly dumb to the co los sal ly mo ro nic: flip pin Kno x vil le up si de down in a bri m ful Po rta Po -
tti, ka y a king thro ugh pu b lic fo un ta ins, at te m p ting to jump the Sna ke Ri ver on rol ler ska tes (Pe i s -
ner 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
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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 be fo re it’s af te r no on. De ce m ber is here be fo re 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 in spi ring strug gle for pri de and su r vi val in the old West. Dick Van Pat ten and La var
Bu r ton ex pe rien ce fi r st - hand the trials and tri bu la tions of in ter ra cial gay ad op tion in the 1800s.
It’s Pio ne er Dads. They work the land and each ot her.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
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13 The Man Show (Los An ge les: June 23rd 1999), epi so de 102.
14 The Man Show (Los An ge les: June 23rd 1999), epi so de 102.
15 The Man Show (Los An ge les: June 23rd 1999), epi so de 102.



witnessed by this exchange between co-host Adam Carolla and a man outside of 
a Cher concert in Los Angeles:
Adam: What do you do for a li ving?
Man: I en gi ne er for Bo e ing.
Adam: The boys over the re know abo ut the fru i ty side?
Man: I try to keep it from them.
Adam: You wouldn’t want them to know you were at a Cher con cert. If they ask you whe re

you were last night, what are you gon na say?
Man: Pro ba b ly 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. 

Bib lio gra p hy
B a r r  A., 2000, Drink: A So cial Hi sto ry of Ame ri ca, New York: Car roll and Graf Pu b -

li s hers Inc.
G i  b  s o n  J. W. , 1995, War rior Dre ams: Vio len ce and Man ho od in Post -Vie t nam Ame -

ri ca, New York: Hill and Wang.
G o a d  J., 1998, The Red neck Ma ni fe sto: How Hil l bil lies, Hicks, and Whi te Trash Be -

ca me America’s Sca pe go ats, New York: To u ch sto ne. 
K i m  m e l  M., 1996, Man ho od in Ame ri ca: A Cu l tu ral Hi sto ry, New York: The Free

Press.
P e  i  s  n e r  D., 2002, Hit the Road, Ja c kass. “Ma xim”, Vol. 6, No. 10, Oc to ber. 
P e  t e  r  s e n  J. R. , 1999, The Cen tu ry of Sex: Playboy’s Hi sto ry of the Se xu al Re vo lu -

tion 1900–1999, New York: Gro ve Press.

16 The Man Show (Los An ge les: June 23rd 1999), epi so de 102.
17 Kim mel, Man ho od in Ame ri ca, p. 335.
18 Bill Ma her: Live on Bro a d way HBO Spe cial (New York: 2003).

Bro t hers in Arms: Ma xim Ma ga zi ne, The Man Show and the Re turn... 117





We ro ni ka STA R NES

Me mo ries wrap ped aro und Be a tri ce:
Lo u is Nowra’s ta pe stry of the past

Su re ly eve ry o ne has had the urge to be el se w he re
in mo ments of stress and un cer ta in ty (Tuan 1998: XI).
   The only an swers to such qu e stions lay in es ca pe, so
I hit the road (No w ra 1999: 344). 

The se ope ning qu o tes se r ve as a mot to to the life and work of Australia’s
most in spi ring, and in spi red pla y w rights, Lo u is No w ra. It is du ring the tro u b led
mo ments of his life that No w ra has suc ces s ful ly ‘escaped’ into a world of the
li te ra ry, and whe t her he is re mi ni s cing abo ut his chi l d ho od in his auto bio gra p hy 
The Twelfth of Ne ver or mo c king it in his play Be a tri ce, he al lows the re a der to
wi t ness this self in du ced exi le. 

When it co mes to Nowra’s pro ta go nists, he has ne ver been one to ove r - co ok
his more -of ten-t han- not ‘raw’ cre a tions. In an in ter view with Jim Da vi d son he
open ly pro fes ses “The pe o p le in my pla ys find it very dif fi cult to cor re la te
what’s in si de the ir mind with what’s go ing on ou t si de” (Da vi d son 1983, pp.
282–283). Ha ving first hand ex pe rien ce with the men tal ly ill, both wor king and
co ming into con tact with, en ri ched his un de r stan ding of the fra i l ty of the hu man 
psy che; which did lit t le to help him bat t le his own de mons “I had the pro blem
of wan ting to be so me o ne else, which is a han di cap for a wri ter let alo ne for
a no r mal per son” (No w ra 1999: 364). This so - cal led han di cap, may be just one
of the many re a sons No w ra is su spi cio us “of any bo dy who says that they
iden ti fy with a cha ra c ter” (Da vi d son 1983:  285), which in his mind si g ni fies
“that the pla y w right hasn’t done his job” (Da vi d son 1983:  285).
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His ob vio us de ta ch ment wi t hin the pa ges of Be a tri ce stem from his re lu c tant 
cate go ri za tion of “a past of such de pres sing ugli ness and in hu man, gra ce less
mo ve ments that the past se e med to be long more to aliens than to hu mans”
(No w ra 1999: 124). He is me re ly re po r ting a si g h ting ra t her than pa r ta king in
the event, and his fin dings are no more hu man than the pa per they are cre a ted
upon. Ha ving cre a ted Be a tri ce in the split ima ge of hi m self as a twe l ve year old; 
at which time No w ra suf fe red a very bad head in ju ry, which “men tal ly sho ok
me up for abo ut three or four ye ars” (Da vi d son 1983:  283), he effo rt les s ly
in stills the mad ness, al be it dar k ness, that he ex pe rien ced, wi t hin an un su spe c ting
pro ta go nist, na me ly Be a tri ce. No w ra “might crin ge now at how I em bar ras sed
her” (No w ra 1999: 138), yet whi le re a ding Be a tri ce the re a der can su spect that
at the time he saw no t hing wrong with what he had done (No w ra 1999, pp.
138–139).

No w ra has in de ed fo und no sha me in ye a r ning for “the a tre to re ma in
go r ge o us hal lu ci na tions” (No w ra 1999: 140) fu r t her pro mo ting his vie w po int
“that the re re al ly is no such thing as Re a li ty” (Da vi d son 1983:  284), which can
im p ly that his cre a tions are not ba sed on any t hing wi t hin the ‘real’ world, for
that world in Nowra’s mind is il lu sio na ry it self, thus she l te ring his world and
his cre a tions from be ing vul ne ra b le to the ir of ten cri ti cal sur ro un dings.
Ho we ver, the se uto pian, even ana rchi stic, re ve la tions did not hin der his need,
du ring his chi l d ho od ye ars, to copy the walks, ge stu res and ex pres sions of boys
he ad mi red and to fu r t her in cor po ra te them into his own be ha vio ur (No w ra
1999: 157). Whe t her the se were acts of “em pa t hy ra t her than iden ti fi ca tion”
(Da vi d son 1983:  285) only No w ra will ever know, yet what is su r pri sing is
that, his own cre a tions, Be a tri ce in pa r ti cu lar, tend to fol low in his ‘foot steps’
and in turn, be co me co pies of a past that cre a ted the No w ra of now; yet with all
this un cer ta in ty sur ro un ding his own views on what is real and what is not, one
tends to won der which “real self [is] wa t ching” (No w ra 1999: 171), and which
is in the pro cess of be co ming.

Al t ho ugh Be a tri ce does not al low the re a der to find all the an swers to the se
bu r ning qu e stions, she, like No w ra, does “con si der he r self su per ior to them
be ca u se she has in ve r ted the va lu es and norms of the ir world” (No w ra 1999:
173), and in turn, s/he can ne ver be ful ly un de r sto od or pe ne tra ted. Thus,
re ve a ling that “it must have ta ken con side ra b le co u ra ge to be such an ou t si der”
(No w ra 1999: 173) whe re the con cepts of “time or pain did not exist” (No w ra
1999: 233).

Be a tri ce is, in es sen ce, si mi lar to a scrap book, fil led with bits and pie ces
from Nowra’s auto bio gra p hy The Twelfth of Ne ver, ho we ver, un li ke the
auto bio gra p hy, Be a tri ce has a hap py en ding, that No w ra hi m self ra re ly at ta ins.
On the very first page we are in tro du ced to the fe ma le pro ta go nist, Be a tri ce,
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who is “a 12 ye a r -old girl […] she is stiff and shows lit t le emo tion” (No w ra
1999: 1). In The Twelfth of Ne ver the 12 year old No w ra re calls his tra u ma tic
ac ci dent:

I glan ced to my right and saw my re fle c tion in a mir ror. Blo od was stre a ming down my face
and sho u l ders and my scalp was han ging down the back of my neck. Pro ba b ly be ca u se I was in
shock I felt no hor ror or even pain. I was a cu rio us by stan der at my own ac ci dent (No w ra 1999:
233). 

The con se qu en ces of this epi so de me ant that, as No w ra sta tes:
[...] my body may have been in a room but my mind wasn’t […] so con fu sing was this new en vi -
ron ment that I re tre a ted into a kind of cre pu s cu lar world of my own whe re I flo a ted past and thro -
ugh this world wi t ho ut be co ming ab sor bed in it or con ne c ting with it (No w ra 1999, pp. 234–235).

Be a tri ce is also seen as not of this world as her mother’s bo y friend, Tony,
sug gests “she may be from ano t her pla net” (No w ra 1999: 2), con ti nu ing his
as ses s ment of the wo men aro und him, he tells Beatrice’s mo t her – An nie,
“you’re a lo o ny” (No w ra 1999: 2). An nie, who is so le ly ba sed on Nowra’s
mo t her, in turn, re turns this ho sti le as ses s ment by re mar king “And you are not
a man, you’re an ani mal […] with a se wer mo uth” (No w ra 1999: 3). So too,
Nowra’s mo t her was no stran ger to sho u ting out ob sce ni ties at her pa r t ners;
when her hu s band Don tried to su r pri se her on the first day af ter the ir mar ria ge
she re tu r ned the fa vo ur by cal ling him a “stu pid ar se ho le” (No w ra 1999: 292).
Wi t nes sing the se ver bal as sa ults was just as much a part of Nowra’s chi l d ho od
as it is of Beatrice’s, the fo r mer ex p la ins that this was due to the fact that his
mo t her, like the mo t her of his pro ta go nist “was a ma ster of ex p lo i ting
psy cho lo gi cal we ak nes ses in ot hers not for ga i ning an ad van ta ge but in or der to
crush them” (No w ra 1999: 54).

Nowra’s home life was no bet ter than that of Beatrice’s, “My pa rents had
worn each ot her out in ar gu ments and de spe ra te si len ces” (No w ra 1999: 129);
and as for his parents’ ta stes, they were very si mi lar to tho se of the estran ged
Beatrice’s pa rents, “It is dif fi cult for me to think of my fa t her be ing in te re sted in 
any t hing ot her than trucks and cars […] My mo t her had lit t le in te rest in any sort 
of mu sic ex cept for rock and roll, I su spect more for the sen su a li ty of it than any 
in na te love of the form […] she bo ught a few re cords by cro o ners […]” (No w ra
1999: 292). This made No w ra pa in ful ly awa re, an awa re ness unat tai na b le to
Be a tri ce, that “the re must be a world which was more jo y ful, more hap py, than
the one I was born into” (No w ra 1999: 56).

In the ope ning sce ne, An nie pla ys Frank Sinatra’s ‘Come Fly With Me’ for
Be a tri ce, which she says “ma kes her hap py” (No w ra 1998: 1), du ring which she 
swings her hips in a bid to try and get Be a tri ce to imi ta te her; No w ra fo und that
‘The Twelfth of Never’, a song by Jo h n ny Ma t his, who was one of his mother’s
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fa vo u ri te cro o ners, so o t hed him du ring his re co ve ry pe riod (No w ra 1999: 235),
ho we ver, in Be a tri ce he uses ‘Come Fly With Me’, which was his ste p- fa t her
Don’s fa vo u ri te song (No w ra 1999: 290). Tony, who is pa r t ly ba sed on Don,
ex p la ins to Be a tri ce his phi lo so p hy of life which he ba ses on cri c ket, that “this
is all you need to know. (De mon stra ting) The um pi re wa ves his hand like this to 
si g nal four runs and puts his hands up like this to si g nal six” (No w ra 1999: 2).
The ob vio us sa r ca stic na tu re of this ut te ran ce is all too fa mi liar with the yo ung
Nowra’s own ex pe rien ces with adults, who con stan t ly di s re gar ded the ir
children’s fe e lings in or der to fu l fill per so nal agen das. No w ra re calls the time
when he and Don pla y ed cri c ket, which tu r ned out to be a ploy to gain his
mother’s af fe c tion:

‘Yes, that was a re al ly good ball’, he said in a jol ly way as if he were hin ting that he had al lo -
wed me to bowl him just be ca u se my mo t her was the re and he didn’t want to hurt her son’s fe e -
lings. Of co u r se I was ir ri ta ted, but even more so I was unco mfor ta b le be ca u se they were sta ring
at one ano t her, ob li vio us to me and it struck me that I had been in this po si tion be fo re, when I was 
yo ung and swim ming back and forth at St. Ki l da be ach as my mo t her and the swim ming co ach
fli r ted with each ot her (No w ra 1999: 287).

An nie, much like Nowra’s mo t her, de si res to trans cend her own cir cu m stan ces,
this is ob vio us as she di s cus ses her cho i ce of mu sic, “ it’s not my fa vo u ri te
stuff, but it te a ches her that the re are bet ter things. Mum ta ught it to me”
(No w ra 1999: 3), Tony re buts, “Your mum went ba l my. It’s crap […] in case
you haven’t no ti ced – the re are no bal l ro oms here, there’s no men in tu xe dos,
there’s no hap py ever af ter…this is Wool loo moo loo” (No w ra 1999: 3). This
type of ou t lo ok, amongst adults, was ty pi cal in Nowra’s day, “It se e med that all
of us had pa rents who ha ted each ot her, who were ma king or had made a mess
of the ir li ves and were self- de struc ti ve and de stru c ti ve to wards the ir chi l dren”
(No w ra 1999: 118). Fur the r mo re, mad ness, se e med a re oc cur ring the me in
Nowra’s life and work, as he re col lects:

Whe re as Gran ny was ma nic in her mad ness, my mother’s mo t her was gru m py and de ta ched.
Mad ness is dif fi cult for chi l dren to un de r stand be ca u se it trans forms people’s per so na li ty, and the
very things a child hun gers for, sta bi li ty and re lia bi li ty in tho se they love or are clo se to, be co me
flu id and cha o tic. They are no lon ger the pe o p le you once knew. The ir body may be the same, but 
they are not the same per son. Like a black hole they ab sorb the con fi den ce you once had abo ut
the ir per so na li ty but they re turn no il lu mi na tion abo ut the ir in ner life (No w ra 1999: 216).

In Be a tri ce the re is a sce ne whe re An nie is at a bar be cue, drin king from
a can of beer, and dan cing sug ge sti ve ly to the mu sic. Tony is wa t ching her, and
gro wing ste a di ly an no y ed be ca u se the ir nei g h bo ur, Joe, has been ey e ing her
ap pre cia tive ly the who le time. The si tu a tion wo r sens when An nie asks Joe to
dan ce, and it un folds qu i te pre dic ta b ly (No w ra 1999: 33):
An nie: You got rhythm, Joe.
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Joe: Rhythm, ain’t all, An nie. (She la ughs)
Tony: Joe – that’s eno ugh. That’s my wife.
An nie: I’m not your wife.
Tony: I’m your de fa c to.
An nie: You’re a de fa ult. (Both she and Joe la ugh)
Tony: I don’t find it fun ny. Go home, Joe!
Joe: I don’t mean any t hing by it.
Tony: I know you don’t, but she does.
An nie: Thanks for spo i ling the pa r ty.
Tony: You che ap slut. How dare you di sp lay yo u r self like that in front of me (No w ra 1999, pp.

34–35).
This sce ne was ba sed on an in ci dent from the No w ra ho u se hold that saw his

pa rents go out to a pa r ty that en ded disa stro u s ly:
I wo uld sud den ly wake, ho urs la ter, on he a ring the squ e a ling bra kes in the dri ve way, ban ging

car do ors, the slam ming front door and the ra i sed vo i ces. You dan ced with him! I only dan ced!
You made a pass! Don’t be blo o dy stu pid, any way you were too drunk to dan ce. Then my mo t her, 
an no y ed that the night had been spo i led but triu m p hant at be ing the cen ter of at ten tion aga in, the
pro of be ing my father’s je a lo u sy, wo uld hur ry into the ba t hro om, slam ming the door be hind her,
le a ving my an gry fa t her ste wing in the ki t chen and ra i ding the fri d ge for ano t her beer (No w ra
1999: 47).

Be a tri ce, much like No w ra, “was born into a tro u b led fa mi ly” (No w ra 1999:
44) but in or der to amend her pre di ca ment, she inco r po ra tes ima gi na ry friends,
na me ly, Andy and Pa t sy, who are ba sed on Nowra’s own fa s ci na tion with the
mo vie The Thin Man:

From ea r ly on I knew my pa rents ba re ly to le ra ted each ot her […] it was only when I saw The
Thin Man mo vie on te le vi sion that I fo und them tru ly di sap po in ting as a mar ried co u p le. My r na
Loy and Wil liam Po well [they pla y ed Nick and Nora Cha r les] were a we al t hy mar ried co u p le
who so l ved mur ders in be twe en wi se c racks and co pio us ma r ti nis. They ne ver had fe ro cio us ar gu -
ments or spent days in fri gid si len ces. The ir ban te ring was not to win the up per hand and they fo -
und in each other’s fo i b les, not we ak nes ses but amu sed to le ran ce (No w ra 1999: 44). 

It is Andy and Pa t sy, who are re fer red to as fa i ries, to ge t her with the ir ‘fairy’ 
en to u ra ge, co m pi led of wo men dres sed in 1950s frocks, and men in tu xe do es,
who act as men tors to the men tal ly chal len ged Be a tri ce. When Be a tri ce is gi ven 
the part of The An gel of Pe a ce in a na ti vi ty play, it is Nowra’s fa s ci na tion with
the ci r cus, that sees Be a tri ce flo a ting thro ugh the air (No w ra 1998: 27) as that
an gel “We went to the ci r cus and I was en tran ced, espe cial ly by the ac ro bats,
who made be a u ty out of dan ger as they spun thro ugh the air” (No w ra 1999:
128). 

Still, his di strust of adults per me a tes Jean, a so cial we lfa re wor ker that has
been pla ced in cha r ge of the na ti vi ty play, as one of the chi l dren com ments “Do
you know the dif fe ren ce be twe en a so cial wor ker and a rot tw he i ler [sic]? You
can trust the dog with the kid” (No w ra 1998: 25). This is fu r t her ig ni ted by
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Jean’s ob vio us ina bi li ty to cope with the chi l dren, who are all fla wed, and one
of them has just been ac cu sed of mur der, as she bursts out yel ling:

Why do I go on! What is it with you pe o p le! Why are you all so smart ar sed? John kil led a wo -
man! Kil led her! Haven’t you le arnt any t hing from this play? This is a play abo ut pe a ce and love.
Show me some pe a ce and love! But no! Not you lot. This is sup po sed to be for the self este em of
the neig hbou r ho od. This is sup po sed to make pe o p le go – they are ca pa b le of do ing so me t hing
cre a ti ve! They are ca pa b le of pri de and self re spect! […] I’m le a ving. I’m gi ving up! All you –
give up too! Just give up. Don’t aim for any t hing! (No w ra 1998: 60)

This re se m b les ano t her mi s hap in Nowra’s life, who du ring his fi r st - form
mu sic class also dro ve his te a cher to a bre ak down, as he re calls:

She grab bed me by the sho u l ders and be gan to sha ke me, the back of my head thu m ping into
the pu l ped car d bo ard no ti ce bo ard on the wall be hind me. You ani mal! You ig no rant ani mal! she
scre a med. And it was a scre am. Her face twi sted in ab so lu te ha tred, her te eth were ba red like
some sna r ling dog and her spit spra y ed on my face […] I ga zed at her to r tu red face and un de r sto -
od what I had done. I had bro ken her (No w ra 1999: 220). 

The emo tio nal tu r mo il pre sent in both Be a tri ce and The Twelfth of Ne ver are
fu r t her fu e led by the une x pe c ted mur ders in both the play, and the me mo ir. In
the play, one of the chi l dren cast in the na ti vi ty play, na me ly, John, mur ders
a wo man be ca u se the wo man wouldn’t give him her han d bag, fur the r mo re “that 
bitch had to start scre a ming” (No w ra 1999: 59). In the me mo ir, it is Nowra’s
own mo t her who kills her fa t her, Nowra’s gran d fa t her, va gu e ly com men ting on
the in ci dent by sta ting “she had kil led her vio lent fa t her to win her mother’s
love” (No w ra 1999: 14). In the midst of all this are two in no cent by - stan ders,
na me ly, Be a tri ce, and Lo u is No w ra, who upon di s co ve ring the va gue but
sub stan tial de ta ils of the se mur ders are left to cope on the ir own, as No w ra
re col lects “My nine teen -yea r -old mo t her shot her fa t her dead on the 12th of
De ce m ber 1945, exa c t ly five ye ars be fo re my birth. I was born a me mo ry of my 
mo t her kil ling her fa t her” (No w ra 1999: 15). And whi le Be a tri ce ove r co mes her 
pre di ca ment, with the help of her gu ar dian fa i ries; she ma na ges to say her li nes
thus pro vi ding a glo rio us en ding to not only the na ti vi ty play but Nowra’s play
as well “Be a tri ce swings out ac ross the au dien ce, sin ging and dan cing in the air
as if it is her pri va te song. This is a gre at trans fo r ma tion from the first time we
saw her” (No w ra 1999: 78). No w ra is not as glo rio us, and de fi ni te ly not as
lu c ky as his pro ta go nist, ho we ver, he does re ta in a hint of hope as his me mo ir
con c lu des with the end of his own the a tri cal per fo r man ce, and some ad di tio nal
tho ughts of the au t hor re gar ding his fu tu re:

The play is over. I take my bows with the ac tor who is pla y ing my yo un ger self. I go ba c ksta ge 
[…] I sit be fo re my mir ror and take off my ma ke -up. I sta re at that fa mi liar re fle c tion and even
tho ugh I re co g ni ze him I am still no clo ser to un de r stan ding him […] I want to tell him: you will
even tu al ly be una fra id of your mo t her […] and you will do things you ne ver dre a med of, just you
wait and see (No w ra 1999, pp. 376–377).
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Se ba stian TABOŁ

Ję zyk ucz nia jako ob ra zo wa nie rze czy wi sto ści
szko l nej oraz je den z ele men tów ku l tu ry szkoły

Pe w ne go dnia wy brałam się ra zem ze swo i mi zio ma la mi na 
prze cha dz kę po par ku. Była zarąbi sta po go da, słońce nie źle dawało. 
Szli śmy na co ca - col le, ale była fa z ka. Ta kie ry cie mie li śmy, 
że no r ma l nie sty pa iść. Gdy do szli śmy na mie j s ce spo t ka li śmy ta kie go 
Ko za ka, któ ry uwa żał ze może mieć każdą la ske, wyglądał jak Cze sio i 
za czoł pod wa lac się do Zuzy. Tak za czoł jej ryć ba nie, że my ślałam 
że za raz obe rwie po uszach. No r ma l nie ta kie smu ty walił ze szok! 
Ale co tam. Prze g nałam go i ku pi li śmy so bie te na po je. Usie d li śmy na 
wy pa sio nych fo te lach, ale coś tam je chało. Prze sie d li śmy się z tamtąt i 
za uwa ży li śmy Ju sty ne, była z de czka wy pin dzo na, 
ale cze go nie robi się żeby za szpa no wać przy ko le gach? 
Do bra, nuda spie nia my na haus? po wie działam i za raz 
by li śmy na na szym pod wór ku. Tam zcza i li śmy się i była niezła schi za. 
Po ja kichś 30 min. oga r nia nia się wy szli śmy na me lanż. 
Le ciała muza a ja kiś kolo nie oga r nię ty, ale szma la r ny nie dawał mi spo ko ju, 
w ko ń cu po wie działam mu? Sior baj ki siel ma la gu ta? bo już mnie de ne r wo wał. 
I po szedł so bie. Było zarążbi ście nud no i zwa liłam z tamtąd. 
Jak byłam już w domu pokłuciłam się ze sta r szy mi i miałam dość 
tego za ki cha ne go kwa dra ta. Poszłam w kime i już nie chciałam wsta wać1.

1. Wstęp
Język ucznia2 jest chyba najszybciej zmieniającym się językiem, w którym

odbija się obrazowanie rzeczywistości szkolnej. Uczeń używając tego kodu

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
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1 Tekst po cho dzi ze stro ny www.scia ga.pl/tekst/78337-79-slang_mlo dzie zo wy_gwa ra_ucz nio -
wska_opo wia da nie.

2 W ar ty ku le tym przy j mu ję, że uczeń to jed no stka ucząca się pod kie run kiem in nej oso by,
uwa ża nej za na uczy cie la. Przy czym w opi sy wa nym prze ze mnie przy pa d ku na uczy ciel jest za -
wo do wy związany z na ucza niem (Okoń 2004, s. 433).



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 systema-
tycznego kontaktu z młodzieżą szkolną, lecz przebywają w miejscach, w któ-
rych 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. Ku l tu ra 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 zajmu-
jąca się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosowanie 
do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświato-
wo-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 nauczy-
cielem 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 koncen-
truje 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 podporząd-
kowuje, przygotowując młodzież w murach szkoły do zapoznania się z nimi
i dostosowania. Jak informuje J. Bruner, „edukacja stanowi bowiem podstawo-
we 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. Ję zyk prze rwy le kcy j nej
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 przer-
wy. Język lekcji szkolnej uczy mówić poprawnie, wymaga stosowania wielu
reguł poprawnościowych, zabrania używania pewnych słów. Uczniowie odczu-
wają 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 do mi nu je i jest obo wiązko wa li te ra cka wer sja pol szczy z ny […]. Ję zyk le kcji jest w du -
żym sto p niu ję zy kiem prze ko ny wa nia. W aktach ko mu ni ka cji le kcy j nej cho dzi naj czę ściej o skie -
ro wa nie uwa gi ucz niów na okre ślo ne wa r to ści, na no r my i za sa dy wy stę pujące w da nej sfe rze ży -
cia (Po lak 2007, s. 174). 
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Mianem odmiany języka J. Bartmiński określa fakultatywny wariant języka,
który zależny jest od 
[…] hi sto ry cz nie zmien nych społecz nych wa run ków ko mu ni ka cji, od ist nie nia okre ślo nych
wspól not komu nika ty w nych i te ch nik prze ka zu in fo r ma cji. Do ty czy to z jed nej stro ny ogó l nych,
re gio na l nych i śro do wi sko wych (za wo do wych) od mian ję zy ka, z dru giej zaś – od mia ny ust nej
i roz wi jającej się w sprzy jających wa run kach na jej pod sta wie od mia ny pi sa nej (li te ra c kiej) (Bar t -
mi ń ski 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 nieoficjal-
nych, 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 pozy-
tywnej. Próbuje także ukazać ten język z perspektywy aksjologicznej i epi-
stemologicznej. 
4. Wy ni ki ba dań

Wyniki badań, jakie poniżej zaprezentuję, dotyczą szkół średnich a dokład-
niej 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 dodat-
kowo zainspirowany do zbadania języka uczniowskiego, z jakim spotkałem się
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jako osoba badająca inną cząstkę rzeczywistości szkolnej – edukację regional-
ną. Badania zostały przeprowadzone w 14 liceach profilowanych, znajdujące się 
w następujących powiatach: 
– po wiat opo l ski – 6 szkół, 
– po wiat brze ski – 4 szkoły, 
– po wiat na mysłowski, klu cz bo r ski, strze le cki oraz prud ni cki – po jed nej szko -

le.
Zbierając słownictwo, które określiłem jako język ucznia, notowałem

podczas m.in. przysłuchiwaniu się rozmowom uczniów na przerwach lekcyj-
nych. 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 mikrowy-
pracowań oddało 299 uczniów, ale do analizy naukowej zakwalifikowano 234.
65 wypracowań zostały odrzucone, ze względu na fragmentaryczność wypo-
wiedzi. Miniwypracowania dotyczyło 7 tematów, dotyczących edukacji regio-
nalnej, bo z takim zamiarem pierwotnie przyszedłem do szkół. Lecz słowa
zawarte w tych miniwypracowaniach dotyczyły języka uczniowskiego. Anali-
zowałem 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 interpre- 
tacja 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. Ka te go ria le kcji

– le k cja, na któ rej na uczy ciel pytał wie le osób: ma sa kra, rze ź nia, eg ze ku cja,
in kwi zy cja, 

– wo l na le k cja: fri stajl,
– le k cja, na któ rej w ogó le bra no ucz niów do od po wie dzi: cze sa nie, ko sze -

nie, se rial,
– le k cja, któ ra nie może się sko ń czyć: la za nia,
– le k cja wy cho wa w cza: sra nie w ba nie, pier du - pier du, sru ty - tu ty. 

II. Ka te go ria pra co w ni ków szkoły
– dy re ktor(ka): dyro lub dyra, dyr, dy zio, kapo di tut ti kapo,
– na uczy ciel(ka): plan kton, wa m pir, sta ry gnie w ny, sar ko fag, po czwa ra,

pani Frał, wujo, cio cia, fa der, ma der, fa cet(ka), 
– pe da gog szko l ny: edzio - pe dzio,
– le karz szko l ny: dy chaj, piguł, biały kieł, białko, 
– wo ź ny: de re ktor, ble kot, ma k ga j wer,
– sprząta czka: kró lo wa pod zie mi, bie dron ka, wia de r na,

III. Ka te go ria miejsc związa nych ze szkołą 
– szkoła: fi r ma, buda, ka to w nia, obóz, SQL,
– po kój na uczy cie l ski: hala ma szy no wa, hajd park, biały dom, dom wa ria -

tów, dom wa m pi rów, 
– to a le ta szko l na na ucz niów: izba gwałtów, pa la r nia, ga zo w nia, Ha des, wu -

jek i cio cia (WC), szcza l nia, sra l nia, sracz, ki bel, wu cet, la try na, 
– skle pik szko l ny: ma k do nald, 
– ga bi net dy re kto ra: cen tra la,

IV. Ka te go ria sto p ni szko l nych 
– nie do sta tecz na: dzi da, pała, la ska, pal, pa l to, szma ta, sa mo bij, bo m ba,

man dat, kiła, kapa, lan ca, 
– mie r na: łabędź, dwó ja czek, mie r nia czek, łabądek, dop,
– dosta te cz na: ro ga lik, do stek, 
– dob ra: dob, krze sełko, fo te lik, czwó ra, 
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– bar dzo do bra: ha ń ba, nie bo, raj, ni r wa na, pio na,
– ce lująca: szósteczka, cel. 

V. Ka te go ria nazw przed mio tów
– język polski: polaj, polak,
– historia: hista,
– geografia: gegra,
– matematyka: matma,
– biologia: biola,
– fizyka: fiza,
– religia: rela.

VI. Ka te go ria inne okre śle nia związane z ucz nia mi i szkołą
– atra kcy j na ko le żan ka: fo czka, niu nia, la ska, la chon, pałka, pałka - chru -

pałka, ma niur ka, to war, ciałko, mię sko, dża ga, du pen cja, 
– atra kcy j ny chłopak: cia cho, to war, la sek, 
– brzy d ka dzie w czy na: pa sztet, ka sza lot, strach na wró b le, ża m pu la, 
– brzy d ki chłopak: pa sztet, brzy dal, 
– do bry uczeń: ry lec, ku jon, że nua, dzio bak,
– ko le ga: ziom, zna jom, men, 
– okre śle nia na do bre sa mo po czu cie: kul, dże zi, za je fa nie, 
– mie j s ce, gdzie mo ż na się za ba wić: me lanż, im pra, 
– pi se m na uwa ga na uczy cie la: no ta t ka, zwój, de dy ka cja, wie r szyk, 
– wy wia dów ka: ar ma ge don, dzień osta te cz ny, ostry dy żur,
– ucz nio wie pie r wszej kla sy: pa m pe r sy, ko cia ki, fu trza ki, 
– od py ty wa nie na le kcji: kon fe ren cja pra so wa,
– apel szko l ny: pa ter no ster, ka za nie, 
– skró ty: spo ko, po zdro, na ra-, na rka, ci pa, -bry, do-, cze-, elo, joł, yo. 
Pie r wsza 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 na uczy cie li.

Źródłem tworzenia nowych słów są media, a zwłaszcza telewizja, i emito-
wane 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 wywia-
dówki, która jak się skończy, jej finał dla ucznia może być bolesny. 

Słownictwo języka uczniowskiego charakteryzuje się również ekonomicz-
nością. 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. Zdecydo-
wanie 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. Perspek-
tywa aksjologiczna w języku uczniowskim ukazuje pewien porządek wartościo- 
wania, 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. Za ko ń cze nie
Trafnie zauważa K. Polak, że tkwiąca ironia w języku ucznia, pozwala na

zdobycie przewagi nad nauczycielem i rodzicami w szyfrowaniu rzeczy-
wistości. 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. 
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Re na ta CZECH

Die erinnerte Kindheit – die familiären
Verhältnisse bei Thomas Be r n hard

Zwei bra u ch ba re Schu len – das Al le in se in, das Ab ge-
schnit ten se in, das Nich tda bei se in ei ne r se its, dann das fort -
ge se t zte Mißtrauen an de rse its, aus dem Al le in se in, Ab ge-
schnit ten se in, Nich tda bei se in he ra us. 

Tho mas Ni co la as Be r n hard wur de am 09.02.1931 um 2045 Uhr als une he li -
ches Kind von He r ta Be r n hard und Alo is Zuckerstätter im niederländischen
Hee r len ge bo ren. 

Neunzehnhundertundeinunddreißig, als ich ge bo ren wur de, war mein Ge bu r t sort nicht zufällig
He e r len in den Nie de rlan den, wo hin me i ne Mut ter auf den Rat ei ner in Hol land ar be i ten den
Freun din aus Hen n dorf ge flo hen war, in dem Au gen b lick, in we lchen ich mich ganz en t s chie den
zum endgültigen Ein tritt in die Welt me l de te, ich for de r te ein ra s ches Gebären (Das Kind, S. 56f).

Trotz der Iro nie bei der Be s chre i bung der ei ge nen Ge burt sind die se
Umstände si che r lich nicht glücklich ge we sen. Die Kon stel la tion, un ter der
Bernhard das Licht der Welt er b li c kte, war für die se Ze i ten we gen der
ärmlichen Verhältnissen so wie der Ta t sa che, dass sein Va ter nichts von se i ner
Exi stenz wis sen wol l te, zie m lich dra ma tisch (vgl. Ho ell 2000: 7).

In Hen n dorf, dem kle i nen Nest, wäre me i ne Ge burt völlig unmöglich ge we sen, ein Skan dal
und die Ver dam mung me i ner Mut ter wären die unau sble ib li che Fo l ge ge we sen in der Zeit, die
une he li che Kin der nicht ha ben wol l te (Das Kind, S. 57).

Se i ne Mut ter, He r ta Be r n hard, die une he li che To ch ter des er fo l glo sen
Heimat schrif t stel lers Jo han nes Fre u m bi chler, hat te selbst kein ein fa ches Le ben.
Seit ihren Kin de r ja hren mus ste sie zum Fammi lie nunte r halt be i tra gen, da ihr
Va ter im mer noch ve r ge b lich ve r su ch te, mit se i ner Ar be it den lite ra ri s chen
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Durch bruch zu schaf fen. Die wirt scha ft li che Unsi che r he it zwang die Fa mi lie
Be r n hard/Fre u m bi chler häufiger den Wo h nort zu we chseln (vgl. Ho ell 2000:
13). Zwis chen zei t lich ar be i te te He r ta Be r n hard in Hen n dorf als Köchin und
Haus halt shi l fe, wo sie auch Alo is Zuckerstätter, ei nen Tis chler ges sel len, ken nen 
und lie ben le r n te. Na chdem He r ta im Juni 1930 be mer kte, dass sie schwan ger
war, und es allmählich be kannt wur de, ging im Dorf das Gerücht um, dass sie
vom Alo is Zuckerstäätter ver ge wa l tigt wor den war. Da er sie nicht he i ra ten, und 
sie ihren El tern in Wien die Schan de ei nes une he li chen Kin des er spa ren wol l te,
floh sie zu ihrer Fre un din Alo i sia Ferstl nach Ar n he im in Hol land, die ihr eine
Stel le als Köchin ve r mit telt hat te. Im Herbst wur de sie in die He bam mens chu le
in He e r len au f ge nom men, wo sie als Le hro b jekt für die Hebammenschülerinnen 
ste hen mus ste. In die ser „Ent bin dung san stalt für ge fal le ne Mädchen“ kam ihr
Sohn zu Welt, der ei nen Tag später auf den Na men Ni co la as Tho mas ka t ho lisch 
ge ta uft wur de (vgl. Höller 2004: 26).

Nun en t floh sie dem Ort ihrer Schan de nach Hol land, wo sie bei der erwähnten Fre un din in
Rot ter dam Au f na h me fand. Kurz da ra uf war sie in He e r len, in ei nem Klo ster, das ne ben bei auch
noch auf so ge nan n te ge fal le ne Mädchen spe zia li siert war, von ei nem Kna ben en t bun den, der ne u -
ge bo ren, wie ich auf ei ner er ha l ten ge b lie be nen Fo to gra fie se hen kann, so viel Ha a re hat te, wie ich 
noch auf ke i nem neu ge bo re nen Kopf ge se hen habe (Das Kind, S. 58).

Be r n hard ver bra ch te die er sten Mo na te se i nes Le bens in Hol land, wo se i ne
Mut ter kurz nach se i ner Ge burt die „Ent bin dung san stalt“ ve r las sen hat te und
nach Rot ter dam zog, um die Möglichkeit zu er gre i fen, Geld zu ver die nen und
für den Un te r halt des Kin des zu so r gen und den ei ge nen Va ter we iter
unterstützen zu können, da se i ne fi nan ziel len Er wa r tun gen selbst in die ser
schwie ri gen Si tu a tion be ste hen blie ben. Da aber die Arbe it sze i ten von acht Uhr
mo r gens bis zehn Uhr abends die Ve r so r gung des Kin des nicht zuließen, wur de
Tho mas in we chse l n den Pflegestätten un te r ge bracht, bis die Si tu a tion im Herbst 
1931 so be la stend für Mut ter und Kind wur de, dass He r ta Be r n hard den Be -
schluss fas ste, den Sohn zu ihren El tern nach Wien zu brin gen, wo bei sie selbst
noch ei ni ge Mo na te in Hol land we ite rar bei tete, da die Löhne dort höher wa ren
als in Österreich (vgl. Mit ter ma y er 2006: 8). 

Das Verhältnis zwi s chen Tho mas und se i ner Mut ter war nicht ein fach ge we -
sen und häufig auch von Enttäuschungen geprägt. Selbst schre ibt er in „Die Ur -
sa che“, dass er zu ihr 
[…] ze i t le bens eine schwie ri ge Bez ie hung ge habt habe, weil ihr le t zten En des me i ne Exi stenz im -
mer un be gre i flich ge we sen ist und weil sie sich mit die ser me i ner Exi stenz nie mals hat te ab fin den 
können (Die Ur sa che, S. 83)

Die früher schon erwähnten fi nan ziel len Pro ble me der Fa mi lie Be r n hard und 
die Rol le des Va ters, der sich se i ner Au f ga be rücksichtslos en t zog, erklären die -
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ses gestörte, pro ble mati s che Verhältnis zwi s chen Mut ter und Sohn. He r ta Be r n -
hard sah sich ge z wun gen, selbst für sich und ihr Kind den Un te r halt zu ver die -
nen, was aber zwangsläufig da mit ver bun den war, dass sie ihren Sohn we gge -
ben mus ste. Da Tho mas in den er sten Mo na ten se i nes Le bens we nig Kon takt zu 
se i ner Mut ter hat te und ke i ne sta bi le Bez ie hung zwi s chen der Mut ter und dem
Sohn au f ge ba ut wer den kon nte, kam es ständig zu Re i be re ien und di ve r sen
Gefühlsausbrüchen, die nicht se l ten in Hass mündeten (vgl. Ju dex 1997, S.51).
In se i ner Auto bio gra p hie be s chre ibt Be r n hard das Ver las sen wer den, das sein
späteres Le ben be e in flus ste, und bez ei ch net sich als „Me e re s mensch“1, wo durch 
er se i ne Se h n sucht nach Mut te r lie be – und wärme zum Au s druck bringt (vgl.
Ein Kind, S. 59f).

Da sie nicht ihren Le ben sun ter halt ver die nen und glei ch ze i tig bei mir sein kon nte, mus ste sie
sich von mir tren nen. Die Lösung war ein im Ha fen von Rot ter dam lie gen der Fi s ch kut ter, auf
welchem die Frau des Fi s chers Pfle ge kin der in Hängematten un ter Deck hat te, sie ben bis acht
Neu ge bo re ne hin gen an der Hol z de c ke des Fi s ch kut ters und wur den je we ils nach Wunsch der ein- 
oder zwe i mal wöchentlich ers che i nen den Mut ter von der De cke herun ter ge las sen und he r ge ze igt.
   [...] Me i ne Mut ter hat mich alle drei, vier Wo chen dort be sucht. Ich gla ub nicht, dass sie sehr
viel für mich übriggehabt hat da mals (Das Kind, S. 59f).

Ob wohl im frühkindlichen Entwi cklun gs sta dium eine Sym bio se mit ei ner
kon stan ten Bez ug spe r son zur Er ri ch tung ei nes Identitätsgefühls no twen dig ist
und stets ein we chse lsei ti ges Be ge hren zwi s chen Mut ter und Kind be steht, hat
Tho mas Be r n hard es nicht er fa hren. Se i ne Si tu a tion ändert sich ein we nig, nach- 
dem er sein Zu ha u se mit se i nem Großvater te ilt, der zu der wi ch ti g sten Bez ug -
spe r son se i ner kin d li chen und ju gen d li chen Ja hre wird. Se i ne Mut ter ist selbst
hin- und he r ge ris sen zwi s chen den schle ch ten Er fa hrun gen, die sie mit dem Va -
ter se i nes So h nes ge macht hat und der großen Enttäuschung, als sie schwan ger
al le in ge las sen wur de, so dass sie eine ei ge nar ti ge Lie be zu ihrem Kind
entwickelt. Ei ne r se its le i det sie da run ter, dass sie über ihr Kind nicht verfügen
kann, nicht ein mal es aus der Wie ge ne h men darf, was sie in ihren Brie fen an
ihren Va ter be klagt. Sie lehnt aber auch ab, eine mögliche Adop tions frei ga be zu 
unte rze i ch nen, ob wohl eine wo hl ha ben de Fa mi lie gern Tho mas zu sich ge nom -
men hätte (vgl. Mit ter ma y er 2006: 11). An de rse its aber er spart sie ihm ke i ne
Demütigungen. Durch ihr Ve r ha l ten gegenüber ihrem Sohn ze igt sich eine di -
rekt an ihm aus ge le b te Unerwünschtheit se i ner Per son, die nicht zu letzt durch
die Ähnlichkeit mit dem Va ter verstärkt wird (Ju dex 1997: 46).
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 Me i ne Mut ter war mir nicht ge wa ch sen. [...] Bei der ge rin g sten Ge le gen he it griff sie zum
Och sen zim mer. Da mich die körperliche Züchtigung le t zte nen des im mer un be e in druckt ge las sen
hat, was ihr nie mals en t gan gen ist, ve r su ch te sie, mich mit den fürchterlichsten Sätzen in die Knie 
zu zwin gen, sie ve r le t zte je des Mal me i ne Se e le zu tiefst, wenn sie Du hast mir noch ge fehlt oder
Du bist mein gan zes Unglück, Dich soll der Te u fel ho len! Du hast mein Le ben zerstört! Du bist an 
al lem schuld! Du bist mein Tod! Du bist ein Nichts, ich schäme mich de iner! Du bist so ein
Nichtsnutz wie Dein Va ter! Du bist nichts wert! Du Un frie den stif ter! Du Lügner! sa g te (Ein Kind, 
S. 38).

Die vie len ver ba len Demütigungen, die Tho mas als kle i nes Kind er tra gen
mus ste, ve r le t zten ihn stärker und dran gen tie fer in se i ne Psy che ein als all die
Züchtigungen mit dem Och sen zim mer, die ihn, wie er sich später erin nert,
„nicht be e in druckt ha ben“ (vgl. Ho ell 2000: 10).

Se i nen le i b li chen Va ter hat Tho mas Be r n hard nie ken nen ge lernt, nie von
An ge sicht zu An ge sicht ge se hen. Se i ne ein zi ge „Be ge g nung“ mit se i nem Va ter
blieb auf die Be tra ch tung ei nes Fo tos beschränkt, wo durch sich der Va ter in se i -
ne Psy che ein s chrieb (vgl. Ju dex 1997: 44). Alo is Zuckerstätter, de ssen Va ter-
s chaft mit Hi l fe ei ner Blu t pro be, der sich Tho mas im Al ter von acht Ja hren un -
te rzie hen mus ste, na chge wie sen wur de, wol l te von se i nem Kind nichts wis sen.
Nach der Ge burt von Tho mas brach se i ne Mut ter den Kon takt zu se i nem Va ter
enttäuscht für im mer ab (vgl. Ho ell 2000: 9). Er verließ se i ne He i mat, um sich
der Ve ran two r tung zu en t zie hen, und war eine ze i t lang selbst für die Behörden
nicht auf fin d bar. Se i ne Per son stel l te zu Ha u se ein großes Ta bu t he ma dar. Nie -
mals wur de über ihn ge spro chen, es sei denn, er dien te der Mut ter im Stre it und
Au fre gung zur Ve r flu chung ihres So h nes (vgl. Höller 2004: 26f).

Er du r f te nicht exi stie ren, er war nicht da. Schon früh hat te ich es au f ge ge ben, nach me i nem
Va ter zu fra gen. So fort wa ren sie böse auf mich, gle ich we lche Stim mung vo r her ge we sen war,
nach der Fra ge nach dem Va ter war sie ve r fin stert. Ich mus ste ei nen Schwe r ver bre cher ganz be -
son de rer Niederträchtigkeit zum Va ter ge habt ha ben nach al lem, was sie mir über me i nen Va ter
nicht ge sagt hat te (Das Kind, S. 39 f).

Da Tho mas Be r n hard un be dingt etwas über se i nen Va ter in Er fa hrung brin -
gen wol l te und die se Fra ge nach se i ner Her kunft ihn stets beschäftigte, ma ch te
er im Ja hre 1945 se i nen Großvater väterlicherseits au s fin dig, in der Hof f nung
an Info r ma tio nen über se i nen Va ter zu kom men. Er er fuhr auf eine gro be und
gefühlslose Art nur, dass sein Va ter nach De ut s chland au s ge wan dert sei, fünf
Kin der hat te und schon längst nicht mehr am Le ben sei.2

Die ser Va ter me i nes Va ters [...] hat te von me i nem Va ter wie von ei nem Vieh ge spro chen, von
je dem se i ner Söhne wie von ei nem Vieh, mein Va ter sei schon lan ge hin, hat te er ge sagt, auf ei ner 
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2 Die Info r ma tio nen, die Tho mas Be r n hard über se i nen Va ter zu hören be kommt, stim men
nicht mit den Da ten von Alo is Zuckerstätter überein. Aus se i ner Bio gra p hie geht he r vor, dass er
in Be r lin ge he i ra tet hat te und eine To ch ter – Hi l da Zuckerstätter – hat te (eine Hal b s chwe ster von



Art von Thron ses sel si t zend in ei nem rie si gen Ha u fen Wäscheunrat und Schmutz. 
[...] dass er nach De ut s chland ge gan gen sei und dort fünf Kin der ge macht habe und hin sei. Er
hat te im mer erwähnt, dass sein Sohn ge he i ra tet habe, im mer wie der, der hat in De ut s chland ge he i -
ra tet und fünf Kin der ge macht und ist längst hin (Das Kind, S. 74f).

Er er hielt von die sem Großvater ein Foto se i nes Va ters, und als er die sen
Mann sah, ist er über die sehr große Ähnlichkeit zu sich selbst zu tiefst er s chro c -
ken (vgl. Höller 2004, S.28). „Mein Ge sicht war dem Ge sicht me i nes Va ters
nicht nur ähnlich, es war das gle i che Ge sicht“, sa g te er Ja hre später in se i nen
auto bio grap his chen Büchern. Als aber se i ne Mut ter das Bild sah, ve r flu ch te und 
bes chi mp f te sie ihn, riss ihm das Bild aus der Hand und warf es ins Fe u er. Die se 
Sze ne ver fo l g te Be r n hard das gan ze schöpferische Le ben lang, im mer wie der
griff er zur Ve r ni ch tung und Auslöschungsszenen in se i nen Wer ken. Das ins
Fe u er ge wo r fe ne Bild kann sym bo lisch auch die Auslöschung Be r n hards be tref -
fen, wo doch nicht nur von Ähnlichkeit des So h nes zum Va ter ge spro chen wird, 
son dern vom „gle i chem Ge sicht“ (vgl. Ein Kind, S. 75). Die se äußerliche
Ähnlichkeit zwi s chen Va ter und Sohn be stim m te auch ent s che i dend das
Verhältnis zu se i ner Mut ter. He r ta Be r n hard war darüber enttäuscht, dass sein
Va ter sich aus je gli cher Ve ran two r tung en t zog, und übertrug ihre Wut auf das
Kind, das sie nicht zu letzt durch die se un glau b li che Ähnlichkeit stets an den
Kin d s va ter erin ne r te. Der Sohn en twi cke l te durch die se Er fa hrun gen, die ihn in
den für die En twi c klung je des Kin des so wi ch ti ge Pha se be gle i te ten, ein
Schuldgefühl, unerwünscht zu sein (vgl. Ju dex 1997, S.47). 

Wenn sie mich sah, sah sie me i nen Va ter, ihren Lie b ha ber, der sie ste hen ge las sen hat te. Sie
sah in mir ihren Zerstörer nur al l zu de ut lich (Das Kind, S. 38).

Das Verhältnis der Mut ter zu ihrem Kind war von An fang an gestört. Sie
seh n te sich nach ei ner in ta kten, har mo ni s chen Fa mi lie, die sie nie hat te. Selbst
das Zu sam men le ben mit ihrem, doch sehr ge lie b ten Va ter, war ein schwe rer
„Drah t se i lakt, in we lchem die gan ze Zeit zu fürchten ge we sen war, dass man
abstürzt“ (vgl. Ein Kind, S. 44). Ihr Va ter war ein Ana rchist, lie b te das Cha os,
das Außergewöhnliche, das Außerordentliche, dem „no r ma len“ Le ben en t floh
er schon in se i ner Ju gend und hat te dafür nur Spott und Hohn übrig. Ei ne r se its
ve re hr te sie ihren Va ter, lie b te ihn zu tiefst, an de rse its war in ihr die große Se h n -
sucht nach Normalität, Ruhe und Fre i he it, die sie als To ch ter ei nes De spo ten, so 
lang er le b te, nicht er fa hren kon nte. Durch die Ge burt ihres une he li chen So h nes
hat sich ihre Si tu a tion ei gen t lich enorm ver s chle ch tert. Sie kämpfe zwar um die
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Tho mas, die er nie ken nen ge lernt hat te, selbst von ihrer Exi stenz hat te er nichts ge wusst, Hi l da
Zuckerstätter erfährt, dass sie ei nen Bru der hat, 10 Tage nach se i nem Tod). Alo is Zuckerstätter
wur de am 2.11.1940 in se i ner Be r li ner Wo h nung tot au f ge fun den. Er war al ko hl krank und hat te
wahr s che in lich Se l b st mord be gan gen (vgl. Höller 2004: 27).



Lie be ihres Fre un des, der aber wol l te von der schwan ge ren Frau und vor al lem
von dem Kind nichts wis sen. Na chdem sie sich ve r ge b lich bemüht hat, dass
Alo is Zuckerstätter den Sohn durch eine He i rat le gi ti miert, brach sie den Kon -
takt ab (vgl. Mit ter ma y er 2006: 11). Zuckerstätter ve r su ch te sich den fi nan ziel -
len For de run gen zu en t zie hen und se t zte sich nach De ut s chland ab. Wie das
Am t s ge richt auf An fra ge von He r ta Be r n hard in Er fa hrung bra ch te, war er an
we chse l n den Or ten in Be r lin ge me l det, ging ke i ner Beschäftigung nach und er -
hielt eine Erwerbslosenunterstützung (vgl. Ho ell 2000, S.10). Selbst na chdem
man an hand ei ner Blu t pro be se i ne Va te r s chaft na chge wie sen hat te, le u g ne te er
sie und war nicht be re it, den Un te r halt für se i nen Sohn zu za hlen.

Er hat te mich nicht aner kannt, er we ige r te sich, nur ei nen Schil ling für mich zu za hlen. Ich
sehe mich in das Ra t ha us von Tra un ste in ge hen an der Hand me i ner Mut ter mit sie ben, acht
Jahren, da mit mir eine Blu t pro be ab ge nom men hat te wer den können, be we is für die Va te r s chaft
des Alo is Zuckerstätter, me i nes Va ters. Die Blu t pro be bestätigte die Va te r s chaft, aber mein Va ter
war una uf fin d bar und hat te für mich nichts ge zahlt (Die Kälte, S. 73).

Der ab we sen de Va ter lässt die Kin d he it se i nes So h nes schwie rig wer den.
Die Er fo r s chung der Her kunft und der Kin d he it, die von Be r n hard als Ursa -
chen for s chung bez ei ch net wird, be tra ch tet er im mer als mysteriösen, dun keln
Fleck se i nes Le bens (vgl. Ho ell 2000: 12).

Im Schla f sa al, [...], sah ich mich bei me i nen Ve r su chen, das Di c kicht me i ner Her kunft aus dem 
Weg zu räumen, aber sie nützte nichts, die pa u sen lo se An stren gung, je tie fer ich in das Gestrüpp
hi ne in ging, de sto mehr vergrößerte sich die Fin ste r nis und mit ihr die Wi l d nis, de sto größeren
Verletzungsmöglichkeiten war ich au s ge lie fert, auf die hi l flo se We ise, wie sie mir schon aus der
frühesten Kin d he it be kannt ist (Ein Kind, S. 77).

In der Kin d he it mus ste Tho mas stets Demütigungen und Bes chim p fun gen
er du l den, weil er ihr Le ben ver dor ben hat, wie se i ne Mut ter es häufig zu ihrem
Sohn sa g te: „Du hast mein Le ben zerstört“, oder „Du bist ein Ni ch t s nutz wie
Dein Va ter“ (vgl. Ho ell 2000: 11). Als er wa ch se ner Mensch ve r su ch te Tho mas
Be r n hard se i ne Mut ter und ihre Hand lung swe i se zu ve r ste hen, nicht s de sto trotz
wir ken die se Er le b nis se trau ma ti sie rend auf die sich fo r men de Psy che des Kin -
des und er be kan n te als ge stan de ner Schri f t stel ler ganz of fen, dass er „in
Träumen noch he u te da mit ge pe i nigt wird“ (vgl. Ho ell 2000: 11).

Ich hat te ze i t le bens ein di stan zie r tes, von Mis stra u en, ja von Ar g wohn nie mals fre ies, zu man -
chen Ze i ten si cher so gar ein fein d se li ges Verhältnis zu me i ner Mut ter ge habt, die Ur sa chen wären 
noch ein mal zu un te r su chen, aber das führte an die ser Stel le zu weit und wäre in je dem Fal le he u -
te noch, zu früh, aber jetzt gla u be ich, sie, me i ne Mut ter wie der ge fun den, ja für mich wie de ren t -
deckt zu ha ben (Der Atem, S. 322).

Zwi s chen Be r n hard und se i ner Mut ter ist es ei gen t lich nie zu Hera us bi l dung
ei nes Mut ter – Sohn – Verhältnisses ge kom men, nicht nur we gen der er no r men
Be la stung durch die vie len Tätigkeiten und So r ge, son dern auch we gen der
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Unfähigkeit dem Kind die Lie be zu schen ken, die es ver dient. Tro t z dem fühlte
sich Be r n hard von se i ner Mut ter ge liebt, da er die schwie ri gen Umstände zu
ver ste hen ve r su ch te und selbst se i ne Mut ter auch auf eine be son de re Art und
We ise lie b te, wie er in Ein Kind sagt, „und ich fühlte, wie ich sie aus gan zem
He rzen lie b te und um ge kehrt“ (vgl. Ein Kind, S 40).

Der Großvater hat te mich so zu sa gen von Ge burt an ihrem Erziehungseinfluß en t zo gen und
ganz un ter se i nen Schutz und un ter se i nen Ge ist ge stellt ge habt, sie hat ten auf mich in die sen
acht zehn Ja hren kei ne r lei Einfluß ausüben können. Mein Großvater hat te sie von me i ner
Erziehung aus ge s chlos sen (Der Atem S. 315).

Tho mas Be r n hard war ei gen t lich ein schwie ri ges Kind ge we sen. Se i ne Mut -
ter na nnte ihn ei nen Un frie den stif ter und Störenfried, und kon nte ihrer Erzie her -
rol le nicht ge recht wer den; ähnlich wie bei den Halb ge s chwi stern Be r n hards,
wes halb sie häufig die Kin der in hel ler Ve rz we i flung ge s chla gen hat te. Tho mas
war aber auch ein im pu l si ves Kind ge we sen und han de l te spon tan wie z. B. als
er, na chdem er Fa hr rad fa hren ge lernt hat te, sich das Fa hr rad se i nes Vo r mun des 
au s lieh um se i ne Tan te Ro si na im 36 km ent fe r n ten Sa l z burg zu be su chen. Emil 
Fa b jan, den He r ta Be r n hard he i ra te te, hat nie mals die Rol le des Va ters
übernommen, er wird im mer nur als Vo r mund in den Erin ne run gen erwähnt und 
hat das Le ben und die ge i sti ge En twi c klung des he ran wach sen den Tho mas im
nicht al l zu großem Maße geprägt. Nach dem Tode He r tas sche i den sich auch
die Wege von Tho mas Be r nahrd und Emil Fa b jan, was si che r lich als Ze i chen
ei ner nie da ge we se nen Bin dung an ge se hen wer den kann.

Die va kan te Stel le des Va ters be se t zte der in der gan zen Fa mi lie als
Autorität, der sich alle be din gung s los be u g ten, ge l ten de Großvater – Jo han n nes
Fre u m bi chler, den Be r n hard als das große Ich- Ide al se i ner Kin d he it bez ei ch net. 
Für Tho mas ist das der An fang ei ner längere Zeit dau e r n den Le ben sp ha se, da er 
se i ne Kin d he it und Ju gend we it ge hend bei se i nen Großeltern ver bracht hat te
(vgl. Ho ell 2000: 18).

Ich hat te von jetzt an nicht nur die Mut ter, ich hat te auch Großeltern. In der Wernhardstraße im 
se ch zeh n ten Bez irk.... habe ich zum er sten mal in me i nem Le ben das Wort Großvater au s ge spro -
chen (Ein Kind, S. 61).

Die enge sich schnell en twic kel n de Bez ie hung zu se i nem Großvater begüns-
tigt da durch, dass so wohl Tho mas Mut ter wie auch Großmutter ver s chie de ne
Be ru fe er grif fen um Geld zu ver die nen, wo bei der Großvater als Künstler se i ne
Ar be it zu Ha u se er le di g te, so r g te für die leben sno twen di ge Gebo r gen he it. Be r n -
hard erin nert sich gern an die stun den lan gen Spaziergänge, die er als eine Art
Un ter richt em p fun den hat te. Das Er le r nen von Be grif fen und Na men stand im
Vor de r grund, Tie re und Pflan zen wur den mit dem Stock ge ze igt und da bei gab
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es je des Mal ei nen kle i nen Vo r trag, da der Großvater es für wi ch tig hielt, dass
man wis sen sol l te, was man sieht (vgl. Mit ter ma y er 2006: 13).
[...] mehr noch als bei me i ner Mut ter war ich bei me i nem Großvater ge we sen, denn dort hat te ich
die Zu ne i gung und das Ve r ste hen und das Verständnis und die Lie be ge fun den, die für mich sonst 
ni r gends zu fin den ge we sen war, und ich war ganz un ter der Ob so r ge und un be mer kten Erzie hung 
me i nes Großvaters auf ge wa ch sen. Me i ne schönsten Erin ne run gen sind die Spaziergänge mit me i -
nem Großvater, stun den lan ge Wan de run gen in der Na tur und die auf die sen Wan de run gen ge -
mach ten Beo ba ch tun gen, die er in mir nach und nach zur Beoba ch tun g skunst hat te en twi c keln
können (Die Ur sa che, S.117).

Gern erin nert sich Be r n hard an die se in der Na tur ver bra ch te Zeit mit se i nem 
Großvater, für ihn wa ren es Stun den größter Zu frie den he it und des Glückes, den 
lie b sten Men s chen in nächster Nähe zu wis sen. 

Die Spaziergänge mit ihm wa ren fortwährend nicht an dres als Natu rges chi ch te, Phi lo so p hie,
Ma t he ma tik, Ge o me trie, Be le hrung, die glücklich ma ch te (Ein Kind, S. 82).

Mit großer Auf mer ksam ke it beo ba ch te te der Großvater jede Re gung künstle- 
rischer Be ga bung bei se i nem En kel und ima gi nie r te ihn in ver s chie de nen Be ru -
fen, als Scha u spie ler, Schri f t stel ler, Ma ler, Mu si ker. Man hat den Ein druck,
dass al les, was dem Großvater nicht ge lun gen ist, auf den En kel pro ji ziert wur -
de. Un ter schwe r sten Be din gun gen nahm Be r n hard Gei ge nun ter richt, Ze i chen -
stun den, selbst eine große Staf fe lei wur de an ge s chafft (vgl. Höller 2004: 40f).
Die Vo r stel lung und die Am bi tio nen des Großvaters gin gen nicht im mer mit
den Wünschen und Be ga bun gen des En kels Schritt in Schritt. Be r n hard quälte
sich beim Gei ge nun ter richt, wol l te aber auf gar ke i nen Fall se i nen Großvater
ve r le t zen oder enttäuschen (vgl. Mar ko lin 1988: 141f).
[...] die Aussi chts losig ke it, mir die Kunst des Ge i gen spie lens be i zu brin gen aber war von Ge i gen -
stun de zu Ge i gen stun de offen sich t li cher, für me i nen Großvater, den ich lie b te, hat te ich im Ge i -
gen spie len, etwas er re i chen wol len in der Ge i gen kunst we iter kom men wol len, aber der Wil le,
meinem Großvater den Ge fal len zu tun, ihm den Wunsch, ein Geigenkünstler zu wer den, zu
erfüllen, genügte al le in nicht, ich ve r sa g te in je der Ge i gen stun de auf das kläglichste (Die Ur sa -
che, S. 45).

Gle ich nach dem Krieg be gann Be r n hard bei der Ge san gle hre rin Ma ria Ke l -
do r fer und dem Mu sik kri ti ker The o dor W. Wer ner mit dem Ge san gun ter richt
und The o rie stun den, die ihn auf eine Sängerlaufbahn vor be re i ten sol l ten, wo bei
er natürlich die vol l ste Unterstützung der Großvaters ge noss (vgl. Höller 2004:
40f).

Für Be r n hard, wie er in Die Ur sa che festhält, ist der Großvater der ein zi ge,
aner kan n te Le hrer und der ein zi ge Mensch, dem er be din gung s los ge folgt ist.
Durch den Großvater wur de er eingeführt in die Welt des Le r nens, der Schrift,
bei ihm le r n te er Bücher ken nen, die er zwar als Kind nicht las und auch kein
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großes In te res se für sie ze i g te, aber spätestens nach dem Tod des Großvaters
wer den sie ihn prägen und sein Le ben lang be gle i ten. Er führte Be r n hard in die
Welt des De nkens ein, er dien te stets als unerschöpfliche Qu el le für die vie len
Fra gen, die Tho mas als Kind nie man den an de ren stel l te, als se i nem Großvater,
der wie de rum se i nen En kel dazu er mu ti g te selbst na chzu den ken, „bis sich die
Lösung von selbst er ge be“, weil auf die se We ise man Mosa i kste i ne des großen
We ltbilds sam melt, dank we lchen man fähig ist, die Welt ken nen und ve r ste hen
zu le r nen (vgl. Ein Kind, S. 71). Der Großvater also übernahm die Stel le, die
nor male rwe i se dem Va ter naturgemäß zu ge s chrie ben ist, und übte sich in der
Fun ktion des Le hrers und Erzie hers ge kop pelt mit viel Zu ne i gung und au fri ch ti -
ger Lie be, wo durch Be r n hard sich im mer mehr von den an de ren Fami lien mit -
glie dern samt der ei ge nen Mut ter in ne r lich en t zog.

Ganz naturgemäß hat te sich der schwie ri ge En kel un ter dem Schutz se i nes Großvaters schon
sehr früh auch se e lisch und ge i stig von ih nen ab ge son dert und, se i nem We sen und im mer auch
sei nem Al ter en t spre chend, ih nen gegenüber eine kri ti s che Ha l tung ein ge nom men, was sie auf die 
Da u er nicht du l den und le t zten En des nie mals er tra gen kon nten. Nicht bei ih nen war ich ja auf ge -
wa s chen, son dern bei me i nem Großvater, ihm ver dan ke ich al les, was mich schließlich
lebensfähig und im ho hem Maße auch im mer wie der glücklich ge macht hat te, nicht ih nen (Der
Atem, S. 262).

Erst als se i ne Mut ter selbst schwer krank wur de, und ke i ne Hof f nung mehr
auf Bes se rung be stand, schien sich das Verhältnis zu ihrem Sohn gra d wen dig zu 
ändern. In An ge sicht des To des en t de c kten sie eine nie mals zu vor da ge we se ne
Ver bun den he it und Zärtlichkeit. Als Tho mas im Kran ken ha us lag, saß sie stun -
den lang an se i nem Bett, später dre h te sich die Si tu a tion, und der Sohn stand se i -
ner Mut ter in ihren le t zten Ta gen ihres Le bens zu Se i te. Es ist, als ob sich Mut -
ter und Sohn erst am Ster be bett ken nen le r n ten, als in An ge sicht des To des, da
sich ihr Kre bs le i den im fort ges chrit te nem Sta dium be fand, al les auf ein mal an -
de re Far ben be kom men hätte und jede zu sam men ver bra ch te Mi nu te zu ei nem
unve r ses se nen und außergewöhnlichen Er le b nis ge wor den wäre. In lan gen
Gesprächen schlos sen sie ihren Frie den (vgl. Ho ell 2000: 41).

Ich erin ne re mich dass sie, an me i nem Bett si t zend, die Be su ch ze it mir als eine sehr ku rze er -
sche i nen hat te las sen, wenn sie erzählte, al les, was sie sa g te, war vol ler An mut, Emp find sam ke it,
Auf mer ksam ke it. Sie war ihrem Va ter eine lie be vol le To ch ter, mir erst jetzt eine eben so l che lie -
be vol le Mut ter, mit we lcher ich auf ein mal längere Zeit ohne Missverständnisse zu sam men se in
kon nte. Die Härte die ser im mer in dem höchsten Schwie rigke its gra de vol l zo ge nen Bez ie hung war 
weg ge we sen (Der Atem, S. 322).

Von se i ner Mut ter spricht er in se i nen auto bio grap his chen Büchern nur mit
größter Zurückhaltung, mit ei ner ge wis sen Scheu, da er ein sieht, dass er im mer
noch nicht im Stan de ist, die se Bez ie hung in Wo r te fas sen und da r stel len zu
können. Die se Bez ie hung zwi s chen Mut ter und Sohn ist in zwei Pole ge te ilt: in
die Lie be und in das Unverständnis. He r ta kon nte sich mit der Exi stenz ihres
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So h nes nicht ab fin den, wie Be r n hard in Die Ur sa che das schwie ri ge Verhältnis
zu se i ner Mut ter ana ly siert (vgl. Sorg 1977: 22). 

Ich hat te ze i t le bens ein di stan zie r tes, von Mis stra u en, ja von Ar g wohn nie mals fre ies, zu man -
chen Ze i ten si cher so gar ein fein d se li ges Verhältnis zu me i ner Mut ter ge habt, die Ur sa chen wären 
noch ein mal zu un te r su chen, aber das führte an die ser Stel le zu weit und wäre in je dem Fal le he u -
te noch, zu früh, aber jetzt gla u be ich, sie, me i ne Mut ter wie der ge fun den, ja für mich wie de ren t -
deckt zu ha ben (Der Atem, S. 322).

Wenn Be r n hard ve r sucht nach vie len Ja hren, als er sich zum Schre i ben der
auto bio grap his chen Büchern en t s chloss, das schwie ri ge Verhältnis zu se i ner
Mut ter zu rech tfe r ti gen und spricht so gar von ei ner Art Ve r ge bung und
Versöhnung am To de s bett, so be kommt das Verhältnis zu se i nem Großvater
nach se i nem Tode Ris se. Be r n hard kon nte sich zwar nie ein Le ben ohne se i nen
Großvater vo r stel len, aber ge ra de nach dem plötzlichen Tod fühlte er sich
gewissermaßen be fre it und vol ler Ta ten kraft, das schri ft stel leris che Erbe se i nes
Großvaters an zu tre ten (vgl. Höller 2004: 41).

Die Schu le me i nes Großvaters, in die ich, ich kann sa gen, von me i ner Ge burt an, ge gan gen
war, war ab ge s chlos sen ge we sen mit se i nem Tod. Er hat te mich, in dem er plötzlich tot war, aus
se i nem Un ter richt en t las sen. Es war eine Ele men tars chu le, schließlich eine Ho ch s chu le ge we sen.
Ich hat te jetzt, so mein Ein druck, ein Fun da ment, auf we lchem me i ne Zu kunft au f ge ba ut wer den
kon nte. Ein bes se res hätte ich nicht ha ben können (Der Atem, S. 313).

Es stellt sich auch die Fra ge, in wie we it die enge Ver bin dung zwi s chen dem
Großvater und dem En kel von Schat ten se i ten ge kenn zei ch net ist, da aus me hre -
ren Brie fen he r vor geht, dass es eine tie fe Abhängigkeit zwi s chen Jo han nes
Freu m bi chler und se i ner Frau bzw. se i ner To ch ter ge ge ben hat. Von ge wis ser
Machtausübung könnte man in Bez ug auf das „künstlerische Erzie hun g spro -
gramm“ spre chen, das in der ei ge nen En twi c klung versäumten Zie le, Wünsche
und Vo r stel lun gen am En ke l kind na chho len sol l te – so sol l te Be r n hard zum
Gei gen vir tuo sen, se i ne Mut ter Ja hre zu vor zur ei ner Balletttänzerin aus ge bi l det
wer de (vgl. Ju dex 1997: 58). Das Bild des Großvaters be kommt auch Ris se in
Bez ug auf die schu li s che Au s bi l dung des En kels. In Die Ur sa che macht er aus -
ge re ch net Fre u m bi chler dafür ve ran twor t lich, dass er auf den verhängnisvollen
Ir rweg ge alng, weil er vom Großvater „ge gen alle kon ven tio nel len Schu len
erzo gen wur de“.

Sein gan zes Le ben ver fo l g ten Be r n hard Erin ne run gen aus se i ner frühen
Kind he it, als er we der eine in ta kte Fa mi lie noch die Lie be der Mut ter er fa hren
du r f te. Sein Rückblick auf die se Zeit la u tet: 

Zwei bra u ch ba re Schu len- das Al le in se in, das Abges chnit ten se in, das Nich tda bei se in ei ne r -
seits, dann das fort ge se t zte Mißtrauen an de rse its, aus dem Al le in se in, Abges chnit ten se in, Nich -
tda bei se in he ra us. 
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Sein Le ben in die ser Fa mi lie, die se vers chied enar ti gen Er fa hrun gen aus
seiner frühen Kin d he it prägen später se i ne schri ft stel leris che La u f bahn und sie
können als Schlüssel zur In ter pre ta tion se i nes Werks ge se hen wer den (vgl.
Gross 1991: 118).
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Ju sty na KOŚCIU KIE WICZ

Re ce p cja twórczości Mi lana Kun de ry w Pol sce
Powie ścio pisa r stwo Mi la na Kun de ry, opo wia dającego się za tra dycją po wie -

ściową Eu ro py Śro d ko wej, jest przed mio tem zain tere so wa nia nie ty l ko czy te l ni -
ków na całym świe cie, ale rów nież i (a może prze de wszy stkim) kry ty ki li te ra c -
kiej. Kun de ra jest twórcą bezko mpro mi so wym i kon tro wer syj nym za ra zem.
Uro dził się w Br nie, 1 kwie t nia 1929 roku, jego oj ciec był pia nistą, pro fe so rem
Aka de mii Mu zy cz nej imie nia Leoša Janáčka. Wy warł on wie l ki wpływ na
kształto wa nie się oso bo wo ści syna: Kun de ra stu dio wał mię dzy in ny mi, ko m po -
zy cję mu zyczną u kom po zy to ra Václava Kaprála i jed ne go z najwy bit nie j szych
cze skich twó r ców mu zy cz nych okre su mię dzy wo jen nego – Pa v la Has sa. W Fo -
r te pia nie Cho pi na pi sarz wspo mi na: 

Już od naj wcześ niej sze go dzie ci ń stwa słyszałem mego tatę, jak grał na fo r te pia nie mu zy kę
współczesną: Stra wi ń skie go, Ba r tó ka, Scho en be r ga. Pu b li cz ność wolała jed nak „Ra p so die wę gie -
r skie” Li szta. Sale, w któ rych tata kon ce r to wał, były dla te go nie mal pu ste. Tak więc się stało, że
od dzie ci ń stwa ko chałem tatę sza leńczą miłością, uwie l białem sztu kę no wo czesną i po gar dzałem
pub li cz no ścią, któ ra wolała Li szta od Stra wi ń skie go (Kun de ra 1990: 3).

W utwo rach cze skie go pi sa rza od na leźć mo ż na li cz ne roz wa ża nia muzy -
kolo gi cz ne, któ re są po pa r te nie ty l ko wiedzą teo re ty cz na, jaką zdo był, ale też
i pra ktyczną, al bo wiem na początku lat pię ć dzie siątych pod ró żo wał wraz z gru-
pą mu zy kan tów i przy gry wał do ta ń ca w go spo dach jed ne go z okrę gów gó r ni -
czych Cze chosłowa cji.

Kun de ra stu dio wał ta k że ki l ka se me strów na Wy dzia le filo lo gi cz nym Uni -
wer sy te tu Ka ro la w Pra dze, acz ko l wiek nie udało mu się ich do ko ń czyć ze
wzglę du na zmia nę świa to poglądu, jaka nastąpiła u nie go po prze wro cie lu to -
wym w 1948 roku. W 1958 roku uko ń czył wy dział fi l mo wy Wy ższej Szkoły
Ar ty sty cz nej (AMU) w Pra dze, gdzie zo stał asy sten tem, a na stę p nie otrzy mał
tytuł do cen ta. W roku 1970 władza komu ni sty cz na usu nęła go z ucze l ni. Od
1975 roku Kun de ra zaczął wykładać na fran cu skich uni wer sy te tach w Ren nes
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i Pa ry żu. Kie dy władze CSRS ode brały mu w 1979 roku oby wa te l stwo cze -
chosłowa c kie, przyjął fran cu skie i na stałe za mie sz kał we Fran cji. Mi lan Kun -
de ra twier dzi, że je dy nym do mem pi sa rza jest po wieść, że li te rat nie ma oj czy z -
ny. Od ki l ku lat pi sze wyłącz nie po fran cu sku i nie chce, aże by jego książki
były tłuma czo ne na ję zyk cze ski. Mówi, że kie dyś sam to zro bi, ale w chwi li
obe cnej nie ma na to cza su. Nie po zwa la też na wy da nie w kra ju swo ich po wie -
ści, na pi sa nych je sz cze w ję zy ku cze skim. Tłuma czy, że mu siałby na nieść nie -
zbęd ne po pra wki i uwa gi. Mo ż na więc po ku sić się o stwier dze nie, że zna jo mość 
twó r czo ści Kun de ry w Cze chach nie jest zbyt wie l ka, w prze ciw ie ń stwie do in -
nych państw. 

Żyć w wie lu kra jach – wy zna je Kun de ra to do świa d cze nie dla pi sa rza ogro m nie do bro czyn ne.
Świat mo ż na zro zu mieć ty l ko wte dy, gdy ogląda się go z wie lu stron (Welt 1988: 195).

Za mia na jed ne go kul tura l ne go śro do wi ska na dru gie była dla powie ścio pi sa -
rza początkiem „no we go ży cia”. Kun de ra za de biu to wał w 1953 roku to mem po -
ety c kim Člověk zahrada širá. 

Była to ja kaś pró ba pole mi zo wa nia z ów cze s nym mo de lem człowie ka i z este tyką ta m tej epo ki
(Liehm 1988: 54; Ge ne ra ce),
jak stwier dził sam pi sarz. Na prze kór pa nującym ów cze ś nie prze ko na niom, że
po e zja win na włączyć się w bu do wę pa ń stwa socja listy cz ne go, Kun de ra do ma -
gał się mo ż li wo ści pi sa nia o zwy cza j nej lu dz kiej ra do ści. Jego po e zja była wy -
ra zem sprze ci wu i nie zgo dy na sche ma ty cz ne post rze ga nie ota czającego świa ta
i człowie ka. Ów cze s na kry ty ka za rzu ciła mu wy bu jały indy wi du a lizm. Je dy nie
nie li cz ni byli zain try go wa ni de biu tem Kun de ry i do strze gli w au to rze wy bi t ny
ta lent. Zna mie ni ty cze ski po eta Vítězslav Ne z val na pi sał: 

Wyjątko wy, na pra wdę wyjątko wy ta lent, kul ty wo wa ny i głębo ki, ob ja wił Mi lan Kun de ra
w swo ich dwóch pie r wszych zbior kach. My śli i szu ka włas nej dro gi. Ze wzglę du na swe szcze re
i nie za le ż ne spo j rze nie na po wa ż ny te mat, za pre zen towa ne w pie r wszym to mi ku, po padł w kon -
flikt z pewną czę ścią kry ty ki, któ ra wi do cz nie do ma gała się od nie go sza co w nej bro dy Mar ksa
(cyt. za Illg 1992: 12). 

Ko lejną książką Kun de ry był po emat po świę co ny po sta ci Ju liu sza Fučika
Poslední máj (1955), na stę p nie po wstał tom su bie kty w nych li ry ków Mo no lo gy
(1957). W 1960 roku pi sarz wydał nie zwy kle in te re sującą pra cę te o re tyczną
a po świę co na pi sa r stwu Vla di s la va Vančury Umění románu. Ce sta Vla di s la va
Vančury za ve l kou epi kou. Jest on ta k że au to rem sztuk te a tra l nych: Majitelé
klíču (1962) i Pta ko vi na (1969). Prze de wszy stkim Kun de ra zna ny jest na świe -
cie jako au tor po wie ści i ese i sta. Otrzy mał wie le ce nio nych na gród, mię dzy in -
ny mi: cze chosłowacką Na gro dę Pa ń stwową (1964), Na gro dę Związku Pi sa rzy
Cze chosłowa c kich (1968), Prix Me di cis Etran ger –dla naj le p szej po wie ści za -
gra ni cz nej opub li ko wa nej we Fran cji za Życie jest gdzie in dziej (1973), Pre mio
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Lit te ra rio Mon del lo za Walc po żeg na l ny (1978), Ame ri can Com mon We alth
Award za całokształt twó r czo ści, tytuł Do ctora ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Mi -
chi gan (1983), Na gro dę Je ro zo limską (1985), Na gro dę Kry ty ków Aka de mii
Fran cu skiej za esej Sztu ka po wie ści (1987), Na gro dę Ja ro s la va Se i fe r ta za po -
wieść Nie śmie rte l ność (1994), Cze ski Me dal za Zasługi (1995), Na gro dę La di s -
la va Fu ksa, przy znaną przez Aka de mię Cze skiej Li te ra tu ry (2006), czy Na ro -
dową Na gro dę Li te racką (2007). 

Mi lan Kun de ra, na le żał do po ko le nia, któ re go doj rze wa nie opie rało się na
do świa d cze niach z okre su nie mie c kiej oku pa cji, co spo wo do wało, że w pó ź nie j -
szych la tach pi sarz zwró cił się w kie run ku mar ksi z mu. Kon se k wencją tego był
fakt przystąpie nia w 1948 roku do Cze skiej Pa r tii Komu ni sty cz nej. W 1950
roku po oska r że niu go o działal ność anty pa r tyjną za ko ń czyła się pie r wsza
„przy go da” Kun de ry z ko mu ni z mem.

To wy da rze nie za in spi ro wało pi sa rza do stwo rze nia po wie ści Żart (1967) –
sa ty ry na ży cie w komu ni sty cz nej Cze chosłowa cji. W 1957 roku po no w nie
Kun de ra stał się człon kiem pa r tii, acz ko l wiek zo stał on w 1970 roku po raz dru -
gi po zba wio ny człon ko w stwa w jej sze re gach. Po do b nie jak wie lu cze skich
inte lektu a li stów był zaan ga żo wa ny w Praską Wio s nę. Ze wzglę du na kry ty kę
wo bec so wie c kiej in ter we ncji w 1968 roku utwo ry cze skie go pi sa rza tra fiły na
tzw. „czarną li stę”. Sam pi sarz wspo mi na:
[…] w wie ku sze s na stu lat czy tałem Mar ksa. Ko mu nizm ocza ro wał mnie wte dy tak samo jak
Stra wi ń ski, Pi cas so i sur re a lizm. Obie cy wał wie l kie, cu do w ne zmia ny, któ re spra wią, że po wsta -
nie świat ab so lu t nie nowy. Ale po tem ko mu ni ści rze czy wi ście opa no wa li mój kraj i wpro wa dzi li
ter ror. Miałem wte dy dzie wię t na ście lat. Na włas nej skó rze po z nałem, co to jest fa na tyzm, do -
gma tyzm, pro ce sy po li ty cz ne; wie działem co to zna czy być upo jo nym władzą i odtrąco nym od
niej; jak to jest czuć się win nym twarzą twarz z władzą i bun to wać się prze ciw niej. Zo stałem wy -
rzu co ny z uni wer sy te tu, żyłem wśród ro bo t ni ków, a pó ź niej z małą grupką mu zy kan tów przy gry -
wałem do ta ń ca w kna j pach pe w ne go gó r ni cze go wo je wó dz twa. Po z nałem zupełnie inny świat
i o bu dziła się we mnie nie zwykła cie ka wość, pra gnie nie zro zu mie nia, dla cze go lu dzie we wszy -
stkich tych nie wia ry god nych i okru t nych sy tu a cjach po stę pują tak, jak po stę pują. Ta cie ka wość,
któ ra wte dy się zro dziła, spra wiła, że w dzie sięć, pię t na ście lat pó ź niej zo stałem powie ścio pi sa -
rzem (Kun de ra 1990: 3–4). 

Pi sa r stwo Mi la na Kun de ry bu dzi wśród czy te l ni ków nie ty l ko zain tere so wa -
nie, ale też i li cz ne kon tro we r sje. W Pol sce (na Za cho dzie rów nież) jego twó r -
czość przy j mo wa na jest nie mal że bez kry ty cz nie, ina czej wygląda to w jego oj -
czy ź nie. Cze ski pi sarz, spad ko bie r ca Mu si la, Ka f ki, Bro cha, Go m bro wi cza,
odwołuje się do kon kre t nej tra dy cji li te ra c kiej i filo zo fi cz nej (m.in. Ka r te zju sza, 
Nie tzsche go i in.). Pod kre śla swą przy na le ż ność do ku l tu ry środko woeuro pe j -
skiej i po mi mo, że wie le lat mie sz ka we Fran cji, uwa ża ny jest za pi sa rza cze -
skie go, środko woeuro pej skie go. Jego dzieła post rze ga ne są jako am bi t ne, ana li -
ty cz ne, wręcz chłodne i dokład nie prze my śla ne. Na plan pie r wszy wy su wa się
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wszech obe c ny ese i sty cz ny ko men tarz, bar dzo rza d ko wy stę pujący w ode rwa niu 
od fabuły. Mo ż na stwier dzić, że jest to nie mal „labo rato ry j na” li te ra tu ra. Kun -
de ra uwa ża ny jest za ba da cza eg zy sten cji i fi lo zo fującego eru dy tę. Dla czy te l ni -
ków jest wia ry god nym twórcą, gdyż sam do świa d czył ży cia za „że lazną ku r -
tyną”, do świa d czył re pre sji ze stro ny władz komu ni sty cz nych w Cze chosłowa -
cji, po z nał de mo kra cję za chod nią, mie sz kając we Fran cji. Po zy tywną oce nę
pol skiej kry ty ki pi sa r stwa Kun de ry po dzie lają cze s cy emi gran ci. Jo sef Škvo-
recký, wy bi t ny cze ski pi sarz, mie sz kający w To ron to, założy ciel wy daw ni c twa
Si x ty -E ight Pu b li s hers, dru ko wał dzieła Kun de ry, któ re cie szyły się ogro mnym
po wo dze niem wśród czy te l ni ków i uzy skały bar dzo do bre re cen zje. He le na
Kosková, au to rka wie lu prac po świę co nych twó r czo ści Kun de ry, m.in. Mi lan
Kun de ra (1998), Hledání ztracené ge ne ra ce (książka po świę co na cze skiej pro -
zie lat 60., 1987), stwier dza, że Kun de ra dla te go jest po pu la r ny, al bo wiem się ga 
do tra dy cji li te ra c kich doby re ne san su, oświe ce nia. Jed nym z głów nych mo ty -
wów, ja kie mo ż na od na leźć w jego utwo rach – wg Ko sko vej – jest wpływ
człowie ka na kształto wa nie się zda rzeń i prze zna cze nia, de te r mi nującego lu dz -
kie ży cie. Pi sarz wciąga czy te l ni ka w in te le ktu alną grę. Kosková w książce Mi -
lan Kun de ra pi sze:

Smy s lem této hry je hu mo rem po ba vit a současně bystrým in te le ktem, nezvyklým a pro vo-
kativním úhlem po hle du osvětlit mnohoznačnost skutečnosti, odkrýt její ve li ce vážné a základní
otázky, do brat se tušení neuchopitelné pra vdy (Kosková 1998: 10). 

Kosková stwier dza, że Kun de ra dla te go od niósł nie by wały su kces, po nie waż 
jego dzieła są nie ustającym dia lo giem z eu ro pejską po wie ścią, a nade wszy stko
z czy te l ni kiem. Ta ciągła dys ku sja o po ety ce, auto re fle k sja pro wo ku je od bio r cę
do szu ka nia sen su po wie ści. 

Jego sto su nek do rze czy wi sto ści jest sce p ty cz ny, dla te go też od czu wa silną
po trze bę jej wery fi ko wa nia po przez ana li zę i au to iro nię, jak pi sze Kosková w Hle-
dání ztracené ge ne ra ce. Kun de ra w swo ich dziełach sta wia za sad ni cze py ta nia
i po szu ku je na nie od po wie dzi. Za py tu je mia no wi cie o sens losu współcze s ne go 
człowie ka, o jego wie l kość i małość, o jego he ro izm i ni kcze mność, au ten ty cz -
ność i przy bie ra ne pozy, w ja kie ko re la cje wcho dzi z hi sto rią, ja kie czyn ni ki
spra wiają, że raz jest pod mio tem a in nym ra zem przed mio tem dzie jów. In te re -
su je go rów nież kształt ideałów ży cio wych, a ta k że wol ność współcze s ne go
człowie ka. Po sta ciom z książek cze skie go pi sa rza bli skie jest po szu ki wa nie sen -
su eg zy sten cji, py ta nia o cele działania, pod wa ża nie osądów i od kry wa nie tra gi -
cz nych pie r wia stków w lu dz kim lo sie. Au to rka książki Mi lan Kun de ra ana li zu -
je w niej i in ter pre tu je po szcze gó l ne po wie ści, po rów nu je je i sta ra się uchwy cić 
całościową po ety kę pro zy pi sa rza. Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, że jej sto -
su nek do twó r czo ści Kun de ry jest anality czno-in terpre tacyj ny.
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O od bio rze Kun de ry wśród pi sa rzy emi gra cy j nych świa d czyć może cho cia ż -
by opi nia cze skie go pi sa rza Jiřího Grušy: 
[…] z chę cią czy tam jego książki, bo wiem jest to pi sarz odwołujący się do świe t nej tra dy cji li te -
ra c kiej, pi sarz ŕ the se, o ency klope dy cz nym zacięciu. […] Kun de ra to opo wia dacz, któ ry jak z rę -
ka wa wyciąga hi sto ry j ki, pyta pu b li cz ność, ja kie go chce za ko ń cze nia, lecz po wesołym i tak do -
da je smu t ne, a po tem to je sz cze raz od wra ca. […] uwa żam, że to bar dzo wa ż ne, co on robi.
Po dzi wiam, że jest w sta nie zain te re so wać za chod nie go czy te l ni ka. Nie któ rzy cze s cy ko le dzy za -
rzu cają mu, że wy klu cza Ro sję z Eu ro py, że upra sz cza itd., ale trze ba pa mię tać, że tu te j szy czy te -
l nik wy cho wał się na ko mi ksach. Więc Kun de ra ry su je mu te ko mi ksy i wpi su je tam ‘w dymku’,
że Pol ska, Cze chy, Wę gry, pa ń stwa bałty c kie itd. to nie jest Ro sja, że kie dyś były to całkiem in te -
re sujące kra je… Kun de ra ponad to trzy ma się tra dy cji oświe ce nio wej, wy wo dzi się z po ko le nia,
dla któ re go so cja lizm sta no wił ważną ideę i ko niec tej wia ry sta no wi isto t ny pro blem. Dla te go
jest tu taj do brze ro zu mia ny. No, a poza tym to świe t ny pi sarz (Gruša, 1988: 77).

Květoslav Chvatík, cze ski este tyk i hi sto ryk li te ra tu ry, w „Li stach” (1982, nr 
3–4) opu b li ko wał ar ty kuł Kni ha evropského osu du, w któ rym stwier dza, że:

Mi lan Kun de ra je pro mou ge ne ra ci ne jen úspěšný au tor „Směšných lásek”, „Žertu” a tři
dalších významných románů, vydaných již jen za hra ni ce mi vla sti, ale současně re pre zen tan tem
evropské orien ta ce české li te ra tu ry. […] to umění umožnilo Mi la nu Kun de ro vi stát se jedním
z největších moralistů evropské li te ra tu ry druhé půle 20. století. Řada jeho čtyř velkých románů
tvoří již dnes jednotností své umělecké kon ce pce a pronikavostí myšlenky významnou ka pi to lu ve 
vývoji evropského románu našeho století. 

Ina czej sy tu a cja wyglądała w Cze chosłowa cji. Opi nie na te mat twó r czo ści
Kun de ry nie były aż tak po zy ty w ne. To uja w nia ró ż ne sta no wi ska śro do wisk
kul tu ra l nych w kra ju o od mien nym spo j rze niu na to, co działo się ów cze ś nie
w li te ra tu rze i sztu ce. Mi lan Jun g mann, kry tyk li te ra cki, opu b li ko wał na łamach 
cza so pi s ma „Svědectví” trzy czę ścio wy esej pod tytułem Kunderovské pa ra do -
xy, któ ry wywołał ol brzy mi od dźwięk w śro do wi skach li te ra c kich. Za wie ra on
kry ty cz ne uwa gi, do tyczące pi sa r stwa Kun de ry. Mo ż na się z nie go do wie dzieć,
mię dzy in ny mi, że cze ski au tor uwie l bia pa ra do ksy, a tym sa mym cała jego
twó r czość jest ich pełna. Jun g mann za rzu ca pi sa rzo wi, że jego ję zyk, pełny
błysko t li wych re fle ksji, jest po zba wio ny głębi. Uwa ża rów nież, że Kun de ra nie -
po trze b nie wszy stko ko men tu je, a jego ese i sty cz ny ko men tarz obe c ny jest w ka -
ż dym utwo rze. Da lej Jun g mann zwra ca się ku wszech obe cnej ero ty ce u Kun de -
ry. Stwier dza, że jest jej zbyt wie le, a tym sa mym au tor pra g nie przy pod obać
się nie wy bred nym gu stom czy te l ni czym. Jun g mann za rzu ca ta k że pi sa rzo wi, że
znie kształca swą bio gra fię, pra g nie wy ma zać lata spę dzo ne w so cja li sty cznej
Cze chosłowa cji. Pod kre śla, że Kun de ra za wszelką cenę pró bu je osiągnąć su -
kces, przez co jego dzieła na pi sa ne we Fran cji tracą na głębi. 

Owy esej Jun g man na wywołał ol brzy mi od dźwięk wśród cze skich inte lektu -
a li stów. Na łamach cza so pi s ma „Svědectví”, nr 20 (1986–1987) głos za bra li:
Květoslav Chvatík, Jo sef Škvorecký, Petr Král. Za rzu cają oni Jun g man no wi złą
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in ter pre ta cję dzieł Kun de ry i jego słów. Mówią, że niesłusz nie oska r ża on Kun -
de rę o chęć przy pod oba nia się czy te l ni kom, ich gu stom, o po mi ja nie pe w nych
fa któw swe go ży cio ry su, o ni skim po zio mie inte le ktua l nym książek. 

W 1968 roku w cza so pi śmie „Li sty” Kun de ra opu b li ko wał esej pod tytułem
Cze ski los. Miało to mie j s ce ki l ka mie się cy po wkro cze niu wojsk Układu Wa r -
sza wskie go do Cze chosłowa cji. Pi sarz chwa li w nim po sta wę cze skie go
społecze ń stwa w cza sie na ja z du i stwier dza, że Pra ska Wio s na była lo giczną
kon se k wencją roz wo ju cze skie go ko mu ni z mu, któ ry po wy pa cze niach okre su
sta li no wskie go dążył do stwo rze nia pa ń stwa de mo kra cji so cja li sty cznej. Z te -
kstem Kun de ry po le mi zo wał Václav Ha vel, któ ry w lu tym 1969 r. w cza so pi -
śmie „Tvář” opu b li ko wał esej pod tytułem Cze ski los? Ha vel prze strze ga
w nim, że Cze si nie po win ni się sa mo oszu ki wać w tej trud nej sy tu a cji, ty l ko za -
ostrzyć opór wo bec władzy komu ni sty cz nej. Obu rzo ny, za rzu ca Kun de rze krót -
kow zro cz ność i brak po czu cia re a li z mu.

Kun de ra tra ktu je hi sto rię nie uf nie, co jest wi do cz ne właś nie w jego ese i sty -
ce. Stwier dza, że hi sto rię pi sa li za wsze zwy cię z cy, a małe na ro dy Eu ro py Śro d -
ko wej, z któ rych tra dycją i wizją świa ta czu je się związany, nie są triu mfa to ra -
mi – są ofia ra mi hi sto rii. W pełnym roz cza ro wań do świa d cze niu hi sto rii spo -
czy wa źródło ory gina l no ści ich ku l tu ry, mądro ści, nie po wa gi, któ ra kpi so bie
z wie l ko ści i chwały. Hi sto ria za my ka człowie ka w pułapce bez wyj ścia, jest
ona tra kto wa na jako „pe w na sy tu a cja egzy sten cja l na”, nie po ję ta siła. 

Ko le j ny esej Mi la na Kun de ry, któ ry wywołał dys ku sję au to rów nie ty l ko
cze chosłowa c kich, ale i za gra ni cz nych (Ja nos Kis, Fran co is Bon dy, Ge o r ges
Ni vat), to Tra ge dia Eu ro py Śro d ko wej. W 74 nu me rze kwa rta l ni ka „Svědectví”
z 1985 r., uka zały się te ksty -dy sku sje pod nazwą Los, po rwa nie, ucie czka…?
Eu ro pa, Ro sja. My, na te mat owe go ese ju. Mi lan Šimečka, cze ski fi lo zof, ese i -
sta i kry tyk li te ra cki i Mi lan Ha u ner, cze ski pu b li cy sta emi gra cy j ny, po le mi zują
z Kun derą. Twierdzą, że to nie Ro sja zni sz czyła kra je środ kowoe urope j skie,
lecz Hi t ler. Uwa żają, iż nie szczę s ne położe nie geo gra fi cz ne Cze chosłowa cji nie 
po zba wia na ro du odpo wie dzial no ści za swój los. Ha u ner za rzu ca Kun de rze
mię dzy in ny mi, że przed sta wia ny przez nie go na Za cho dzie ob raz Ro sjan bli ski
jest ra si z mo wi. Nie zga dza się z tezą Kun de ry, że Ro sja chce zmie nić na ro dy jej 
pod ległe w je den wie l ki na ród ro sy j ski. 

Do dys ku sji przyłącza li się też i inni eu ro pej s cy inte le ktua li ści, pu b li kując
swe kry ty cz ne głosy w ko le j nych nu me rach „Svědectví” (75 i 76). Ja cek Ba -
luch, bo he mi sta, pro fe sor nauk huma ni sty cz nych, dy p lo ma ta, lite ratu rozna w ca
i tłumacz cze skiej li te ra tu ry, uwa ża, iż 

Cze si mają Kun de rze za złe, że na emi gra cji po niekąd po wtó r nie sprze da je su kces lat sze ś ć -
dzie siątych. A lata sze ś ć dzie siąte, ich li be ra lizm, wy dają się nie któ rym Cze chom co raz bar dziej
po dej rza ne (Kun de ra… 1988, s. 47). 
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W Pol sce dzieła Kun de ry bu dziły i wzbu dzają na dal duże zain tere so wa nie.
Rosnąca po pu la r ność cze skie go pi sa rza związana była z ro dzi my mi tra dy cja mi,
któ re były bli skie kon cep tua l nej be le try sty ce. Od bio r cy do pa try wa li się bo wiem 
ana lo gii na przykład z opo wia da nia mi K. Bran dy sa, uka zującymi „iro nię dzie -
jów”, czy G. Herlin ga-Gru dziń skie go. W 1957 r. cza so pi s mo „Nowa” opu b li ko -
wało wiersz Cze muś taka pię k na, po chodzący z tomu Mo no lo gi, w tłuma cze niu
A. Wró b le wskie go. Wte dy to po raz pie r wszy pol ski czy te l nik zetknął się z na -
zwi skiem Kun de ry. Na początku lat sze ś ć dzie siątych przy je cha li do Wa r sza wy
na go ścin ny wy stęp akto rzy Te a tru Na ro do we go z Pra gi ze sztuką Majitelé
klíčů. Pol scy wi dzo wie mo gli pó ź niej zo ba czyć dra mat Kun de ry – w tłuma cze -
niu E. Wi twi c kiej i Cz. So je c kie go – na de skach Pa ń stwo we go Te a tru im.
W. Ho rzy cy w To ru niu (pre mie ra 21 XII 1967 r.) i Te a tru im. A. Fre dry
w Gnie ź nie (1971 r.). Ko le j no wy da wa no po wie ści cze skie go pi sa rza: Śmie sz ne
miłości (wy da nie trzy kro t ne: 1967, 1971, 1990), Żart (1969). Ja cek Ba luch opu -
b li ko wał w 1966 r. w cza so pi śmie „Pa mię t nik Słowia ń ski” Pro ble ma ty kę ba dań 
nad czeską awan gardą, gdzie zna lazła się re cen zja Sztu ki po wie ści. W ta kich
cza so pi s mach jak: „Kie run ki”, „Życie li te ra c kie”, „Ku l tu ra”, „Mie się cz nik li te -
ra cki”, „Odra” zna lazły się po chle b ne re cen zje utwo rów Mi la na Kun de ry. W ta -
m tym okre sie, gdy utwo ry Kun de ry zna j do wały się na in de ksie pi sa rzy za ka za -
nych w Cze chosłowa cji, w Pol sce w la tach sie dem dzie siątych i osiem dzie -
siątych na zwi sko cze skie go pi sa rza po ja wiało się cza sa mi na łamach cza so pism
ofi cja l nych, choć nie mo ż na było dru ko wać jego książek. Na le żałoby wspom-
nieć o „Od rze”, któ ra w 1975 r. (nr 1) opu b li ko wała przekłady jego wie r szy,
„Tygo dnik Po wszech ny” (1987, nr 32) wydał esej Zniesławio ne dzie dzi c two
Ce r van te sa, „Res Pu b li ca” dru ko wała w od cin kach Słow nik Kun de ry (1988, nr
1–6) – część Sztu ki po wie ści.

W Pol sce do połowy lat 70. czy te l ni cy mo gli za po znać się z czeską li te ra turą 
i ku l turą je dy nie drogą ofi cjalną, acz ko l wiek była to wie dza nie pełna, ogra ni -
czo na przez cen zu rę. Do pie ro pod ko niec lat 70. po ja wił się dru gi obieg wy da -
w ni czy, dzię ki któ re mu od bio r cy mo gli za zna jo mić się z dziełami twó r ców za -
ka za nych. Pie r wsze nie za le ż ne wy daw ni c twa nawiązały kon takt z KSS KOR –
opo zycją po li tyczną, dzię ki któ rej od by wały się ró ż ne go ro dza ju akcje, po dej -
mo wa ne wspó l nie z cze ska or ga ni zacją – „Kartą 77”. Do ich za dań na le żała:
walka z re pre sja mi sto so wa ny mi z po wo dów po li ty cz nych, świa to poglądo wych, 
wy zna nio wych, ra so wych i udzie la nie po mo cy lu dziom prze śla do wa nym z tych 
po wo dów, wa l ka z łama niem pra worządno ści i po moc po krzy w dzo nym w jej
wy ni ku, wa l ka o in sty tu cjo nal ne za bez pie cze nie praw i wol no ści oby wa te l -
skich, po pie ra nie i ob ro na wsze l kich ini cja tyw społecz nych zmie rzających do
re a li za cji praw człowie ka i oby wa te la. Wy da w cy nu r tu pod zie mne go nie zwy kle 
in ten sy w nie i wni kli wie przed sta wia li pol skie mu czy tel ni ko wi to, co się działo
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w cze skiej ku l tu rze. Świa d czy to o ogro mnym zain tere so wa niu w Pol sce cze ski -
mi wyda wni c twa mi sami zda to wy mi i emi gra cyj ny mi, poglądami cze skich inte -
lektu a li stów, aktu alną sy tu acją pa nującą w Cze chosłowa cji. 

Głów nym ce lem wy da w nictw nie za le ż nych było uka za nie pełnego ob ra zu
cze skiej li te ra tu ry, sze ro ko po ję tej ku l tu ry, pre zen to wa nie dzieł cze skich au to -
rów ofi cja l nie za ka za nych. W ta m tym okre sie ist niały więc dwa nu r ty pro pa -
gujące czeską ku l tu rę: ofi cja l ny, su bie kty w ny, pod le gający cen zu rze, oraz pod -
zie m ny, któ ry prę ż nie się roz wi jał i działał po mi mo wie lu ogra ni czeń, np. te ch -
ni cz nych, czy też re pre sji ze stro ny władz. Na le ży nad mie nić, iż dru gi obieg
wy da w ni czy pu b li ko wał utwo ry nie ty l ko cze skich pi sa rzy, ale ta k że bry ty j -
skich, ame ry ka ń skich, ro sy j skich. Oprócz książek z za kre su li te ra tu ry i kry ty ki
li te ra c kiej wy da wa no pub li cy sty kę, utwo ry hi sto ry cz ne, społeczno -poli ty cz ne,
filo zo fi cz ne, histo riozo fi cz ne i so cjo logi cz ne. 

Naj bar dziej po pu la r nym au to rem był właś nie Mi lan Kun de ra. Jego twó r czo -
ści po świę co no 8 pu b li ka cji, 6 z nich to wy daw ni c twa książko we, a dwie, to
ese je, któ re po ja wiły się w pra cach zbio ro wych. Wie le utwo rów cze skie go pi sa -
rza zo stało wy da nych w ta m tych cza sach w ta kich wyda w ni c twach, jak: Przed -
świt, Nie za le ż na Ofi cy na wy da w ni cza, Li te ry, Aspekt, ECCO, Rytm, Ofi cy na Li -
te ra cka, Wers, Bis. Wśród tłuma czy cze skiej li te ra tu ry naj prę ż niej działali
P. Go d le wski (pse u do nim P. He a r t man) i A. S. Ja go dzi ń ski (pod pi sy wał się
włas nym na zwi skiem, lub li cz ny mi pseu do ni ma mi, na przykład: B. Rój- Po ru b -
ska, J. Rój- Po ru b ska, T. Ro bi ń ski, A. Iwan).

Pie r wszy przekład Kun de ry uka zał się w 1983 roku w dru gim obie gu, a była
to po wieść pod tytułem Walc po żeg na l ny, opu b li ko wało ją wy daw ni c two
NOWA. W ko le j nych la tach pol ski czy te l nik mógł za po znać się z Księgą śmie -
chu i za po mnie nia (1984), oraz z Nie znośną lek ko ścią bytu i z utwo rem Życie
jest gdzie in dziej. Te dwie osta t nio wy mie nio ne po wie ści wy da wa no aż czte ro -
kro t nie w la tach 1985–1989. Wy dru ko wa no rów nież pra ce ese i sty cz ne Kun de -
ry, któ re cie szyły się du żym zain tere so wa niem wśród od bio r ców, szcze gó l nie
Za chód po rwa ny, czy li tra ge dia Eu ro py Śro d ko wej. Utwo ry cze skie go pi sa rza
od niosły w Pol sce ogro m ny su kces. Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, że Kun -
de ra stał się au to rem ogro m nie po pu la r nym w pol skich krę gach inte le ktua l nej
opo zy cji. W Ka to wi cach zo stała na wet zor gani zo wa na nie le ga l na se sja li te ra -
cka, po świę co na jego twó r czo ści. Miała ona mie j s ce 25–26 kwie t nia 1986 r.
i bra li w niej udział nie ty l ko fi lo lo dzy cze s cy, hi sto ry cy li te ra tu ry, ale też
tłuma cze i pu b li cy ści z ośmiu pol skich miast, a ta k że ze Szwa j ca rii i Włoch.
Byli oni zafa scy no wa ni poglądami cze skie go au to ra, twó r czo ścią, łącze niem
po li ty ki i fi lo zo fii, ero ty ki i pro ble mów ży cia co dzien ne go. Ja cek Illg we wstę -
pie do wy da nych ma te riałów z owe go sym po zjum na pi sał:
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[…] Mo ż na do mnie my wać, że dla wie lu pol skich czy te l ni ków Kun de ra stał się pi sa rzem wa ż nym 
i bli skim nie ja ko per pro cu ra –za stę po wał ko goś, kogo nie było w na szej li te ra tu rze. Do sko na le
ro zu mia ny, dawał świa de c two położe nia na ro du znie wo lo ne go przez to samo mo ca r stwo,
społecze ń stwa pod da wa ne go działaniu po do bnych me cha ni z mów ogłupiającej pro pa gan dy, in wi -
gi la cji i re pre sji. […] Kun de ra był od bie ra ny jako ktoś, kto mówi ta k że o na szych pro ble mach,
mówi nie ja ko w na szym imie niu – i po tra fi ponad to na dać tej pro ble ma ty ce wy miar uni wer sa l ny,
uczy nić ją (cho cia ż by za cenę pe w nych upro sz czeń)zro zu miałą i atra kcyjną dla czy te l ni ków spod
ró ż nej sze ro ko ści geo gra fi cz nej (Illg 1988: 6).

W wy da wa nych w Pa ry żu „Ze szy tach Li te ra c kich” mo ż na było prze czy tać
ese je cze skie go pi sa rza, któ re odbiły się sze ro kim echem wśród pol skich od bio -
r ców. Inte le ktua li ści od da wa li się za cię tym dys ku sjom na te mat twó r czo ści
Kun de ry. Przykładem może być cho cia ż by pu b li ka cja Nie zno ś nej lek ko ści bytu.
Ostrze kry ty ki skie ro wał prze ciw ko Kun de rze Ma rek Le ski, któ ry wystąpił z re -
fe ra tem Anty -Kun de ra na wspo mnia nym już sym po zjum w Ka to wi cach, po -
świę co nych pi sa rzo wi. Tekst Le skie go, po do b nie jak Jun g man na, za wie ra wie le 
nie ścisłości i upro sz czeń. Za rzu ca Kun de rze mię dzy in ny mi, że Nie zno ś na lek -
kość bytu jest po wie ścią ate i styczną, po zba wioną wa r to ści mo ra l nych, jest
„dziełem zde cy do wa nie anty konse rwaty w nym, bli skim anty miesz cza ń skim ten -
den cjom ku l tu ry le wi co wej. Mo ż na rów nież do dać, […] że jest to książka kie p -
ska” (Kun de ra... 1988, s. 178). 

Ten kon tro wer syj ny ar ty kuł wywołał po le mi kę. Była ona wi do cz na we
wszy stkich re cen zjach Nie zno ś nej lek ko ści, ja kie uka zały się w owym cza sie.
Wa r to zwró cić uwa gę na esej Je rze go Sur dy ko wskie go Nie zno ś na cię ż kość po j -
mo wa nia, jaki uka zał się na łamach cza so pi s ma „Arka” w 1986 r. Au tor uwa ża,
że Le ski nie ro zu mie twó r czo ści Kun de ry, jego za rzu ty są bez pod sta w ne i upo -
lity cz nio ne. 

W 1988 r. z po mocą Społecz ne go Ko mi te tu Na uki wy da no nu mer spe cja l ny
„Al ma na chu huma ni sty czne go”, po świę co ne go twó r czo ści Mi la na Kun de ry.
Zna lazły się w nim re fe ra ty osób, biorących udział w Kun de ro wskim sym po -
zjum w Ka to wi cach (1986 r.) i dys ku sja, jaka miała wów czas mie j s ce. Pra ca
cze skie go pi sa rza zo stała pod da na li cz nym ana li zom pod kątem pro ble ma ty ki
teore tyczno litera c kiej, antro polo gi cz nej, histo riozo fi cz nej. 

Pie r wszy nu mer, wy da wa nych w Pa ry żu „Ze szy tów Li te ra c kich” z 1983 r.,
za zna jo mił pol skie go czy te l ni ka z ese jem Kun de ry Zakład cze ski („Li te ra tu ra na 
świe cie” z 1990 r., nr 9) w całości zo stała po świę co na au to ro wi Żartu. W tym
nu me rze zna lazły się nie ty l ko utwo ry Kun de ry, przełożo ne przez A. Jago dzi ń -
skie go, L. En ge l kin ga, J. Il l ga, P. Go d le wskie go, K. Zabłoc kie go, lecz ta k że ar -
ty kuły na te mat jego pi sa r stwa, po le mi ki pol skich, cze skich i za gra ni cz nych
inte lektu a li stów, na przykład V. Ha v la, J. Bro d skie go, L. Kle be r ga, J. Za rka,
J. Il l ga, F. Bon die go, G. Ni va ta, J. Kisa, M. Ha u ne ra, M. Šimečki, I. Bla t ne go,
F. Ca ta luc cio. 
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J. Illg nakładem wy daw ni c twa „Uni ve r si tas”, wydał w 1992 r. książkę
W krę gu po wie ści Mi la na Kun de ry. Nie jest to mo no gra fia, acz ko l wiek jest to
pró ba od czy ta nia po wieść cze skie go pi sa rza, któ re wzbu dzają li cz ne kon tro we r -
sje, ich zro zu mie nia i szu ka nia od po wie dzi na py ta nie w czym spo czy wa tak
ogro m na po pu la r ność pi sa rza na całym świe cie. Książka przy bli ża powie ścio -
pisa r stwo Kun de ry, któ re uka za ne zo stało za rów no na tle roz wo ju współcze s nej 
li te ra tu ry cze skiej, jak i w kon te k ście eu ro pe j skim. Au tor sku pił się na po ety ce
po wie ści pi sa rza, na do mi nan tach pro ble mo wych jego twó r czo ści, na te ch ni ce
wa ria cy j nej i za sto so wa niu me to dy słów - klu czy. W całości i bez in ge ren cji cen -
zu ry – drogą ofi cjalną, mógł się pol ski czy te l nik za zna jo mić z dziełami Kun de -
ry do pie ro po 1989 r., kie dy to wszy stkie jego książki wy da no na nowo,
w pełnej wer sji i po pra wio nych przekładach1. 

Uwa ża się, że ża den ze współcze ś nie żyjących pi sa rzy cze skich, nie wzbu -
dził tylu kon tro we r sji i po le mik, za chwy tów i skarg, co Mi lan Kun de ra. Dla jed -
nych jest błysko t li wym eru dytą, a dla in nych spry t nym oszu stem. Kun de ra
przez cały czas to czy per ma nentną grę z czy te l ni kiem, ba lan su je po mię dzy
banałem a prawdą, „bawi się” w mora li zo wa nie, aże by w oka mgnie niu iro ni cz -
nie za kwe stio no wać to, co już zo stało po wie dzia ne. U Kun de ry nad ży ciową
em pi rią prze wa ża kon cept my ślo wy, zda rze nia i po sta ci przed sta wiają ma te riał
do świa dcza l ny, uwi da cz niający niewątpli wy pa ra doks lu dz kie go ist nie nia. Me-
ta fi zy cz ny porządek eg zy sten cji wy czu wa czy te l nik w skra j nym cha o sie, w gra -
ni cz nych sy tu a cjach tra gi z mu i go rz kiej iro nii.

Mi lan Kun de ra na kre ślił własną wi zję roz wo ju po wie ści eu ro pe j skiej, oraz
sfo r mułował swoją este ty kę po wie ści. Na ka r tach swych książek nie mo ra li zu je. 
Ofe ru je od bio r cy wyra fi no wa ne ucie chy inte le ktua l ne w sty lu Di de ro ta czy Wo -
l te ra, po zba wio ne ety cz nej po wa gi, czy na pu szo nej kon so li da cji. Kun de ra
wciąga czy te l ni ka w inte le ktua l na grę, grę wy ob ra ź ni i dla te go jego po wie ści są
tak po pu la r ne. Mo ż na w nich od na leźć za rów no tra gizm gra niczący ze śmie sz -
no ścią, jak i li ryzm, iro nię, smu tek i sar kazm. Dzieła cze skie go pi sa rza sta no wią 
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1 Po wstało wie le ese jów i ar ty kułów, mówiących o pi sa r stwie Kun de ry. Na leżą do nich, mię -
dzy in ny mi: Idea »śro d ka« a to ż sa mość cze skiej ku l tu ry J. Ba lu cha, opub li ko wa ny w Ka te go riach 
pe ry fe rii i cen trum w kształto wa niu się ku l tur na ro do wych (Uni we r sy tet Wa r sza wski, Wa r sza wa
1986); R. [J. Ba luch] Kun de ra po pol sku („Ku l tu ra nie za le ż na” 1986, nr 21); S. Ka li nu sa Li te ra -
tu ra Eu ro py Śro d ko wej w kra jach an glo sa skich („Tygo dnik Po wszech ny” 1986, nr 5); J. Ba lu cha
U sąsia dów („Życie li te ra c kie” 1968, nr 8); W. Na wro c kie go Bo le ś nie szy de r czy („Życie li te ra c -
kie” 1970, nr 47) i Mi la na Kun de ry ży cie jako gra i żart („Odra” 1971, nr 2); Ł. Bud ny [W. Na -
wro cki] Przy pa dek Mi la na Kun de ry („Ku l tu ra” 1988, nr 9–11); A. Ka czo ro wski Przed czym ucie -
ka Mi lan Kun de ra („Ga ze ta Wy bo r cza” 1999, 27.03.); A Ka czo ro wski Nie zno ś na trud ność bytu
(„Po li ty ka” 2004, 1.05.); A Ka czo ro wski Życie to głupi żart („Ga ze ta Wy bo r cza” 2005, nr 2,
4.01.), A. Ka czo ro wski opu b li ko wał rów nież w „Li stach” (1999, Roč. XXIV, nr 6) tekst pod
tytułem Tak žertují dějiny w przekład zie V. Bu ria na. 



otwa r te ar chi wum wy cin ków i fra g men tów co dzien no ści. Tworzą w ten spo sób
coś na kształt wie l kiej pa no ra my współcze s no ści. Te ob ra zy i re fle ksje, choć
bu dują pe w na stru ktu rę, ule gają ciągłemu prze mie sz cze niu, co z ko lei daje od -
bio r cy mo ż li wość wy do by wa nia z li te ra tu ry Kun de ry wciąż no wych zna czeń.
Po wieść jest dla pi sa rza ob sza rem gry i hi po tez, prze strze ga od bio r cę przed jed -
noz na cz nym od bio rem. 
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Ale ksan dra MEKE RESZ

And the world shall be –
The gen re and the ori gin of The Lord of the Rings

Here are be a u ties which pie r ce like
swords or burn like cold iron;
here is a book that will bre ak 
your he art…good be y ond hope”
                     C.S. Le wis

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). 
Ob vio u s ly he wants his re a ders to be sure that he is just tel ling a sto ry, pure and
de pri ved of ove r to nes of sym bo lic me a ning.
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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
[…] fa i ry sto ries are […] sto ries abo ut Fa i ry, that is Fa e rie, the re alm or sta te in which fa i ries
have the ir be ing. Fa e rie con ta ins many things be si des el ves and fays, and be si des dwa r ves,
wi t ches, trolls, giants and dra gons: it holds the seas, the sun, the moon, the sky, and the earth,
wa ter and sto ne, wine , bre ad, and ou r se l ves, mo r tal men, when we are en chan ted (To l kien 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 dra gon gu ar ding a tre a su re.
2. The ma gic gold ring, which gi ves its be a rer gre at po wer but which car ries with it a de ad ly cu r -

se.
3. A ta li s man of invi si bi li ty which is as so cia ted with the tre a su re.
4. The sla y ing of the dra gon thro ugh an un pro te c ted spot in his bre ast.
5. The bro ken sword which is made who le aga in.
6. The qu ar rel of two dwa r ves, or two giants, for po sses sion of the ring, which re sults in the mur -

der of one of them.
7. The wi c ked lit t le dwarf who po sses sed the ring is mad de ned and per ve r ted by it, and is even tu -

al ly kil led be ca u se of it.
8. The fact that The Cu r se of the Ring brings not only de ath but a sort of mo ral de cay or gre ed for

po sses sion to all who bear it (Ca r ter 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      thro ugh Myr k wo od ride
Thou shalt we apo nless         wait, poor wre t ched. 

The cha ra c ters of his no vel ap pe ar in the Edda and ot her le gends as well even
tho ugh To l kien re s ha ped 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

Whe re now the ho r se and the ri der? Whe re is the horn that is blo wing?
Whe re is the helm and the ha u berk, and the bright hair flo wing?
Whe re is the land on the ha r p string, and the red fire glo wing?
They have pas sed like rain on the mo un ta in, like a wind in the me a dow;
The days have gone down in the West be hind the hills into sha dow  
                                             (To l kien 1978: 530)

is mo del led on the An glo - Sa xon poem The Wan de rer. 
Whe re is the ho r se and whe re is his ri der, whe re is the Gi ver of tre a su re.

Where are the quests at the banquet, where are the joys of hall?
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Alas, the bright cup, alas, the ar mo u red man
Alas the hero’s glo ry  How time has gone by,
Dark un der night’s clo ak, as tho ugh it were not.
                                      (Ab rams 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 ru ral En gland and are just ru stic En glish pe o p le made small in size be ca u se it
re flects the ge ne ral ly small re ach of the ir ima gi na tion – not the small re ach of the ir co u ra ge
(To l kien 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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Kse nia OLKUSZ

Prze strzeń za gro że nia.
Mia sto w opo wia da niach Ta de u sza Oszu b skie go

Mia sto ni g dy […] nie jest prze strze nią ne u tralną, […] bo samo na sy co ne jest znaczenia mi
i sta no wi swo je go ro dza ju sym bo liczną kon stru kcję, co oczy wi ście dla pi sa rza osadzającego
fabułę swe go dzieła w mie j skiej prze strze ni nie może być obo ję t ne” (Głowi ń ski 1990: 161). 

W nawiąza niu do tej kon sta ta cji Mi chała Głowi ń skie go za uwa żyć na le ży, iż li -
te ra tu ra gro zy nadała mia stu funkcję zna mienną, sta wiając znak rów no ści po mię -
dzy prze strze nią miejską a ob sza rem za gro że nia, ta k że tego nie upo sta ciowa nego. 

Prze strzeń [bo wiem] w horro rze w rów nym sto p niu jest, co zna czy […]. Bez wzglę du na to,
jaki kształt fo r ma l ny przybie ra miejsce, w któ rym roz gry wają się zda rze nia i umie sz czo ny jest
bo ha ter, za wsze jest to […] ob szar gro ź ny, na ra żający pro ta go ni stów na ró ż ne prze pra wy i ge ne -
rujący li cz ne nie bezpie cze ń stwa (Ha s - To karz 2006: 485). 

Prze strzeń mie j ska, któ ra wy my ka się spod lu dz kiej kon tro li sta no wi to pos
to ż sa my z po pu la r nym w fan ta sty ce gro zy mo ty wem oży wio ne go auto ma tu,
któ ry zwra ca się prze ciw ko swe mu twó r cy. In ter pre to wać ją mo ż na ta k że jako
manife sta cję lęku przed cy wi li zacją lub re a li za cję „upo sta cio wa nia prze strze ni
ob co ści” (Głowi ń ski 1990: 71), a za tem swo i sty wariant ar che ty pu „in ne go”.
Wpi su je się on też nie kie dy w archety pi cz ny la bi rynt, post rze ga ny w ka te go rii
imma nen t ne go skład ni ka prze strze ni za grożenia, ewen tu a l nie jako wykład nik
tre ści psy cholo gi cz nych. 

Te ry to rium mia sta- labi ryn tu to prze strzeń za mknię ta i we wnę trz nie pogma twa na, du sz na,
skom pli ko wa na, wy ni sz czająca i szko d li wa dla bo ha te rów, or ga nizm paso ży t ni czy (Ha s - To karz
2006: 483).

Tak ob sze r na i mul tila tera l na se man ty ka to po su mia sta obe c na jest w opo -
wia da niach składających się na tom Dra pie ż nik Ta de u sza Oszu b skie go1. Osią
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fa bu larną utwo rów, będącą jednocze ś nie mie j s cem akcji, sta je się właś nie mia -
sto – twór na wpół żywy, po sia dający szczątkową świa do mość i wsze l kie atry -
bu ty mon strum. Otwie rające cykl in tro du kcje – Zamiast wstępu i Mia sta śnią –
za wie rają sze reg zna mien nych kon sta ta cji, per so ni fi kujących me tro po lie i su ge -
rujących ich numi no ty cz ny cha ra kter. W de skry pcji Oszu b skie go mia sta ist nieją 
jako isto ty żywe, po sia dające nie ty l ko ciała, lecz ta k że du sze. Uję cie ta kie do
złudzenia przy po mi na po pu la r ny w li te ra tu rze fan ta sty cz nej pro blem wy zwo le -
nia ma szy ny spod kon tro li człowie ka, wy kształce nia w sztu cz nej in te li gen cji
włas nej świa do mo ści, a tym samym za ist nie nie po ten cjal ne go za gro że nia. Mia -
sta w Dra pie ż ni ku wy po sa żo ne są w olbrzymie cielska, któ re 
[…] usta wi cz nie rosną. Mnożą się ar te rie ulic, tkan ka bu do w li pę cz nie je […]. Rozkwita sieć ne r -
wo wa: li nie tele fo ni cz ne, ener ge ty cz ne. Mia sta – mro cz ne be stie z be to nu i me talowych prze wo -
dów – […] żyją śniąc. Roz po sta r te na wie l kich ob sza rach […] spo czy wają, dysząc spa li na mi
[…], wy zie wa mi […] rur kana liza cy j nych i kanałów bu rzo wych. Śnią przywa r te do zie mi jak dra -
pie ż ni ki go to we do mor de r cze go sko ku. […] Mia sta mogą już istnieć bez was. Wy bez nich – nie
(Oszu b ski 1999: 9).

Złow ro gość oży wio nej prze strze ni mie j skiej, mo dy fi kującej się i roz ra -
stającej nie mal bezustan nie, uwy pu kla się po przez ze sta wie nie czyn ni ków nie -
oży wio nych, wpi sa nych w sposób ist nie nia stru ktu ry urba niza cy j nej, z określe-
nia mi związa ny mi z bu dową bio lo giczną, a za tem „ar te ria mi”, „tkan ka mi”,
„sie cią ne r wową”. At mo s fe ra gro zy ro ś nie pro po rcjo nal nie do liczby okre śleń
opi sujących quasi -eg zy sten cję mia sta, po nie waż zasu ge ro wa nie ist nie nia w obrę-
bie ma te rii nie orga ni cz nej pie r wia stków ży wo t nych jest ro dza jem dra sty cz ne go, 
choć wpi sa ne go w reguły we ird fi c tion, prze kro cze nia.

Ko le j nym sy g nałem wzma c niającym efekt gro zy jest stwier dze nie, że „mia -
sta śnią, a to, co było myślą […] na bie ra mate ria l no ści” (Oszu b ski 1999: 9),
nawiązujące do fo r muły upostacio wa nej my śli czy stającego się fa ktem snu.
Nie bez pie czeń stwo, ja kie nie sie ze sobą podobna mo ż li wość ukon kre t nia się w
kon sta ta cji:
[…] sny stają wy da rze nia mi, [a] owo ce tych snów wę drują uli ca mi, zaglądają do okien wa szych
mie sz kań. Cza sem żyją wraz z wami. Na poły ma te ria l ne, isto ty te i zda rze nia – miejskie le gen dy
– ocie rają się o was, gdy idzie cie chod ni kiem, gdy je dzie cie sa mo cho dem, au to bu sem, tra m wa jem
(Oszu b ski 1999: 9–10). 

Mia sto, twór po zo r nie ty l ko zna jo my, uka za ny zo sta je jako uś pio ny dra pie ż -
nik, któ re go marze nia sen ne sta no wią za gro że nie dla gatunku lu dz kie go. Mie sz -
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„Czwa r ty Wy miar”. Oszubski za de biu to wał w 1991 opo wia da niem Hob by starsze go pana, opub -
li ko wa nym w tygo dni ku „Ku ja wy i Po mo rze”. Po wieść Sfo ra była no mi no wa na do Na gro dy im.
J. Za j d la.



ka ń cy me tro po lii to „dzie więć mi lio nów [lu dzi] osa czo nych przez wie l kie mia -
sta, gdzie wszy stko może się zdarzyć” (Oszu b ski 1999b: 7).

Nie sa mo wi tość opi sy wa nych zda rzeń am p li fi kują po ja wiające się jako in -
kru sta cje cy ta ty prasowe, ade k wa t ne do po ru sza nej w opo wia da niu te ma ty ki.
Ce lem tak rea li zo wa nej in ter tekstual no ści jest uwia ry god nie nie, a tym sa mym
zasu ge ro wa nie pra wdopo dobie ń stwa niezwykłych czy prze ra żających wy pa d -
ków. Za mie rzo ny efekt zo sta je osiągnię ty za po mocą przy bli że nia prze strze ni
przed sta wio nej, wpi sa nie jej w rze czy wi stość bliską od bio r cy. Jed no cze ś nie
wpisane w tekst opo wia da nia no ta t ki pra so we służą wy two rze niu na stro ju nie -
pewności, su ge rując ist nie nie dru gie go po zio mu mia sta, mniej zro zu miałego, ja -
k by po chodzącego z in ne go wymia ru. Co dzien ne in fo r ma cje o kra dzie żach, roz -
bo jach lub wy pa d kach w kon fron ta cji z treścią po szcze gó l nych utwo rów prze -
ob ra żają się w ko mu ni ka ty su ge rujące ist nie nie sił nadprzy ro dzo nych, spra -
wujących kon tro lę nad lu dz kim lo sem. Układ ten zo sta je przez Oszubskie go
zwer bali zo wa ny w in tro du kcji Mia sta śnią… jako szcze gó l ne spo strze że nie czy
apel do czy te l ni ka. Na rra tor in fo r mu je za tem od bio r ców: 

Wy cho dzi cie ze swych mie sz kań, z ko mó rek ciał po two r nych miast […]. Sta je cie się
świadkami wy da rzeń, ich ucze st ni ka mi. Niektó re z zajść uwa ża cie za re a l ne, inne za fan tas ma go -
rie […]. Za j rzy j cie w sny miast. Naucz cie się je do strze gać, słyszeć. Czy tać nie sko ń czoną księ gę
ulic (Oszu b ski 1999: 9–10). 

Taka kon sta ta cja sy tu u je zbiór opo wia dań Oszu b skie go w krę gu te kstów,
w któ rych ele ment fi kcjo na l ny wy pro wa dzo ny jest z rze czy wi sto ści poza lite ra c -
kiej. To, co zmy ślo ne uprawdopo do bnia się po przez swo i ste „cy to wa nie” re a l -
no ści, wple ce nie po mię dzy wy ima gino wa ne posta cie lub zda rze nia de ta li ze
zna nej i bli skiej rze czy wi sto ści2. Taka za ba wa kon we ncja mi pro wa dzi do skon -
stru o wa nia kilku pozio mo we go układu, na dając jed no cze ś nie no we go znacze nia
ar che ty pom, ua ktu a l niając je, przesu wając lub od wra cając o 180 sto p ni. 

To ż sa mość z ele men tar ny mi mo de la mi nie sa mo wi tej fan ta sty ki uja w nia się
mię dzy innymi w opi sa niu bu dyn ku, w któ rym mie sz ka bo ha ter opo wia da nia
Pod spo dem. Ka mie ni ca ta posiada bo wiem wsze l kie atry bu ty ty po we go „Złego 
Mie j s ca”. De gra da cja prze strze ni, przekładająca się na sto p niową de gren go la dę
człowie ka, jest ze w nę trz nym sy g nałem obecności zła i jego ufi zy cz nie niem.
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2 Przy po mi na to zresztą efekt gro zy osiągany przez Ste fa na Gra bi ń skie go. Jak pisał Ar tur Hu t -
ni kie wicz, „wszy stkie […] hi sto rie [pi sa rza] dzieją się jak gdy by tuż obok, po śród nas […]. Ale
[…] owa rze czywistość zna jo ma za cz nie się sta wać co raz bar dziej obca, od mie nio na, nie sa mo wi -
ta, gro ź na […]. Po spo li te do mo stwa i bu do w le zaczynają uja w niać jakąś ukrytą w nich, swo istą
i ta je mniczą du szę” (Hu t ni kie wicz 1980: 5). Bar dzo po do b na at mo s fe ra wy ró ż nia prze strzeń
przed sta wioną w utwo rach Oszu b skie go, z tą jed nak ró ż nicą, że au tor jednozna cz nie okre śla ob -
szar nie samo wi to ści, bo ha te rem i de mo nem czy niąc prze strzeń miejską. 



Ogląd do ko ny wa ny przez bo ha te ra su ge ru je nie po kój czy nie chęć, wyzwa la ne
po by tem w tej prze strze ni. 

Wo l nym kro kiem ze sz li śmy po trzeszczących scho dach, wijących się spi ralą aż po spę ka ny
be ton pod wór ka głębo kie go jak stud nia, oko lo ne go mu ra mi czyn szo wych ka mie nic (Oszubski
1999: 83). 

De skry p cja taka przy wołuje okre ślo ne sko ja rze nia, związane z pe jo ra tywną
ko no tacją wyrażeń: trzeszczące, wijące się, spę ka ny be ton. Ta k że przy rów na nie
pod wór ka do głębo kiej studni wy zwa la ilu zję klau stro fobi czno ści czy przy naj -
mniej aso cja cję z ob sza rem ogra niczonym. Wi ze run ku nie po kojącej prze strze ni
dopełniają wre sz cie zna mien ne dla este ty ki gotyckiej szcze góły (le p ka wi l goć,
roz pa dające się ścia ny, cie mność), przy czym jądrem rozkładu, a jed no cze ś nie
sie d li skiem nie samo wi te go sta je się pi w ni ca. Już pie r wszy po byt w tym pomie -
sz cze niu wywołuje w bo ha te rze od czu cie nie po ko ju, pod sy ca ne do datkowo
przez strach admi ni stra to ra. Po mie sz cze nie zna j du je się „pod spo dem” bu dyn -
ku, co nasuwa jed noz na cz ne sko ja rze nia z tytułem utwo ru i opi sa ne zo stało jako 
twór nie do ko ń ca przy na le ż ny rze czywisto ści na po wie rz ch ni, a za tem nie pod -
legający kon tro li człowie ka. Atry bu ty nie przy ja z nej prze strze ni mają jed nak
wy ra ź nie na celu od stra sze nie nie pro szo nych go ści, sta no wią ro dzaj ostrze że nia. 

Co dru ga ża rów ka świe ciła […]. Z nisz […] wypełzała zwy cięska sza rość, czerń. Ogro m ne po -
mie sz cze nia wy so ko skle pio ne łuko wy mi stro pa mi z wąskiej, ja do wi cie czerwonej cegły, dzie lo -
ne dre w nia ny mi prze pie rze nia mi […]. Odór wi l go ci, ko lo nii ple ś ni […] był in ten sywny, od py -
chający. Napełniał wstrę tem i nie po ko jem. […] Wy so ko nade mną zwi sały ko ta ry pa ję czyn
wcze pio nych ku r czo wo w ko le b ko we skle pie nie. Ko sz ma r ne fe sto ny roz siewające cmen tarną
woń, na zbyt mnie fa s cy no wały swo im wi do kiem. […] Na grząskiej cza r nej powie rz ch ni za ja ś niał 
ośle piająco biały kształt. […] To wa lający się w błocie szkie let szczu ra, dokład nie oczy sz czo ny
z mię sa (Oszu b ski 1999: 84–85). 

Wra że nie kla u stro fo bii przemie sza nej z otchłanią, bezkre sem (po mie sz cze -
nia ol brzy mich ga ba ry tów) wzma gają ta k że alu zje do go ty c kie go – łuko we go –
su fi tu, nie przy stającego do czyn szo wej ka mie ni cy. Idąc ta k że tropem słów
admi ni stra to ra, że da w niej były to składy win, przy pu sz czać na le ży, iż prze -
strzeń ta jest sta r sza od domu, pod któ rym się zna j du je, co amplifi ku je jej złow -
ro gi cha ra kter. Błoto, a ta k że wi l goć i pleśń oraz za ga d ko wa obecność szkie le tu 
szczu ra w mie j s cu, w któ rym „żad na mrów ka nie miała szan sy prze żyć na wet
go dzi ny” (Oszu b ski 1999: 85), su ge rują ist nie nie cze goś nie okre ślo ne go, po wo -
dując „prze ra że nie pełzające wśród my śli” (Oszu b ski 1999: 85). Temu sa me mu
ce lo wi służy rów nież skon tra stowanie cze r ni ota czającej bo ha te rów z ośle -
piającą nie mal bielą ko ści gry zo nia oraz cze r wie nią ce gieł stro pu, co daje w efe -
kcie na gro ma dze nie in ten sy w nych bo dź ców wzro ko wych, nie kiedy zbyt mo c no 
wpływających na per ce pcję patrzącego, po wo dując tedy od czu cie dys ko m fortu. 

Pisząc o ar chi te ktu rze hor ro ru, Ani ta Ha s - To karz kon sta tu je:
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[…] „hor ro ro we” mia sta tworzą la bi ryn ty amo r fi cz ne, któ re sta le prze kwali fi ko wują swe kształty. 
W mie j s ce do mo wych ko ry ta rzy i scho dów po ja wiają się tu taj mro cz ne zaułki i zabłoco ne uli ce
(Ha s - To karz 2006: 483). 

Jak za uwa ża Ag nie sz ka Iz de b ska skom pli ko wa ny układ ko ry ta rzy pełnił
w tra dy cji roman su gro zy rolę „prze strze ni kon sty tu ującej nie ja ko sam ga tu nek.
To w niej czaiło się zło i nieznane” (Iz de b ska 2002: 33), a pó ź nie j sze prze mia -
ny w ob rę bie ga tun ku przy niosły ko le j ne przekształce nia. I tak:
[…] w po wie ści go ty c kiej zło ob ja wiało się w za mknię tej prze strze ni […]. Zło w wi kto riańskich
hor ro rach ma siłę prze mie sz cza nia się, roz prze strze nia nia jak pla ga. […] Zo sta je też na ruszona
w mia rę kla ro w na w po wie ści go tyckiej gra ni ca mię dzy prze strze nią ob co ści i swo j sko ści – prze -
strzeń własna może stać się „za ra żo na” złem i ob co ścią (Iz de b ska 2002: 34). 

La bi ryn ty z opo wia da nia Pod spo dem za wie rają cały ze staw cech cha ra kte -
ry stycznych dla tego mo ty wu w li te ra tu rze gro zy, a więc są cie m ne, wi l go t ne,
o ścia nach po kry tych pleśnią i pa ję czy na mi. Ponad to la bi rynt od kry ty przez bo -
ha te ra jest ani zo tro po wy, „to zna czy po sia da ró ż ne własności w za le ż no ści od
kie run ku, w któ rym się [go] bada” (Agu ir re 2002: 23). W tra kcie wę drów ki bo -
ha ter od kry wa ki l ka po zio mów lo chów, co spra wia wra że nie, ja k by podmie j skie 
pod zie mia rozra stały się, nie przy stając za tem do „no r ma l nej” rzeczy wi sto ści
mia sta i su ge rując „nie pra wdo po dobną roz bie ż ność mię dzy zew nę trz ny mi
a wewnę trz ny mi roz mia ra mi” (Agu ir re 2002: 23). Ten chę t nie wyko rzy sty wa ny 
w li te ra tu rze grozy mo tyw de sta bili zu je prze strzeń, wpro wa dzając ele men ty nu -
mi no sum. La bi rynt pod mie j ski roz ra sta się też przed ocza mi prze mie nio ne go
bo ha te ra: 
[…] ko ry ta rze wy ku te wśród la bi ryn tu ja skiń wiodły mnie do zru j no wa nych przez czas pałaców
z cza r ne go szkli wa. Tam, na sa lach o ko pu la s tych stro pach, w prze pa st nych ogro dach, ta ń czyłem
[…]. Ota czały nas fosfory zujące pnącza o pie rza s tych li ściach i lasy spi ra l nych ko lumn. […] Po -
tra fiłem […] bie gać wokół je zior lo do wa te go cza r ne go szla mu, gdzie z zimnej ki pie li wy nu rzały
się wie że za to pio nych bu do w li ze szkła i an tra cy tu. Toczyłem tam bezgłośne roz mo wy […], leżąc 
w sa lach wy ściełanych ko bie r ca mi ma r twych ro ślin (Oszu b ski 1999: 130). 

Taka de skry p cja do złudze nia przy po mi na opis podzie mnej do me ny wy zna -
w ców da w nych bóstw z opo wia da nia Ho war da Phi li p sa Lo vec ra f ta pt. Ko sz mar 
w Red Hook. Obok roz ro ś niętych do nad natu ra l nych roz mia rów pi w nic po ja wia
się tam nie mal iden ty cz ny mo tyw czarnego je zio ra3, w któ rym wy zna w cy
„pluga wych” ku l tów składają ofia ry z lu dzi4. Po do b nie zresztą dzie je się
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3 Bo ha ter opo wia da nia Lo vec ra f ta, Ma lo ne, scho dzi do pi w ni cy w domu Ro be r ta Su y da ma
i do strze ga rze czy tak prze ra żające, że tra ci przy to mność. „Zna le zio no go […] na skra ju cza r nej
jak noc sa dza w ki” (Lo ve c raft 1995: 35).

4 „Muszą oni być spad ko bier ca mi ja kiejś szo kującej i pie r wo t nej tra dy cji, wy zna w ca mi za po -
mnia nych, szczątko wych tra dy cji, upra wiającymi ce re mo nie sta r sze niż cała lu dz kość” – kon sta -
to wał bo ha ter lo vec ra f towskie go Ko sz ma ru w Red Hook (Lo ve c raft 1995: 11).



u Oszu b skie go, ponieważ bo ha ter zo sta wia swoją ko chan kę w la bi ryn cie. I po -
do b nie jak u Lo vec ra f ta od pra wio ny zo sta je ob rzęd, od dzie lający wy zna w cę od
świa ta zewnę trz ne go, po zba wiający go emo cjo na l nej z nim łączno ści. O ile jed -
nak w Ko sz ma rze w Red Hook trans fo r ma cja Su y da ma (któ ry pra wdo podo b nie
złożył w ofie rze swą świe żo po ślu bioną żonę, a ta k że sie bie sa me go) od by wa
się we współpra cy z in ny mi wyzna w ca mi, o tyle w Pod spo dem zmia na za cho -
dzi w wyabstra ho wa niu od lu dz kiej obe cno ści. Bo ha ter zo sta je sam i za czy na
post rze gać sie bie jako jedy ne go wy ko na w cę woli „pra sta rych bóstw”, co wy ra -
ża ex pres sis ver bis: 
[…] stałem się – w pełni – dzie c kiem pra sta rych bóstw, ży wym ołta rzem ku l tu. Niosło to ze sobą
nowe, eks cy tujące do zna nia i nie zna ne dotąd obowiązki. […] Dotąd czu ję w ustach smak ofia r nej 
krwi i ni g dy nie za po mnę woni unoszącej się w świątyni o ce gla nych scho dach. Zape w ne je sz cze
w tej chwi li wśród ścian […] uno si się mój świę ty szept […]. Na zna czo no mnie pię t nem wie cz ne -
go trwa nia. Je stem więc te raz jedynym og ni wem łączącym pra wdzi wy świat bóstw ze zde gene ro -
wa nym, cho ro b li wym po zo rem rze czy wi sto ści istot Powie rz ch ni (Oszubski 1999: 131).

W opo wia da niach Lo vec ra f ta mo tyw wskrze sza nia ku l tów da w nych bo gów
jest bar dzo produ kty w ny i sta no wi w tej twó r czo ści szcze gó l ny le i t mo tiv.
U Oszu b skie go reali zu je się on na to miast jako chara ktery sty cz ne prze warto -
ścio wa nie, od wró ce nie porządku gro zy, po le gające na prze sta wie niu wa r to ści
do bra i zła. Za tem to, co „pod spo dem” wa loryzuje się w oczach bo ha te ra, tym -
cza sem świat poza la bi ryn tem – uj mo wa ny w ka te go rii ze p su cia oraz za bu rze -
nia – de wa lu u je się i zmnie j sza. Szcze gó l na mi to lo gia Lo vec ra f ta, opierająca się 
na wy ob ra że niu przy woływa nia po two rów z prze stwo rzy, nie po zo sta wia żad -
nej wątpli wo ści co do „zewnę trz no ści” nu mi no sum. Na to miast w opo wia da niu
Pod spo dem spo two rze nie pozosta je cechą we wnę trz ne go świa ta bo ha te ra, nie
przekładając się na ob raz rze czy wi sto ści poza centralną po sta cią utwo ru. O ile
tedy bo ha te ro wie lovec ra f to wskich opo wie ści ście rają się z siłami po cho-
dzącymi z ko s mo su, tu dzież in nych wy mia rów, o tyle bo ha ter Oszu b skie go
popada w kon flikt z własną ja ź nią.

Mo tyw mie j skiej prze strze ni „pod spo dem” po ja wia się w cy klu opo wia dań
Oszubskie go je sz cze dwu kro t nie, a mia no wi cie w opo wia da niu No c na straż
oraz Kry p ta Pandory. W pie r wszym utwo rze pod zie mia są do meną szczu rów,
swo i stym ukry tym do mi nium gryzoni (prze strzeń ta zo sta je od kry ta, ale atak
szczu rów uda re mnia jej eks plo ra cję). Na to miast w Krypcie Pan do ry bo ha ter,
To masz Tarn, od kry wa w swo jej pi w ni cy scho dy, pro wadzące do ukrytego po -
mie sz cze nia. Wszy stkie te mie j s ca sta no wią po zo stałość po da w nych cza sach,
nie fi gu rują w pla nach archi tekto ni cz nych5, są za wsze ukry te i oto czo ne złow -
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5 Jak mówi je den z bo ha te rów opo wia da nia No c na straż o od kry tych pod zie mią po mie sz cze -
niach: „tego nie po win no tam być […]. Na pla nach ni cze go nie ma” (Oszu b ski 1999: 157).



rogą aurą. Przestrzeń taka, swo i ste tabu, któ re go prze kro cze nie po wo du je nie -
od wra cal ne zmia ny w rzeczywi sto ści i w eg zy sten cji bo ha te rów, jest jed no cze ś -
nie fi gurą cha ra kte ry styczną dla świa ta fanta sty ki gro zy. Jak kon sta tu je Ro ger
Ca il lo is: 
[…] prze kro cze nia za sad ni czych pra wi deł re gu lujących na tu ra l ny porządek rze czy do prowadziły
w osta te cz no ści do po gwałce nia sa mych aprio ry cz nych ram post rze ga nia: prze strze ni i cza su.
Stąd po ja wie nie się no wych (w sto sun ku do po prze dnich) te ma tów […]. Idzie o zaprze cze nie już
to prze strze ni geo me try cz nej: nie sko ń czo nej, jed no rod nej, trój wy mia ro wej, rów no wartościo wej,
już to cza so wi abs tra kcyj ne mu: nie skoń czo ne mu, nie od wra cal ne mu […]. Prze strze nie po sia dają
wię cej niż trzy wy mia ry, zde rzają się na wza jem, pod le gają nie wytłuma cza l nym po la ry za cjom lub 
za wie rają nie do puszcza l ne luki. Bo ha ter […] za pa da się na gle w inny świat: wy sta r czyło po śli ź -
nię cie (Ca il lo is 1967: 57–58). 

Oszu b ski po dej mu je ta k że ty po we dla we ird fi c tion za gad nie nie ist nie nia re -
li któw da w nych ras. Prze ra żające, ta je mni cze „coś”, spo czy wające pod zie mią
(Kry p ta Pan do ry, Pod spo dem) lub ukry te w in nym wy mia rze bytu (Kawałek
ulicy), zna j dując się tuż obok, nie wpływa w znaczącym sto p niu na ży cie zbio -
ro wo ści. Na potkanie ta kie go two ru ma jed na k że po wa ż ne kon se k wen cje, po nie -
waż jest wy kro cze niem prze ciw ko okre ślo ne mu porządko wi rze czywisto ści.
Wta r g nię cie w ob szar za ka za ny to ż sa me jest z po gwałce niem tabu6, doprowa -
dzając do swo i ste go zbez cze sz cze nia ukry te go po zio mu. Implikacją trans gre sji
sta je się prze ni k nię cie sa c rum do sfe ry pro fa num, owo cujące śmie r cią, tra ge dią
lub prze mianą bo ha te ra. Eg ze m p lifika cję po do bne go me cha ni z mu sta no wi prze -
ob ra że nie głów nej po sta ci w opowia da niu Pod spo dem lub wpi sa nie jej w krąg
za mknię cia, jak ma to mie j s ce w Kawałku ulicy.

Jed nak naj pełniej do ku men tu je wy nik prze kro cze nia utwór Kry p ta Pan do ry,
któ re go tytuł – nawiązujący do sta roży t ne go sym bo lu desa kra li za cji – wy ra ź nie
od no si się do te ma ty ki przełama nia ta je mni cy i po nie sio nej w związku z tym
kary. Zna ny mo tyw prze kon fi gurowany zo stał w spo sób od po wia dający re gu-
łom li te ra tu ry gro zy, łącząc tre ści fan ta sty cz ne i mi tologi cz ne. Tytułowa kry p ta
jest ukry tym pod pi w nicą głów ne go bohatera wię zie niem, w któ rym 
[…] leżały dwa zmu mifi ko wa ne ciała. […] Miały z górą trzy me try wzro stu i przy po mi nały wy -
chudłe nie dźwie dzie o […] iście lu dz kich twa rzach (Oszu b ski 1999: 171). 

Prze ra żający wygląd współgra zresztą z pre dy spo zy cjami istot, któ re ka r mią
się lu dz kim strachem, re du kując siły wi ta l ne ofiar. Cho ciaż bo ha ter, To masz
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i po zo stać przy ży ciu«” – konsta tu je Ca il lo is (Ca il lo is 1995: 21).



Tarn, wcho dzi w sfe rę nu minosum przy pa d ko wo, to jego od kry cie po prze dzają
wi zje sen ne, będące ostrze że niem przed nadciągającymi zda rze nia mi. 

Śnił, że bu dzi się, leżąc na dnie szkla nej łodzi, płynącej nocą przez je zio ro ole i s tych, leniwych
wód. Osa cza go chłód i nie po kój. Światło księ ży ca […] po wle ka […] ciała ota czających go istot – 
ogro mnych zwierząt o lu dz kich twa rzach. […] Boi się, a ota czające go isto ty zli zują z nie go
strach (Oszu b ski 1999: 167). 

Prze czu cie ta kie ade k wa t ne jest do prze stro gi udzie lo nej Pan do rze, aby nie
zaglądała do wręczo nej jej przez bo gów pu sz ki. Jed nak za rów no w micie, jak
i w opo wia da niu pie częć zo sta je złama na, co ni we czy mo ż li wość po zy tyw ne go
zako ń cze nia. W obu przy pa d kach ini cja torką pro fa na cji jest ko bie ta, nie po tra -
fiąca po wściągnąć am bi cji czy cie ka wo ści. W Kry pcie jest to żona Ta r na, któ ra
zde j mu je chro niące sar ko fag amu le ty i uwa l nia be stie, ska zując się tym sa mym
na zagładę i przy czy niając do roz przestrzenie nia ko sz ma ru na uli ce mia sta7.
Jed nak czyn bo ha ter ki wiąże się nie od mien nie z za gad nieniem koe g zy sten cji
sa c rum i pro fa num w sfe rze mo ra l no ści człowie ka, umie ję t no ści ba lan so wa nia
na gra ni cy pokusy i obo ję t no ści. Ca il lo is do wo dzi:
[…] po ję cie sa c rum […] na dal prze ciw sta wia […] „dro gę, pra wdę i ży cie” siłom, któ re depra wują 
byt we wszy stkich zna cze niach tego słowa, któ re wiodą go roz pa czy i prze zna czają na za tra ce nie, 
ale za ra zem, w ob li czu tego, co trwa, prze ja wia się w nim za sad ni cze w swej istocie po ro zu mie -
nie mię dzy ele men tem, któ ry wy no si, a tym, któ ry ru j nu je. Pro fa num jest światem swo bo dy i bez -
pie cze ń stwa, któ re go gra ni ce wy ty czają dwie otchłanie. Owe dwie po ku sy ciągną człowie ka, kie -
dy swo bo da i bez pie cze ń stwo już go nie sa ty s fakcjonują, kie dy ciąży mu […] pod porządko wa nie
się re gu le. […] Ale kie dy człowiek raz przekroczy ową gra ni cę, nie ma już od wro tu (Ca il lo is
1995: 63–64). 

Od wie cz ny an ta go nizm po mię dzy jawnym a ukry tym sta je się przy czyną
klę ski bo ha te rów, a pó ź nie j sze działania Ta r na, aby od wró cić fa tum nie przy -
noszą żad nych re zu l ta tów. De sa kraliza cja do ko nu je się i w efe kcie zło wy do sta -
je się poza ob ręb za mknię ty, bez prze szkód mogąc poszerzać swo je wpływy.

Mia sto „może [też] być za rów no azy lem, jak upo do b niającym się do piekła
la bi ryntem” (Głowi ń ski 1990: 162). Ową am bi wa len cję naj pełniej do ku men tu je 
opo wia da nie pt. Podstacja, w któ rym człowiek uka za ny zo sta je nie ty l ko jako
uży t ko w nik systemu, ale ta k że jako in te gra l na część jego za si la nia. Bo ha ter
utwo ru, Mie czysław Li p ski, spo strze ga prawidłowość zachodzącą po mię dzy
sta nem jego zdro wia a zu ży ciem ele ktry cz no ści. Po zdję ciu li cz ni ka przez pra -
co w ni ków zakładu ener gety cz ne go, mę ż czy z na „zaczął po święcać wie le cza su
i ene r gii na szu ka nie pra cy” (Oszu b ski 1999: 39), którą wcze ś niej utra cił, a jego 
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samopo czu cie, do ty ch czas nie zbyt do bre, „zna cz nie się po le p szyło” (Oszu b ski
1999: 39). Kie dy jed nak licznik znów się po ja wia, bo ha ter za czy na od czu wać
osłabie nie, któ re po no w nie unie mo ż li wia mu no r ma l ne fun kcjo no wa nie. 

Czę ste cho ro by [Li p skie go – przyp. K.O.] były fa ktem. Od ja kichś sze ściu mie się cy, kie dy już
ży cie na brało barw, spłaco ne zo stały długi i podłączo no na po wrót dopływ ene r gii elektry cz nej do 
mie sz ka nia – znów zaczął podupa dać na zdro wiu (Oszu b ski 1999: 40). 

Za le ż ność taka po twier dza się po no w nie, gdy po ko le j nym zdję ciu licznika
bo ha ter za czy na od zy ski wać dobrą kon dy cję. Wów czas de cy zja o nie podłącza -
niu urządze nia sku t ku je agresją pra co w ni ków ele ktro w ni, któ rzy nakłaniają bo -
ha te ra do zmia ny po stę po wa nia, ar gu mentując:
[…] trze ba płacić […]. Wszy s cy płacą. Prąd jest do bry […]. Może pan te raz płacić, ma pan prze -
cież pra cę […]. Elektro w nia wie wszy stko (Oszu b ski 1999: 42). 

Pod ję ta przez Li p skie go pró ba wy ja ś nie nia taje mni czej pra widłowo ści sku t -
ku je od kry ciem, że „z bu dyn ku pod sta cji wy cho dziły na zewnątrz prze wo dy,
aby op leść dzie l ni cę ele ktryczną sie cią, nie było tu natomiast prze wo dów do sta -
r czających ene r gię, no ś ni ków prądu z od ległej ele ktro w ni” (Oszu b ski 1999: 44).
Pa ra noi cz ne po dej rze nia bo ha te ra do ku men tu je ta k że napastli we za cho wa nie
ele ktro mon te rów. Podłączają oni mę ż czy z nę do sie ci ele ktry cz nej i wówczas
jego „ene r gia życio wa wypływała z tka nek i ne r wów” (Oszu b ski 1999: 46).
Osta te cz nie bo ha ter go dzi się na in sta la cję li cz ni ka i odtąd za wsze re gu la r nie
płaci ra chun ki, mimo że znów za pa da na zdrowiu. W opo wia da niu Pod sta cja
po brzmie wają echa po pu la r nych „te o rii spi sko wych”, do tyczących wyko rzy sty -
wa nia przed mio tów co dzien ne go uży t ku do sprawowa nia kon tro li nad oby wa te -
la mi, cze go dobitnie do wo dzi stwier dze nie, że „ele ktro w nia wie wszy stko”. Po -
sta ci mon te rów, prze mocą nakłaniających do założe nia li cz ni ka, sta no wią
uzupełnie nie po do bnej kon ce pcji. Cze r piąca ene r gię ży ciową ele ktro w nia sta no -
wić może wyolbrzy mioną fi gu rę wa m pi ra, ka r miącego się wi ta l ny mi siłami
ofiar. Po do b na wykład nia współgra z kon cepcją, według któ rej „prze strzeń uka -
zy wa na w li te ra c kich i fi l mo wych horrorach emi tu je szko d li we flu i dy i ene r gię
psy chiczną nie bez pieczną dla lo katorów i przy by szy” (Ha s - To karz 2006: 485).

Po do b ne uję cie współgra ta k że z wizją miasta- labiryn tu-wię zie nia, któ re nie
ty l ko de te r minuje ja kość ży cia mie sz ka ń ców, lecz de cy du je rów nież o kwe stii
sa me go ist nie nia. 

Upo do b nio ne do la bi ryn tu mia sto osa cza. […] Wię zi, nie po zwa la na swo bo dę ru chów
(Głowi ń ski 1990: 173). 

Zaplątani, za gu bie ni w me tro poli tal nym la bi ryn cie bo ha te ro wie godzą się na 
po stępowa nie według okre ślo nych reguł, jak ma to mie j s ce w utwo rze Pod sta -
cja lub opo wia da niu Pod spo dem. Pro blem zamknię cia do ty czy zresztą w mnie -
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j szym lub wię kszym sto p niu wszy stkich po sta ci, stając się pod stawą ist nie nia
i wa run kiem prze ży cia. Bo ha te rów, któ rzy sta wiają pyta nia lub za czy nają do -
strze gać rze czy wi stość taką, jaką jest ona na pra wdę, spo ty ka zagłada: umie rają
lub prze ob ra żają się w ade k wa t ny do re a liów sposób. 

Taki za bieg współgra z do mi nującą w opo wia da niach Oszu b skie go ideą mia -
sta - be stii lub – sze rzej – cy wi li za cji jako mon strum. Trans fo r ma cja do ko nu je
się w dwo ja ki spo sób: poprzez od wró ce nie tra dycy j ne go wi ze run ku fan to mu,
prze isto czo ne go w twór, któ ry ni g dy nie był żywy (wa m pir wsza k że był nie -
gdyś człowie kiem) oraz na da nie za gro że niu ma ksy malnego roz mia ru, co zbli ża
kon cept pi sa rza do poglądów Mi che la Hou elle be c qa:
[…] po wie rz ch nia pla ne ty jest dziś po kry ta sie cią o ró ż nej gę sto ści, wy tworzoną w całości przez
człowie ka. W tej sie ci krąży krew ży cia społecz ne go. Trans port osób, to wa rów, ar tykułów; prze -
ró ż ne trans akcje, ofe r ty sprze da ży, […] krzy żujące się in fo r ma cje […]. Ten nieprzerwa ny nurt
oszałamia lu dz kość, prze szytą śmie rte l ny mi drga w ka mi włas nej akty w no ści (Ho u el le becq 2007:
47). 

Stwo rzo ne przez człowie ka me tro po lie to la bi ryn ty za ga dek, przestrze nie ob -
co ści, swo i ste „as fa l to we dżun gle”, gdzie pra wa na tu ry prze nie sio ne zo stają
w ob szar rze ko mo ucy wi lizowany i wy zwo lo ny spod wpływu pie r wo t nych
mocy czy in styn któw. Do ko na na przez Oszubskie go nie po kojąca ani mi za cja
mie j skiej prze strze ni po le ga na wskaza niu two ru lu dz kich rąk jako ele men tu
oży wio ne go, po sia dającego własną, ta jemną eg zy sten cję. W uję ciu au to ra
Drapie ż ni ka cy wi li za cja wy my ka się spod władzy człowie ka, przyjmując fo r mę 
dla lu dz ko ści de stru kcyjną i nie mo ż liwą do po skro mienia.
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Świat według po two ra,
czy li gra z to po sem „Ob ce go” w opo wia da niu

Przy bysz Howar da Phi li p sa Lo vec ra f ta
Ja kiż ję zyk lu dz ki podoła dość opi so wi owe go zdu mie nia,
owe go prze stra chu, któ ry mię ogarnął na wi dok tego, 
co uj rzały wów czas oczy!
        (E.A.Poe, Wil liam Wi l son. Tłum. B. Le śmian)

„Po ję cie In ne go jest tak od wie cz ne, jak sama świa do mość. Na wet w naj pry -
mity w niejszych społecz no ściach, naj sta r szych mi to lo giach od naj du je my po ję cie 
dwo i sto ści, To ż sa me go i In ne go” – kon sta tu je w Dru giej płci Si mo ne de Be a u -
vo ir (de Be a u vo ir 2007: 14). To pos „ob ce go” jest w li te ra tu rze mo ty wem nie -
zwy kle pro du kty w nym, re a li zującym się w rozmaitych wa rian tach te ma ty cz -
nych i zna cze nio wych. W od nie sie niu do fan ta sty ki gro zy zauważyć trze ba, iż
w jej ob rę bie ist nie je nie zwy kle ob sze r ny zbiór wa rian tów od noszących się
właśnie do tego arche ty pu. Wśród mo de li fa bu la r nych tego typu li te ra tu ry wy -
ró ż nia się m.in. taki, któ ry od no si się do „wej ścia do świa ta ty po we go dla li te ra -
tu ry rea li sty cz nej ja kiejś isto ty z zewnątrz: z za świa tów, z od ległej pla ne ty,
z ob ra zu, itp.” (Du bo w nik 1999: 19). Jest to matryca nie zwy kle po je m na, wa -
run kująca i za wie rająca nie zli czoną mo ż li wość wa rian tów re a lizacy j nych,
wiążąca się z ar che ty po wym po ję ciem „ob co ści” lub „in no ści”, uja w niającym
się jako jed na z podsta wo wych ka te go rii lę ko twó r czych w fan ta sty ce gro zy.
Rze czy wi stość we ird fi c tion, go ty cka czy post go ty cka za sie d lo na jest przez naj -
roz mai t sze stwo rze nia, una o cz niające i de ma skujące strach człowie ka przed
nie zna nym, nie na zwa nym czy „Nie mo ż li wym”. We wnę trz ne oba wy człowie ka
ucie le ś nia ne są w po sta ciach „ob cych” czy „intru zów”, stając się wykładnią
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lęku przed nie zna nym, przed ta je mni ca mi, któ re wciąż ota czają ludzką rasę. Li -
te ra tu ra jako re zo na tor tych lę ków przywołuje, na da je im kształt i po zo r nie re -
alną po stać. Jak do wo dzi Jan Mi ta r ski
[...] w lęku wypełnia się pu stkę nie zna ne go nie bez piecze ń stwa ob ra za mi włas nej ima gi na cji. Wy -
da je się, że w mi nio nych wie kach wy ob ra ź nia lu dz ka zagrożona przez ta je mni cze dla niej siły na -
tu ry wolała ja k by zma te ria lizo wać tę pu stkę za lud niając ją prze ra żającymi na wet stwo ra mi, niż
po zo sta wić nie znaną, a tym sa mym bardziej groźną i nie pokojącą (Mi ta r ski 2002: 309).

* * *

Za gad nie nie „ob co ści” w opo wia da niu Przy bysz Ho war da Phi li p sa Lo vec ra f -
ta realizo wa ne jest w ki l ku wa rian tach. Zacząć na le ży od aspe ktu naj bar dziej
po je mne go zna cze nio wo, odnoszącego się nie ty l ko do rze czy wi sto ści przed sta -
wio nej, lecz rów nież do ar chi te ktu ry te kstu w ogó le. W ba da niach nad li te ra turą 
we ird fi c tion, go tycką oraz post go tycką pod kre śla się dwudzie l ność prze strze ni
opi sy wa nej w utwo rze, re a li zującą się jako chara ktery sty cz na po la ryzacja: 
[...] z jed nej stro ny sfe ra ra cjo nal no ści, świat człowie ka, do me na zda rzeń zro zu miałych; z dru giej
stro ny ist nie je tu świat »In no ści«, nu mi no sum, tego, co poza zdo l no ścią ludzkie go po j mo wa nia
(Agu ir re 2002: 17).

Za pre zen towa ne rze czy wi sto ści stają się wo bec sie bie opozy cy j ne nie ty l ko
z po wo du prze kro cze nia pe w nych zna nych człowie ko wi za sad fun kcjonowa nia
świa ta, lecz rów nież ze wzglę du na „nie po ję tość”, „ob cość” czyn ni ków re gu -
lujących ist nie nie „ta m tej”, „in nej” prze strze ni.

W opo wia da niu Przy bysz kwe stie numi noty cz no ści zasy gna lizo wa ne zo stają
już na wstę pie, a fakt, iż świat bo ha te ra jest dla nie go sa me go te ry to rium
niezna nym, nie przy ja z nym, ob cym, de ter mi nu je ów szcze gó l ny roz pad prze -
strze ni na dwa prze ciw sta w ne po zio my. Rze czywistość, w któ rej po ru sza się
tytułowa po stać utwo ru scha rakte ryzo wa na zo sta je jako wzbudzająca nie po kój
nie ty l ko ze wzglę du na wygląd, lecz rów nież z po wo du aury ta jemniczo ści oraz 
odo so b nie nia.

 Ka mie nie w mu r szejących ko ry ta rzach za wsze wy da wały się upio r nie za wilgłe, wszędzie
uno siła się prze ni kli wa, prze klę ta woń […]. Ni g dy nie było tu światła […]. Światło nie napływało 
rów nież z zewnątrz z po wo du prze ra żających drzew (Lo ve c raft 1999: 129)
i da lej:
[…] upio r ny i prze ra żający był ów ma r twy, po zba wio ny scho dów ka mien ny wa lec: […]
opuszczo ny i złow ro gi (Lo ve c raft 1999: 131). 
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At mo s fe rę sta re go za mku kon sty tu ują nie mal w ka ż dym szcze gó le sce ne rie
ty po we dla li teratury go ty c kiej: wi l goć, brak światła, nie przy jemne wo nie, om -
szałe mury czy pełne se kre tów la bi ryn ty, co ko re spon du je z spo strze że niem Zo -
fii Sin ko, że „za mek – jego za zwy czaj nadsza r p nię te zę bem cza su mury i ba szty 
były sto sownym mie j s cem dla uka za nia się du cha, jego pod zie m ne ko ry ta rze
i lo chy sta no wiły sie dzi bę gro zy i cie r pie nia, a jego oświe t lo ne księżycem mury 
sta wały się ma lo w niczą de ko racją” (Sin ko 1991: 438). W utwo rze Lo vec ra f ta
przestrzeń przed sta wio na – obca, złow ro ga, pozba wio na światła i wi ta l no ści –
sta no wi ele ment ade k wa t ny do spo so bu ist nie nia bo ha te ra, iden ty cz ny z jego fi -
zjo no mią. W fi na le opo wiadania wy cho dzi bo wiem na jaw całko wi ta dehu ma -
ni za cja po sta ci, ma ni fe stująca się prze de wszy stkim w sfe rze wyglądu. Za -
mknię ty w nie do stę p nym dla lu dzi mie j s cu, po zba wio ny konta ktu ze świa tem
ze w nę trz nym bo ha ter identy fi ku je sie bie jako człowie ka, a po nie waż „w za mku
nie było […] lu ster” (Lo ve c raft 1999: 130), na pod sta wie „po kry tych pleśnią
ksiąg” (Lo ve c raft 1999: 130) do cho dzi do wnio sku, że jest „po do b ny do
młodych po sta ci, któ rych ry sun ki i ob ra z ki [wi dział] w roz ma i tych książkach”
(Lo ve c raft 1999: 130). Kon sta tu je również: 

Czułem, że jestem młody, po nie waż tak nie wie le pa mię tałem (Lo ve c raft 1999: 130). 
Owa szcze gó l na niewie dza przy czy nia się do pod ję tych przez bo ha te ra

działań i po wo du je dys ko m fort, od czu wa ny w tra kcie po by tu w za mku. Prze -
strzeń numi no ty cz na, w któ rej funkcjo nu je „Przy bysz” i sta no wiąca dlań
niewątpliwą za ga d kę, zo sta je za akce pto wa na do pie ro w chwi li, gdy bo ha ter do -
ko nu je wre sz cie samoi den tyfi ka cji. Wów czas mo ż li we jest ze spo le nie prze -
strze ni i mie sz ka ń ca, a kwe stia obcości ule ga trans fo r ma cji. Bo wiem już nie
świat lu dz ki jest dla po sta ci mie j s cem właści wym, lecz rze czy wi stość dla
człowie ka całko wi cie obca, wypełnio na two ra mi, dla któ rych śmierć jest ini -
cjacją ist nie nia. „Te raz mknę z drwiącymi i przyja z ny mi ghu la mi po śród no c ne -
go wia tru” (Lo ve c raft 1999: 137). Sce ne ria ob sza ru za mieszka ne go przez bo ha -
te ra od twa rza jed nak pewną zna mienną w li te ra tu rze gro zy pra widłowość, eks -
pli ko waną jako za sa da, iż „ulu bionymi mie j s ca mi, w któ rych po ka zy wa li się
zma r li, były cmen ta rze, zru j no wa ne za mki i opu sz czo ne opa c twa z ich cie mny -
mi ko ry ta rza mi, z roz ległymi pod zie mia mi” (Ja nion 2002: 102). Mie j s ce, w któ -
rym fun kcjo nu je „Przy bysz” cha ra kteryzuje się iden ty cz ny mi właści wo ścia mi
i współgra z od krytą wreszcie to ż sa mo ścią bo ha te ra.

Te ry to rium początko wo nie zro zu miałe, nie prze j rzy ste, a przez to nie przy ja z -
ne, transfo r mu je się w ob szar akce p to wa ny, pod trzy my wa ny świa do mo ścią
włas nej „in no ści”. 

Wiem, że zawsze byłem i po zo sta nę przy by szem z zewnątrz – ob cym w tym stu le ciu i po śród
tych, którzy wciąż je sz cze są lu dź mi (Lo ve c raft 1999: 137). 
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Aby okre ślić po zy cję bo ha te ra w świe cie przed sta wio nym na rra tor ope ru je
po ję ciem „zewnętrza”, od noszącym się do ka te go rii prze strzen nych, któ re opi -
sują szcze gó l ne uwa run ko wa nie czy sy tu a cję pod mio tu. Okre śle nie „wewnątrz” 
syg na li zu je przy na le ż ność do ja kie goś obszaru lub gru py (społecz nej, et ni cz nej, 
etc.), na to miast ka ż da „ze w nę trz ność” ko ja rzy się z „obco ścią”, nie dopa so wa -
niem, kon fliktem z tym, co „we wnę trz ne”. Ta szcze gó l na alie na cja i po czu cie
wy abs tra howa nia z „no r malnego” świa ta współgrają z ob ra zem prze strze ni,
w któ rej po ru sza się bo ha ter. Sta re, om szałe mury za mczy ska, po zba wio ne
światła po mie sz cze nia, zupełna izo la cja („Ja kieś isto ty mu siały się tro sz czyć o
moje po trze by, lecz ja nie pa mię tam ni ko go, z wyjątkiem sie bie”; Lo ve c raft
1999: 130) składają się na ob raz wy so ce kon tra sto wy w sto sun ku do prze strze -
ni, do któ rej do cie ra bo ha ter w fi na le opo wia da nia. Jest to te ry to rium człowie -
ka, uka za ne w na sy co nych, jasnych ba r wach i spra wiające wra że nie ciepła: 
[…] bił z nich [okien] si l ny blask (Lo ve c raft 1999: 134). 

Prze de wszy stkim jed nak jest to mie j s ce pełne lu dzi („uj rzałem oso b li wie
przy od zia ne towarzy stwo”, Lo ve c raft 1999: 134) oraz dźwię ków, któ rych do tej 
pory bo ha ter był po zba wio ny. 

Ni g dy dotąd nie słyszałem lu dz kiej mowy i mogłem się je dy nie do my ślać, o czym roz ma -
wiano (Lo ve c raft 1999: 134). 

Dys tans po mię dzy patrzącym a bawiącymi się jest za tem do da t ko wo
pogłębia ny nie możnością po ro zu mie nia się. Lecz rozziew ten sta je się je sz cze
wię kszy w mo men cie, gdy isto ta po ja wia się w po mie sz cze niu. Do pie ro wów -
czas uja w nio na zo sta je ab so lu t na jej ob cość, zamani fe sto wa na hi ste ryczną re -
akcją ze bra nych. 

Le d wie zna lazłem się w sali, całe to warzystwo oga r nęła nagła, niewy po wie dzia na, doj mująca
zgro za, któ rej wy raz po wykrzywiał ich twa rze i wy darł prze ra ź li we okrzy ki z nie omal wszy stkich 
gar deł. Wszy s cy […] rzu ci li się do ucie cz ki, a w tu mu l cie i pa ni ce ki l ka osób zemdlało i zo stało
wy nie sio nych […]. Wie lu za kry wało oczy i gnało na oślep w pa ni cz nej próbie ucie cz ki
(Lovecraft 1999: 134–135).

Zwró cić też trze ba uwa gę na fakt, że cho ciaż bo ha ter re pre zen tu je te ry to rium 
nu minoty cz ne, to w jego oczach bawiący się lu dzie są tak samo obcy. Tytułowy 
„przy bysz” opisuje bo wiem stro je zgro ma dzo nych jako oso b li we i choć usiłuje
zi den tyfi ko wać się z tańczącymi, nie potra fi re a go wać jak oni, a co wię cej – nie 
post rze gając sie bie jako źródła za gro że nia, po zo sta je w za wie sze niu po mię dzy
świa tem lu dzi a własną rze czy wi sto ścią. Widząc od bi ty w lu strze własny wi ze -
ru nek, opo wia dający kon sta tu je: 
[…] było [to] istną ko m bi nacją wszy stkie go, co nie czy ste, nie sa mo wi te, nie nor ma l ne, niepożą-
dane i god ne naj wy ższej po gar dy. Miało tru pią ba r wę gnijących zwłok, od cień rozkładu, sta ro ści
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i ze p su cia, to czo ny przez ro ba ki, ocie kający ei do lon bluź nie r cze go ob ja wie nia, ohydne, okru t ne
uzew nę trz nie nie tego, co li to ści wa zie mia po win na na za wsze ukryć w swo ich trze wiach. […] Uj -
rzałem w jego wy ża r tym, ziejącym na gi mi ko ś ć mi kształcie prze ra ź li wie iro niczną, zde fo r mo -
waną w niemo ż li wy do wy ra że nia spo sób tra we sta cję lu dz kiej sy l we t ki (Lo ve c raft 1999: 135). 

Opis ten opie ra się prze de wszy stkim na wy ra że niach o aksjo lo gi cz nym cha -
ra kte rze i wywołujących okre ślo ne asocjacje. „Blu ź nie r czy”, „ohyd ny”, „prze -
ra ź li wie iro ni cz ny”, „ze p su cie”, „sta rość” to okre śle nia przy noszące kon kre t ne
sko ja rze nia este ty cz ne, odwołujące się do wyob ra ź ni i ko no ta cji na trwałe wpi -
sa nych w lu dz ki spo sób post rze ga nia rze czy wistości. Ich kon tra sto wość wo bec
utrwa lo ne go ka no nu pię k na wzma ga do da t ko wo at mo s fe rę ob co ści, wy ra ź nie
sy tu ując bo ha te ra w opo zy cji do świa ta ży wych. Jego wta r g nięcie do tego świa -
ta oraz pra gnie nie in te gra cji z ludzką co dzien no ścią świa d czy je dy nie o bra ku
wie dzy na własny te mat. Na to miast spo sób uka za nia sy l we t ki bo ha te ra wpi su je
się w kon cepcję rze czy wi sto ści przy woływa nej w twó r czo ści Lo vec ra f ta. Mi -
chel Ho u el le becq pi sze:

[Love cra f to wski – przyp. K.O.] świat cu ch nie. Zmie sza ny fe tor tru pów i ryb. Po czu cie klę ski,
ohyda rozkładu. […] Pod ob rzmiałym księ ży cem […] są ty l ko wzdę te tru py, spu ch nię te i cza r ne,
go to we strze lić stru mie niem zgni li z ny. […] To, co wi dzi my, bu dzi w nas cza sem grozę […]. Inne 
zaś zmysły po twier dzają społem, że świat jest na pra wdę czymś od ra żającym (Ho u ellebecq 2007:
72).

Rzecz ja s na ob cość po sta ci ma ni fe stu je się tu taj ta k że w kon te k ście ist -
niejącego w trady cji lęku przed zmarłymi czy pe w nych za sad ni czych kwe stii
od noszących się do sfe ry śmie r ci. Uni ce stwie nie prze ista cza prze cież ży we go
człowie ka w przed miot, iden tyfi ko wa ny z ma te rią nie oży wioną. 

Na szcze gólną uwa gę [zasługu je] wzbu dzający zgro zę i po czu cie nie bez piecze ń stwa wygląd
nie bo sz czy ka. Jest to wra że nie czę sto od czu wa ne mo c niej niż więź uczucio wa. Nie bo sz czyk jest
nie ja ko ob ję ty tabu, po sia da ma giczną ene r gię, któ ra może od działywać na bli skich, na dom, lu dzi 
i przed mio ty. Ma w so bie coś nie czy ste go i wzbu dzającego lęk i już samo do tk nięcie go gro zi
ska że niem […] (di Nola 2006: 245). 

Fakt ten tłuma czy tak czę ste przy woływanie postaci tru pa jako re pre zen tan ta 
nie czy s tych mocy.

Su ge ro wa nie obe cno ści ma r twe go w dzie dzi nie żyjących ini cju je trwo gę,
przekłada się na ob raz „Nie moż li we go”, nie po ję te go i – oczy wi ście – nie chcia -
ne go. Ta kie uję cie i to wa rzyszący mu strach mo ż li wy jest para do ksa l nie dzię ki
zmia nie spo so bu post rze ga nia tru pa w perspe kty wie społecz nej, a więc zupeł-
nym wy abs tra howa niu go od żyjących. Pa mię tać bowiem na le ży, że:
[…] w tra dy cy j nej mi to lo gii ciało umarłego re pre zen tu je nie ty l ko to, kim był niebo sz czyk, ale
rów nież to, kim się stał i kim się sta nie: isto tę z ta m te go świa ta, głębo ko wnikającą w świat ży -
wych i ści śle go do tyczącą. W ku l tu rze pozy tywi sty cz nej i na ce cho wa nej in dy widuali z mem czci
się […] wytrwa le zwłoki oso by bli skiej, aby za cho wać ilu zję obe cno ści […]. Dla ko goś oso bi ście 
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nieza anga żowa ne go […] trup jest ty l ko zna kiem na uko wo wytłumaczonego pro ce su bio logi cz ne -
go (Tho mas 1986: 64-65).

Li te ra tu ra gro zy przy wra ca da w ny porządek, kie dy za po mocą swo jej mi to -
lo gii po ka zu je zmarłego jako byt nie do ko ń ca zro zu miały, nie na leżący do wy -
mia ru lu dz kie go, jed nak realnie ist niejący i wpływający na los żyjących. Zmia -
na op ty ki jest w tym przy pa d ku ro dza jem trans gre sji, do ko na nej przy udzia le
mi to lo gii prze mie sza nej z tra dycją oraz ukry ty mi obawami przed nie zna nym.
W opo wia da niu Przy bysz Lo ve c raft pre zen tu je ist nie nie „ob ce go” nie ty l ko z
lu dz kiej per spektywy, lecz prze de wszy stkim w uję ciu sa me go „od mie ń ca”. Jak 
pi sze de Be a u vo ir: 

Inny, okre ślając się jako Inny, by na j mniej nie okre śla To ż sa me go: prze ciw nie To ż sa my, uz -
nając się za To ż samego, okre śla In ne go. Aby jed nak nie do ko nała się za mia na ról, aby Inny nie
stał się To ż sa mym, trze ba, by Inny pod porządko wał się owe mu ob ce mu pun kto wi widzenia (de
Be a u vo ir 2007: 16). 

Porządek w isto cie nie zo sta je od wró co ny, lecz je dy nie zakłócony na krótką
chwi lę, do cza su, gdy „Obcy” po j mu je, iż nie spo sób zi den tyfi ko wać się
z „Tożsa mym” i go dzi się na swo je wy klu cze nie poza na wias no r malno ści.
Dzie je się tak dla te go, iż „obcy [to] ten, któ ry nie jest mną, wo bec któ re go mu -
szę okre ślić sie bie i swo je te ry to rium” (Ha ska, Sta cho wicz 2006: 6). Oz na czo -
ność stre fy przekłada się na cha ra kte ry styczną przy na le ż ność, przy pi sa nie do
konkre t ne go układu prze strzen ne go. Wkro cze nie mon strum w dziedzi nę zdo mi -
no waną przez człowie ka ro dzi w efe kcie tra u mę prze ży waną przez sa me go bo -
ha te ra. W nim bo wiem dokonuje się pro ces samo akce p ta cji, auto -przy pi sa nia do 
okre ślo ne go ga tun ku, sta no wiący zarazem akt po go dze nia się z własną od mien -
no ścią. Zwró cić wsza k że trze ba uwa gę na fakt, że bo ha ter do bro wo l nie przy j -
mu je na rzu co ny porządek ist nie nia; postrze gając swój kon te r fekt w ka te go riach
po two r no ści czy brzy do ty, na da je so bie jed no cze ś nie sta tus stwo rze nia wy -
zwolonego. Początko wa zgro za prze ra dza się w za do wo le nie i w kon se k wen cji
pro wa dzi do zgody na własne ist nie nie. 

Na uwa gę zasługu je rów nież fakt, że na rra cja w Przy by szu jest prze ka zem
pie r wszo o sobowym, re lacją utrzy maną w nie zwy kle eks pre sy w nym i ba r w nym
to nie. Mno gość określeń wartościujących prze strzeń (og ni skujących się głów nie 
wokół ter mi no lo gii ne ga ty w nej: „blu ź nie r czy”, „prze ra żający”, „prze ra ź li wie
iro ni cz ny”, itp.) po wo du je, że optyka bo ha te ra zo sta je uwia rygo d nio na. Per spe -
kty wa oglądu jest jed nak – jak się oka zu je – per spe ktywą potwo ra, owe go prze -
ra żającego „in ne go”, co wy da t nie wpływa na ja kość pro ce su projekcji -iden tyfi -
ka cji. Jak kon sta tu je bo wiem Anna Ge m ra, „pod sta wo wy po dział świa ta przed -
sta wionego i jego ele men tów w utworach gro zy prze bie ga zwy kle wzdłuż li nii
»swo je«/»obce«, »my«/»oni«” (Ge m ra 2006: 501), co jed noz na cz nie okre śla re -
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la cję po mię dzy od biorcą a opisy wa nym przez ar ty stę mon strum, zwłasz cza je śli 
wziąć pod uwa gę za le ż ność, że „granica po mię dzy »na szym« a »ob cym« jest
za ra zem gra nicą po mię dzy Do brem a Złem” (Ge m ra 2006: 502). Po do b ne uję -
cie wa run ku je za tem przy na le ż ność „in ne go” do sfe ry ne ga ty w nej, po wo dując
nie zgo dę lub nie chęć od bio r cy. Tym cza sem po twór Lo vec ra f ta pre zen tu je całą
gamę uczuć zare zer wo wa nych tra dy cy j nie dla bo ha te ra kon fron towa ne go z nu-
mi no sum, nie zaś doń przy na leżącego. Pro blem syg nali zo wa ny przez pi sa rza w
utwo rze Przybysz wiązać się może z pre zen to wa nym przez au to ra prze ko na -
niem, iż isto ty spo za na szej rze czy wi sto ści są tak na pra wdę dete rmi no wa ne pra -
wa mi iden ty cz ny mi jak lu dz kie i w związku z tym pre zentują zacho wa nia czy
dąże nia po do b ne do człowie czych wzo r ców po stę po wa nia. Jak kon sta tu je Ho u -
el le becq:
[…] by wy ob ra zić so bie, jak po tra kto wałyby nas, gdy by śmy nawiązali z nimi kon takt, le piej
przy po mnieć so bie, w jaki spo sób my tra ktu je my ta kie «ni ż sze in te li gencje» jak kró li ki czy żaby.
W naj le p szym przy pa d ku stają się na szym po ży wie niem; cza sem też, czę sto, za bi ja my je dla sa -
mej przy je mno ści za bi ja nia. Oto, ostrze ga Lo ve c raft, pra wdzi wy ob raz na szych przyszłych re la cji 
z „ob cy mi inte li gen cja mi” (Ho u ellebecq 2007: 34). 

Za uwa żyć ta k że trze ba, iż to pos „ob ce go” fun kcjo no wać może na płasz czy ź -
nie sa mo iden tyfika cji, jako ka te go ria utra ty lub bra ku to ż sa mo ści. Po zba wio ny
do ty ch czas włas ne go wi ze runku bo ha ter nie po j mu je, kim jest i skąd się wziął.
Usiłuje uciec z wię zie nia, ja kim sta je się dlań sta re za mczy sko, dokładając
wsze l kich sta rań, aby wy kro czyć poza prze strzeń mu przypi saną. Sam do ko nu je 
trans gre sji i sam również się nią sta je, po nie waż nie ba cz nie prze kra cza gra ni cę
po mię dzy świa tem ma r twych i ży wych oraz mię dzy świa tem lu dzi i świa tem
potworów. Jed nak mo ment uświa do mie nia jest rów no zna cz ny z ge stem akce p -
ta cji sie bie. Cho ciaż bo ha ter do tkli wie od czu wa swoją od mien ność, okre śla się
jed no cze ś nie jako nowy, nie potrze bujący lu dz kiej apro ba ty byt. Mówi: 
[…] zro zu miałem to z chwilą, gdy sięgnąłem ręką w kie run ku od ra żającej, blu ź nie r czej ohydy,
wi do cz nej wewnątrz tej wie l kiej, złoco nej ramy – kie dy […] dotknąłem zi mnej nie ustępli wej po -
wie rz ch ni gład kie go, pole ro wa ne go szkła (Lovecraft 1999: 137). 

Z jed nej za tem stro ny „Przy bysz” ja s no wy ra ża sta no wi sko wo bec włas ne go
wyglądu, z drugiej wsza k że afi r mu je mon stru alną fi zjo no mię jako wykład nik
przyna le ż no ści ga tun ko wej i mo ż li wość wyj ścia poza mury doty ch cza sowe go
wię zie nia, co egze mpli fi ku je wy zna nie: 
[…] mu szę wsze la ko przy znać, że dzię ki tej no wej swo bo dzie i sza le ń stwu nie omal po godziłem
się z go ryczą ob co ści (Lo ve c raft 1999: 137).

„In ność”, ro zu mia na w per spe kty wie fi zy cz nej brzy do ty, przekłada się tu taj
na tradycy j ny spo sób po j mo wa nia oraz prze bie gu gra ni cy po mię dzy tym, co uz -

Świat według po two ra, czy li gra z to po sem „Ob ce go”... 191



na wa ne za do bre lub złe. Tu taj jed nak siły cie mno ści nie funkcjo nują w ża den
zna ny do ty ch czas spo sób, po nie waż w za sa dzie nie ma ich w ogó le. Pe jo ra tyw -
ne określe nia uży te do cha ra kte ry styki ob cej isto ty nie współgrają ani z jej
dąże nia mi, ani z oso bo wo ścią (je śli ta ko wa ist nie je). Po twór chce się „zaprzy ja -
ź nić”, udo mo wić, gdyż po pro stu nie ro zu mie włas nej mon stru al no ści i wy da je
mu się, że jest tym sa mym, co lu dzie, ga tun kiem.

W te k ście Lo vec ra f ta w szcze gó l ny spo sób zosta je wy zna czo na gra ni ca po -
mię dzy lu dz kim a ob cym, gdyż na obie te ka te go rie au tor każe pa trzeć z per spe -
kty wy mon strum, isto ty wyrzuco nej poza ob ręb człowie czych mo ż li wo ści po j -
mo wa nia. Tu taj właś nie do ko na ne zo sta je zna mien ne od wró ce nie ról, wska za -
nie pun ktu wi dze nia „in ne go”, pod wa żo na zo sta je czy ośmie szo na za sa da,
według któ rej fun kcjo nu je li te ra tu ra gro zy. In ten cje „ob ce go” nie noszą zna -
mion agre sji, nie stają się prze ja wem chę ci eks ter mi na cji lu dz ko ści. Re a kcje
zebranych są re zu l ta tem nie poro zu mie nia, efe ktem tra dy cy j nej ne ga cji tego, co
fi zy cz nie brzy d kie, zi dentyfi ko wa nia ze złem. Tym cza sem bo ha ter nie re pre -
zen tu je żad nej opcji, opo wia da się po swo jej stro nie, z sub telną re zy g nacją zga -
dzając się na własne ist nie nie. „Obcy” nie próbuje stać się „To ż sa mym”, lecz
nie po dej mu je ta k że wysiłku, aby uni ce stwić własną eg zy sten cję. Podo b ne uję -
cie aspi ra cji oraz do ko nań po sta ci sy tu u je się w całko wi tym wy abs tra howa niu
od ja kiegoko l wiek mo de lu psy cholo gicz ne go. Ten wy ra ź ny ap sy cho lo gizm jest
jed nak me todą ob razowa nia zgodną z li te racką fi lo zo fią Lo vec ra f ta, ktorą tak
cha ra kte ryzu je Mi chel Houelle becq: 
[…] wsze l ka psy cho lo gia jest bez uży te cz na. […] Po sta ci wca le jej nie po trze bują; ko m p let rece p -
to rów w sta nie uży wa l no ści po wi nien im wy sta r czyć. Ich je dyną pra wdziwą funkcją jest w isto cie 
rze czy post rze ga nie (Ho u el le becq 2007: 73). 

Tak też dzie je się w przy pa d ku „przybysza”, któ ry jest je dy nie obse r wa to -
rem swo je go losu. Tytułowy Przy bysz po do b ny jest do in nych bo ha te rów
wypełniających Love c ra f towską rzeczy wi stość, któ rzy „osa cze ni przez stra sz li -
we prze czu cia […] za cho wują się jak milczący, bie r ni, całko wi cie bez bron ni,
spa rali żo wa ni obse r wa to rzy. […] Będą trwać przy ku ci do miejsca, choć dokoła
ko sz mar na bie ra re a l nych kształtów” (Ho u ellebecq 2007: 74). 

* * *

Mo tyw „in ne go” jest szcze gó l nie pro du kty w ny w li te ra tu rze gro zy ze wzglę -
du na mno gość wa rian tów, w ja kich może się po ja wiać. Jako pro je k cja lęku
przed nie zna nym przybie ra naj roz mai t sze kształty, prze ob ra żając się w to, co
człowie ko wi naj bar dziej nie przy ja z ne. Jed nak we ird fi c tion po tra fi prze isto czyć
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rze czy wi stość w taki spo sób, aby przed mio ty na wet naj bar dziej zna ne i bli skie
sta wały się źródłem za gro że nia. Ho u el le becq wspo mi na na przykład:
[…] nie wie lu lu dzi uzna jo dową woń wo do ro stów za od py chającą i przykrą; prócz, bez wątpie nia. 
czy te l ni ków Wi d ma nad In nsmo uth. Po do b no trud no jest po le ktu rze opo wia dań Lovecrafta my -
śleć spo ko j nie o płazach. Wszy stko to spra wia, że zgłębia nie tych te kstów to dość szczegó l na pró -
ba (Ho u el le becq 2007: 74). 

Znamienna umie ję t ność na da wa nia zna nym aspe ktom zupełnie in ne go zna -
cze nia sta je się wy zna cz ni kiem fan ta sty ki ukie run ko wa nej na wzbu dza nie w od -
bio r cy lęku. Jed no cze ś nie umie ję t ne prze su nię cie do ko na ne w ob rę bie ar che ty -
pów po zwa la na pełnie jsze ich wy korzysta nie, na da nie im no we go zna cze nia.
W przypa d ku to po su „in ne go” jest to za da nie trud ne, po nie waż opie ra się nie
ty l ko na prze warto ścio wa niu czy od wró ce niu, ale rów nież na nawiąza niu do
wielo pozio mo wo ści wykładni oraz in ter pretacji tego to po su. 
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An drzej POLAK

Wy spa Krym Wa si li ja Aksiono wa jako przykład
pro zy alterna tywno- history cz nej

Nie ule ga wątpli wo ści, iż w XX wie ku po wieść hi sto ry cz na w swej kla sy cz -
nej fo r mie (z wsze l ki mi mo ż li wy mi wa ria cja mi) na dal sta no wiła je den z ro dza -
jów twó r czo ści li te ra c kiej. Pe w ne zna mio na od mia ny ga tun ko wej uzy skała jed -
na k że pro za history czno- fanta stycz na (do tycząca „hi sto rii alte rna ty w nej”) i fan- 
ta styczno -histo rycz na (jej cechą cha ra kte ry styczną są ró ż ne go typu pod ró że
w cza sie) (Балакин 2008). Szcze gó l nie po pu la r nym osta t ni mi cza sy w li te ra tu -
rze ro sy j skiej pi sa r stwem alterna tywno- history cz nym zain te re so wał się kry tyk
Sie r giej Czu pry nin, dla któ re go jest to typ pro zy ana li zującej nie zrea lizo wa ny w 
rze czy wi sto ści wa riant hi sto rii. Czu pry nin pod kre śla, że cho ciaż po wy ższy te r -
min związany jest z li te ra turą fanta stycz no-na u kową, to za kla sy kę tego qu a -
si-ga tun ku uz na ne zo stały utwo ry pi sa rzy na ogół z fan ta styką nie koja rzo nych,
a mia no wi cie Wy spa Krym (1981, w ZSRR pu b li ka cja w 1990) Wa si li ja Aksio -
no wa oraz Рoммaт (1990) Wia czesława Pie cu cha. Au tor pie r wsze go z wy mie -
nionych utwo rów zakłada, że w 1920 roku bo l szewikom nie udało się po ko nać
wojsk białego ge ne rała Wran gla, dzię ki cze mu Krym na dzie się cio le cia stał się
en klawą bur żua zy j nej demo kra cji. Jest to więc po wieść z cy klu „co by było,
gdy by…”. Po do b ne „alte rna ty w ne” hi sto rie uka za ne zo stały cho cia ż by w utwo -
rach Wia czesława Ry ba ko wa i Nikołaja Roma nie c kie go. W Евразийской
симфонии (2000–2005), cy klu opo wia dań na pi sa nych do spółki z Igo rem Ali -
mo wem (pod wspó l nym pse u do ni mem Golm van Za j czik), Ry ba kow kre śli
dzie je XIII -wie cz ne go pa ń stwa Or dus, po wstałego w wy ni ku po ro zu mienia
mię dzy Rusią Ale ksan dra Newskie go i Ordą, kie ro waną przez syna Batu Cha na, 
Sa r ta ka. Z ko lei Убьём в себе Додолу (1996) Roma nie c kie go przed sta wia dwa
nie za le ż nie roz wi jające się państwa Słowian Wschod nich, któ rym udało się
prze trwać od śred nio wie cza aż po czasy współcze s ne – chrze ści jańską Ruś
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Kijowską i po ga ń ski No wo gród1. Biorąc pod uwa gę wzmo żo ne zapo trze bo wa -
nie na sen sa cję, utwo ry tego ro dza ju na le ży uz nać za ko me r cję po zba wioną ry -
zy ka. Pro za alterna tywno- history cz na to jed na z popu lar nie j szych od mian
współcze s nej fan ta sty ki – w 1995 roku spe cja l nie na jej po trze by ufun do wa no
na gro dę „Miecz w lu strze” (Чупринин 2008). 

Jak pod kre śla Czu pry nin, zwy czaj sto so wa nia try bu przy pu sz czającego
w utwo rach o cza sach mi nio nych jest w li te ra tu rze ro sy j skiej po roku 1990 na -
gmin ny, ta k że w utwo rach nie aspi rujących do mia na li te ra tu ry fan ta sty cz nej,
cze go przykładem Cza pa jew i pu stka (1996) Wi kto ra Pie le wi na czy Oправда-
ниe (2001) i Oрфография (2003) Dmi tri ja By ko wa, a na wet niebe letry sty cz ne
pra ce tzw. „kome r cy j nych hi sto ry ków” – Ana to li ja Fo mien ki oraz Wi kto ra Su -
wo ro wa. Popu la r ność tego ro dza ju li te ra tu ry po roz pa dzie Związku Ra dzie c kie -
go mo ż na post rze gać jako ale r giczną re a kcję – za rów no ze stro ny pi sa rzy, jak
i czy te l ni ków – na la ta mi na rzu ca ny „je dy nie słusz ny i pra wdzi wy ogląd hi sto -
rii”. Inną jej cechą cha ra kte ry styczną są nie mal obo wiązko wo po ja wiające się
w tych te kstach mo ty wy anty za chod nie, nie kie dy wy ra ża ne wprost, cza sa mi
ukry te, tym nie mniej sta le obe c ne (Чупринин 2008). 

Ale ksandr Bałod już na wstę pie swo je go ar ty kułu ob wie sz cza śmierć kla sy -
cz nej po wie ści hi sto ry cz nej oraz jej zma r twy chwsta nie w no wej, dzi w nej
(w jego prze ko na niu) fo r mie pro zy alterna tywno- history cz nej. Za sta na wiając
się nad przy czy na mi popu la r no ści oraz spe cy fiką (tzw. pa ra do ksa mi) tego ro -
dza ju pi sa r stwa, ba dacz słusz nie za uwa ża, że twó r cy ci to nowi uto pi ści, a ob raz 
świa ta przez nich kon stru o wa ny, to ko le j na fi k cja, mi raż, sy mu la c rum. Stwo rze -
nie arcy dzieła w tym ga tun ku wy da je się nie mo ż li we, co wię cej, naj le p sze
utwo ry alterna tywno- history cz ne by wają kwa lifi ko wa ne jako li te ra tu ra fan ta sy,
kry mi nały, pa ro die alterna tywno- history cz ne (пародия с элементами альтер-
нативной истории), lub tzw. ma in stre am (li te ra tu ra po pu la r na), wątpli we więc, 
czy do ga tun ku po wie ści hi sto ry cz nej w ogó le na leżą. Uz nać by je na le żało za
ty po wy wy twór pi sa r stwa postmo derni stycz ne go, przy czym, o ile ty po wa po -
wieść post moder nisty cz na sta no wi re ma ke li te ra tu ry przeszłości, to oma wia na
przez nas post rze ga na bywa jako re ma ke zda rzeń z przeszłości. Spe cy fi ka
remake’u hi sto rii w li te ra tu rze po le ga na opra co wa niu no we go sce na riu sza ze
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sta ry mi akto ra mi lub, od wro t nie, sta re go sce na riu sza z no wy mi bo ha te ra mi
(dzi w nie przy po mi nającymi da w nych) (Балод 2008).

Pro za alterna tywno- history cz na ma przed sobą, zda niem A. Bałoda, dwie
dro gi roz wo ju – wszerz (eks ten sywną) i w głąb (in ten sywną). Pie r wsza z nich,
łatwie j sza, wy da je się wy cze r py wać swo je mo ż li wo ści (cho dzi o pre zen ta cję
no wych – mniej zna nych od bio r cy – epok, epi zo dów, kra jów, kon ty nen tów),
czy te l ni ków in te re sują bo wiem alte rna ty w ne wer sje wie l kich, po wszech nie zna -
nych wy da rzeń hi sto ry cz nych, któ rych, wbrew po zo rom, nie ma zbyt wie le. Siłą 
rze czy, le p sze per spe kty wy otwie rają się przed pi sa rza mi po dej mującymi ana li -
zy i no wa to r skie in ter pre ta cje wątków wie lo kro t nie już opi sy wa nych, zmie -
rzające do wy pra co wa nia no wych idei, czy wręcz alte rna ty w nych hi sto rio zo fii
(Балод 2008).

Głęb szy na mysł nad istotą pi sa r stwa alterna tywno- history czne go pro wa dzi
do para do ksal ne go wnio sku, że hi sto ria jest z isto ty swej bez alte rna tyw na. Je -
den z ulu bio nych spo so bów kre o wa nia przez pi sa rzy zda rzeń, to za mia na obli -
gato ryj ne go w przy pa d ku tego ga tun ku py ta nia: „co by było...”, założeniem:
„to, co się stało w przeszłości na pra wdę, nie zda rzyło się w hi sto rii alte rna ty w -
nej”. Jed nakże rezu l tat ta kie go roz wiąza nia jest, para do ksa l nie, za ska kujący,
tok hi sto rii nie ule ga bo wiem wię kszym zakłóce niom. Wy cho dzi na to, że hi sto -
rią rządzi pe w na pra widłowość, którą kre o wa ne przez pi sa rzy zda rze nia nie są
w sta nie po wa ż nie na ru szyć (Балод 2008). 

Jak od no to wu je Władisław Gon cza row, wię kszość kry ty ków i ba da czy li te -
ra tu ry, za li cza tzw. „alte rna ty w ne hi sto rie” do fan ta sty ki. Co wię cej, nie brak
głosów, by za pro zę fan ta styczną uz nać pra kty cz nie całą hi sto ryczną be le try sty -
kę, po nie waż jej twó r cy, w wię kszo ści przy pa d ków, opi sują nie rze czy wi ste
zda rze nia, lecz swo je o nich wy ob ra że nia, w naj le p szym ra zie mo ż na tu mó wić
o re kon stru kcji hi sto rii, w naj go r szym zaś – o ro je niach „na pod sta wie”
(Гончаров 2008). 

Gon cza ro wa in te re sują głów nie alte rna ty w ne mo de le skie ro wa ne nie na
przeszłość, lecz przyszłość, będące czę ścią tzw. fu tu ro lo gii, uwa ża nej dziś za
jedną z dzie dzin so cjo lo gii, za j mu je go ga tu nek alte rna ty w nych hi sto rii wo jen -
nych, w XIX wie ku cieszący się uz na niem na wet wśród wo j sko wych stra te gów. 
Jego zda niem, około roku 1870 po ja wił się w li te ra tu rze eu ro pe j skiej ro dzaj pi -
sa r stwa, któ ry za czę to okre ślać mia nem „uto pii wo jen nej” (военно-утопичес-
кий роман) lub „fan ta sty ki ob ron nej” (оборонная фантастика). Jak wy ni ka
z usta leń Gon cza ro wa, w Ro sji ten qu a si-ga tu nek za początko wały dwa szki ce
pi sa rza i ucze st ni ka wo j ny rosyj sko- ture c kiej, Wsie wołoda Krie sto wskie go,
opub li ko wa ne w 1882 roku w cza sopiśmie „Isto ri cze skij wie st nik”. Te ksty
Krie sto wskie go ana li zo wały per spe kty wy przyszłej wo j ny na Wscho dzie oraz
szan se stwo rze nia ro sy j skiej bazy ma ry nar ki wo jen nej na wy spach Cu szi m -
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skich. W ko le j nych la tach uka zały się na stę p ne utwo ry za li cza ne do „wo jen nej
fan ta sty ki”, a ich ilo ścio wy wzrost (rów nież we Fran cji, Nie mczech, Wie l kiej
Bry ta nii) przy padł na początek XX wie ku, co spo wo do wa ne było wzro stem na -
pięć w po li ty ce eu ro pe j skiej. Cie ka we, że wię kszość z nich uz na na zo stała za
ro dzaj li te ra tu ry wojen no-teo rety cz nej, a nie kla sy cz nej be le try sty ki. Szcze gó l -
ne go zna cze nia ga tu nek ten na brał w Ro sji po roku 1917, gdzie tra kto wa ny był
spe cy fi cz nie – nie za li cza no go ani do fan ta sty ki na uko wej, ani do prac na uko -
wych. Ponad to, roz wój ra dzie c kiej fan ta sty ki lat 20. mi nio ne go wie ku za owo co -
wał pra wdzi wy mi, pie r wszy mi w li te ra tu rze ro sy j skiej „alte rna tyw ny mi hi sto -
riami” (zo rien to wanymi wstecz). W roku 1928 opub li ko wa no utwór trzech ura l -
skich pi sa rzy (W. Gri sz go r na, I. Kel le ra, B. Li pa to wa) Бесцеремонный Роман,
któ re go bo ha ter wy ru sza w przeszłość, by po móc Na po leo no wi pod Wa te r loo.
Ga tu nek ten nie stał się jed nak w ZSRR zbyt po pu la r ny, wię ksze wzię cie miał
wśród ro sy j skich pisa rzy-e mi gran tów (na przykład P. Kra s no wa i M. Pie r wu -
chi na). Jak się wy da je, wy mo gi bez pie cze ń stwa po wo do wały, iż ra dziec cy au to -
rzy pro zy fan ta sty cz nej ogra ni cza li się do pre zen ta cji hipo te ty cz nych ka ta kli z -
mów wstrząsających świa tem kapi tali sty cz nym (re wo lu cje, kontr re wo lu cje, fa -
szy sto wskie i anty fa szy sto wskie prze wro ty). Jed nym z nie li cz nych wyjątków
była po wieść Bo ri sa Ław rie nio wa Крушение республики Итль (1925), będąca
aluzją do jed ne go z epi zo dów wo j ny do mo wej – mała, połud nio wa część Ro sji
od dzie la się od re szty kra ju i za cho wu je, na pe wien czas, ustrój burżua zyjno-
 kapita listycz ny. Po mysł ten po dej mie, po z górą pię ć dzie się ciu la tach, Wa si lij
Aksio now w Wy spie Krym (Гончаров 2008). 

Zda niem Gon cza ro wa, od dru giej połowy lat 20. w li te ra tu rze ra dzie c kiej
po ja wiają się ko le j ne utwo ry tzw. „fan ta sty ki wo jen nej”, za wie rające re we la cje
na te mat nieist niejących, póki co, ro dza jów bro ni. W la tach 30. li te ra tu ra ta sto -
p nio wo sta wała się sa mo dzie l nym ga tun kiem, pełniącym wa ż ne za da nia pro pa -
gan do we. Tzw. „po wie ści o przyszłej wo j nie” uz na wa ne były za „coś waż nie j -
sze go” niż „nie po wa ż na” fan ta sty ka, a ich twó r cy, w wię kszo ści zupełnie dziś
za po mnia ni (naj czę ściej nie byli to za wo do wi pi sa rze), tacy, jak Gie o r gij Ba j du -
kow, Piotr Pa w len ko, A. Sze j d man, W. Na umow, cie szy li się spo rym uz na niem. 
W ga tun ku tym pró bo wa li swych sił rów nież pro fe sjo nal ni li te ra ci – Sie r giej
Di ko wski, Wa si lij Ku ro cz kin, a na wet Ale ksiej Tołstoj. Po 1945 roku oma wia -
ny ro dzaj pi sa r stwa pra kty cz nie za niknął, oka zało się, że nie da w no za ko ń czo na
wo j na wyglądała zupełnie ina czej niż w ro je niach pi sa rzy, co niewątpli wie
przy czy niło się do spa d ku jego popu la r no ści. Pa mię ta j my poza tym, że prze bieg 
II wo j ny świa to wej nie na da wał się jako ma te riał do li te ra c kich pe re gry na cji
w kra ju, gdzie ofi cja l nie głoszo no brak al ter na ty wy dla raz przy ję tej wi zji hi sto -
rii. „Tryb przy pu sz czający” uz na no za anty ra dzie cki, nie na uko wy, w re zu l ta cie
cze go ga tu nek ten na wie le lat zo stał za po mnia ny (Гончаров 2008).
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„Po wieść o przyszłej wo j nie” od ro dziła się wraz z roz pa dem Związku Ra -
dzie c kie go, łącząc „wo jen ne al ter na ty wy” i tzw. „te ch ni cz ny thril ler”. Jed na k że, 
jak słusz nie za uwa ża Gon cza row, ten futu rolo gi cz ny thril ler jest obe c nie prze de 
wszy stkim thril le rem właś nie – w od ró ż nie niu od utwo rów z początku XX wie -
ku, ma ba wić czy te l ni ka, a nie pre zen to wać nowe kon ce pcje wojen no-po lity cz -
ne. Do nu r tu tego ba dacz za li cza utwo ry An drie ja Ani ki na, Sie r gie ja Ani -
simowa, Wa si li ja Zwia gin ce wa, An drieja Łaza r czu ka, Lwa Wie r szy ni na, Ale -
ksan dra Bu sz ko wa, jak rów nież, uz na wa ne go za kla sy ka ro dzi mej fan ta sty ki,
Kira Bułyczo wa (za wo do we go hi sto ry ka), twó r cę cy klu „Rze ka Chro nos”,
gdzie za wa r te zostały alte rna ty w ne wer sje dzie jów Ro sji w pie r wszej połowie
XX wie ku. Wszy stkie te „wo jen ne al ter na ty wy” i „hi sto ry cz ne re kon stru kcje”
mo ż na, według Gon cza ro wa, po dzie lić na dwa typy – hi sto ry cz ne i li te ra ckie.
W pie r wszych do mi nują fa kty i ich ana li za, nie lu dzie lecz zda rze nia, pod czas
gdy dru gie to teksty z grun tu li te ra c kie, zda rze nia alte rna ty w nej rze czy wi sto ści
uka za ne są tu ocza mi ży wych lu dzi (Гончаров 2008).

Zja wi sko pro zy alterna tywno- history cz nej re pre zen tu je w ro sy j skiej li te ra tu -
rze współcze s nej po wieść Wa si li ja Aksio no wa Wy spa Krym (1981), uz na wa na
po wszech nie za jed no z ambi t nie j szych do ko nań w ra mach tego ga tun ku. Wy -
kre o wa ny przez pi sa rza ro sy j ski Ta j wan (ofi cja l na na zwa Kry m - Ro sja) po sia da
in try gującą hi sto rię oraz skom pli ko wa ne, na pię te re la cje we wnę trz ne. To qu a -
si-pa ń stwo (Tym cza so wa Stre fa Ewa kua cy j na) po wstało w re zu l ta cie nie uda ne -
go dla bo l sze wi ków sta r cia z armią Wran gla, ura to waną przy pa d ko wo przez
młod ego an gie l skie go żołnie rza, Bay la - Lan da, któ ry w kry ty cz nym mo men cie
otwo rzył ogień w stro nę na cie rającego wro ga, stając się, mimo woli, bo ha te rem
na ro do wym. Ustrój demo kra ty cz ny wpro wa dzo no na Wy spie wraz z kon sty -
tucją w roku 1930, nie wie le na to miast wia do mo o sy tu a cji Kry mu w la tach 20.
W pó ź nie j szym okre sie, bro niąc z tru dem zdo by tej nie zale ż no ści (półno c ny
sąsiad ni g dy nie wy ra ził zgo dy na przystąpie nie Wy spy do ONZ), Krym sto -
czyć mu siał zwy cięską wo j nę z Turcją. Ni g dy też przy wó d cy ra dziec cy nie wy -
rze kli się aspi ra cji do Wy spy jako czę ści Ro sji. Pa ń stwo to po sia da swój Pa r la -
ment, składający się z Dumy Tym cza so wej, któ rej prze wod niczący ma sze ro -
kie, nie ma l że pre zy den c kie, upra w nie nia. Ist nieją tu ró ż ne, mniej lub bar dziej
le ga l ne ugru po wa nia, typu pra wi co wej Wi l czej So t ni, Sto wa rzy sze nia Od ro dze -
nia Oj czy z ny i Tro nu, Związku Małoru si nów czy Związku Wspó l ne go Losu.
Znaczącą część społecze ń stwa sta no wią tzw. wre wa ku an ci, czy li cza so wi ewa -
ku an ci, do któ rych na le ży władza; są to lu dzie cze kający dnia, kie dy w Wio sen -
nym Ma r szu wy ruszą, by wa l czyć o od ro dze nie oj czy z ny – sami uz nają się za
je dy nych pra wdzi wych Ro sjan. Pod ko niec lat 70. XX wie ku – wte dy mają mie -
j s ce uka za ne w po wie ści zda rze nia – społecze ń stwo Kry mu jest mo c no kos -
mopo lity cz ne (za wsze zresztą było). Oprócz Ro sjan składa się z wie lu in nych
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na cji, co wię cej, na Wy spie za czy na kształto wać się zupełnie nowy na ród, Jaki,
w skład któ re go wchodzą po to m ko wie Ta ta rów, Włochów, Ro sjan, Bułga rów,
Gre ków, Tur ków i Bry ty j czy ków, posługujący się swo im włas nym ję zy kiem –
zle p kiem ta ta r skie go i ro sy j skie go. To nowe społecze ń stwo jest rów nie obo ję t ne 
na idee od ro dze nia sta rej Ro sji, hasła mo nar chi z mu, jak i mar ksi z mu, a na ro do -
wa fra k cja Jaki w Tym cza so wej Du mie Pa ń stwo wej żąda prze kształce nia wy -
spy w pra wdzi wie nie za le ż ne pa ń stwo ze wszy stki mi in sty tu cja mi pa ń stwo wy -
mi. Dla wie lu Krym to ja ski nia roz pu sty, raj dla awan tu r ni ków i szpie gów, swo -
i mi przy by t ka mi i ame ryka ń ski mi ba za mi wo j sko wy mi przy po mi na Hon g kong
lub Sin ga pur. 

Współcze ś ni kry ty cy widzą w utwo rze prze jaw, chara ktery sty cz nej dla fi lo -
zo fii post mode rni z mu, kry ty ki wsze l kich uto pi j nych pro je któw zmie rzających
do osiągnię cia glo ba l nej ha r mo nii. W tym wy pa d ku cho dzi o zna mien ne dla ro -
sy j skiej in te li gen cji prze ko na nie, zakładające jej winę oraz odpo wie dzia l ność
wo bec na ro du, uo sa bia ne go tu przez społecze ń stwo ra dzie c kie, cie r piące wsze l -
kie nie do god no ści, pod czas gdy oni – kry m s cy in te li gen ci – żyją spo ko j nie i do -
sta t nio, ko rzy stając ze zdo by czy de mo kra cji. Mo tyw to w li te ra tu rze ro sy j skiej
nie no wy. Po czu cie winy to re zu l tat swo i ste go so cja l no-psy cholo gicz ne go ko m -
p le ksu, „ko m p le ksu winy wo bec Ro sji, winy nie ucze st nicze nia w jej cie r pie -
niach”, któ ry kie ru je po czy na nia mi r osyjskich in te li gen tów, repre zen to wa nych
w po wie ści przez re da kto ra „Ro sy j skie go Ku rie ra”, Pawła Łucz ni kowa, syna
białog war dyj skie go ofi ce ra (Лейдерман, Липовецкий 2003: 158–160). Jego
plan, do re a li za cji któ re go kon sek wen t nie zmie rza wraz z grupką naj bli ż szych
przy ja ciół, po le ga na ob da ro wa niu społecze ń stwa ra dzie c kie go bo ga c twem
i zdo by cza mi młodej kry m skiej de mo kra cji, co, w jego na iw nym ro zu mo wa niu, 
win no przy czy nić się do szczę ścia i do bro by tu no wej, wspó l nej ra dzie c kiej oj -
czy z ny. Według Łucz ni ko wa, al ter na ty wa w za sa dzie nie ist nie je, albo syta eg -
zy sten cja na pe ry fe riach lu dz ko ści, albo współudział w me sja ni sty cznym po -
cho dzie Ro sji, uję ty, w wy pra co wa nej przez nie go Idei Wspó l ne go Losu. Jak
słusz nie za uwa żają Mark Li po wie cki i Naum Le j de r man, w idei tej po brzmie -
wają nuty me sja ni z mu, ofia r ni c twa i go to wo ści, by po świę cić wszy stko dla du -
cho wej do sko nałości (Лейдерман, Липовецкий 2003: 160). Według ra dzie c -
kie go re ży se ra Wi ta li ja Gan gu ta, przy ja cie la i sym pa ty ka (nie konse kwent ne go
zresztą) pla nów Łucz ni ko wa: 
[...] Wy spa Krym na le ży do całego ich po ko le nia, jest wcie lo nym marze niem, mo de lem przyszłej
Ro sji2. 
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W roz mo wie z odpo wia dającym za bez pie cze ń stwo Wyspy ge ne rałem Cze r -
no kiem, re da ktor na cze l ny „Ro sy j skie go Ku rie ra” wy zna je wprost, jak wie le
jest w sta nie po świę cić dla re a li za cji swej idei: 

– Prze cież wiesz, Sa sza, jak tam jest – ode zwał się po chwi li. – Cza sem mam wra że nie, że oni
sami nie wiedzą, cze go chcą. Ale my mu si my wie dzieć, cze go chce my. Ja chcę być Ro sja ni nem,
na wet je że li mają mnie de po rto wać na Sy be rię… (s. 80)

Swo je poli ty cz ne cre do wykłada Łucz ni kow w jed nym z re da kcy j nych te -
kstów, Ni cości, przy po mi nającej pse u dohisto rio zofi cz ny tra ktat po świę co ny
oso bie Sta li na:

– Uwa ża my, że w Ro sji trwa obe c nie wa l ka dwóch po tę ż nych prądów. Je że li zwy cię ży Sta lin,
po wsta nie społecze ń stwo to ta li tar ne, bez my śl ne sta do, któ re, nie pa mię tając już Sta li na, [...] bę -
dzie za gro że niem dla całej kuli zie m skiej. Je że li Sta lin prze gra, Ro sja może się prze kształcić
w wielką twórczą wspól no tę ludzką, pro wadzącą dia log z Bo giem, pa mię tającą o włas nych i cu -
dzych cie r pie niach, [...] o krwi, kłam stwie i sta li ni z mie (s. 221).

Bo ha ter Aksio no wa wie rzy w nowe społecze ń stwo, któ re na gru zach sta re -
go, na ru i nach dwóch od chodzących do la mu sa hi sto rii państw (ZSRR i Kry mu -
- Ro sji), stwo rzy nową ja kość, zbu du je Nowe Je ru za lem, któ re prze j mie od swo -
ich po prze dni ków i wy ko rzy sta roz wiąza nia naj bar dziej wa r to ścio we, dążąc do
rów no ści, wol no ści i spra wied li wo ści społecz nej.

Jak twierdzą wspo mnia ni ba da cze (Лейдерман, Липовецкий 2003: 159–
–160), Wy spa Krym – en klawa szczę ścia, do sta t ku i oso bi stej wol no ści, pra -
wdzi wa wy spa „okey” (Ostrow Krym) – to re zu l tat tę sk no ty Aksiono wa za uto -
pią, któ rej raz po raz prze ciwsta wio ny zo sta je po nu ry ob raz ZSRR. Wraz z roz -
wo jem wy pa d ków Łucz ni kow sta je się co raz bar dziej osa mo t nio ny i tra gi cz ny,
na prze kór fa ktom nie zmien nie głosi swój „hi ste ry cz ny ide a lizm”; nie ro zu -
mieją go ani kry m s cy kon ser wa ty ści (orga ni za cja Wi l cza So t nia), ani „skry ci
ra dziec cy li be rałowie” (Gan gut), w jego plan wątpią ta k że rozsądni komu ni sty -
cz ni apa ra t czy cy (przy ja ciel Łucz ni ko wa, Ma r len Ku zien kow). Na dobrą spra -
wę jest sam prze ciw ko wszy stkim, a jego zwy cię stwo (in wa zja wojsk Ar mii
Cze r wo nej) sta je się jed no cze ś nie nie uni k nioną po rażką, któ ra re a li zu je się
zgod nie ze sce na riu szem fi l mu o połącze niu Kry mu z Rosją (czy też przyłącze -
niu do ZSRR), jaki ma za miar na krę cić zna jo my Łucz ni ko wa, ame ry ka ń ski re -
ży ser Oc to pus – „to ta li tar ny po twór po że ra wesołego króli czka na jego własne
ży cze nie”. Przy czy ny po ra ż ki wy dają się tkwić nie w oso bi s tych wa dach głów -
ne go bo ha te ra, lecz w pełnej pułapek ro man ty cz nej świa do mo ści, chara ktery -
sty cz nej dla całego po ko le nia „sze sti diesa tni ków” (Лейдерман, Липовецкий
2003: 160). Łucz ni kow to ucie le ś nie nie „wo l nej świa do mo ści”, człowiek mo -
ral nie ucz ci wy, któ ry nie chce i nie może po go dzić się z samo zado wo le niem
i fałszem sy te go społecze ń stwa, ale od rzu ca ta k że ra dzie c kie zakłama nie. W re -
zu l ta cie Le j de r man i Li po wie cki uz nają go za naj le p sze go (jak ro zu miem,
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w sen sie mo ra l nym) i naj bar dziej wo l ne go ze wszy stkich Aksio no wo wskich
ideali stów- roman ty ków, któ ry dążąc do osta te cz ne go triu m fu spra wied li wo ści
i mo ra l no ści do pro wa dził do cha osu i eg ze ku cji wol no ści, samą zaś po wieść
tra ktują jako gorzką anty uto pię ro man tycz ne go ide a li z mu (Лейдерман, Липо-
вецкий 2003: 160). 

W za sa dzie mamy tu do czy nie nia z dwie ma uto pia mi. Pie r wsza za wa r ta jest 
w pla nach Łucz ni ko wa, w jego Idei Wspó l ne go Losu, a uo sa bia ją przyszłe,
nowe, wzbo ga co ne o Krym pa ń stwo ra dzie c kie. Dru ga uto pia kry je się w kre -
ślo nym na ka r tach utwo ru ob ra zie kry m skiej re pu b li ki, będącej mo de lem wy spy 
ide a l nej, pra wdzi wej (ro sy j skiej) „zie mi obie ca nej”, skon stru o wa nej ze wszy -
stkie go, co naj le p sze, czy też naj bar dziej efe kto w ne, co może im po no wać,
zwłasz cza emi gran tom ze wscho du.

Na ten aspekt po wie ści zwró ciła uwa gę włoska ba da czka Pa tri zia De ot to, dla 
któ rej jest to utwór o nie uda nej pró bie dia lo gu dwóch krę gów ku l tu ro wych
i cywi liza cy j nych – Wscho du i Za cho du, świa ta ka pi ta liz mu i re a l ne go so cja li z -
mu. Czy te l nik kon fron to wa ny jest tu z mi ta mi – ko mu ni z mu zrea lizo wa ne go
oraz mi tem Hol ly wo od, czy li mi ta mi wza je m nie się wy klu czającymi. De ot to
prze ko nu je, iż dia log mię dzy tymi świa ta mi jest ty l ko sy mu lacją dia lo gu, świa ty 
ra dzie cki i ame ry ka ń ski znają się ty l ko z ekra nów te le wi zo ra, są so bie obce,
nie prze nik nio ne, dia log do ko nu je się więc nie w pla nie rze czy wi sto ści, lecz po -
przez znie kształcone ob ra zy, ja kie prze ni kają z jed nej ku l tu ry do dru giej dzię ki
śro d kom ma so wej in fo r ma cji (Деотто 2008).

Prze strzeń, w któ rej dia log ma mie j s ce, jest szcze gó l na, wir tu a l na, ty po wa
dla re a li za cji uto pii (nie półwy sep ty l ko wy spa). Jest to zakłada ny mo del
przyszłej, le p szej Ro sji, swo i sta zie mia obie ca na ro sy j skiej ku l tu ry. Świat ten
post rze ga ny jest ocza mi człowie ka oso bi ście nie znającego Za cho du, któ ry wie -
dzę na jego te mat cze r pie z mass me diów. Jak twier dzi De ot to, jest to świat spe -
cy fi cz ny, nie wie le mający wspó l ne go z Eu ropą; bar dziej przy po mi na Sta ny
Zjed no czo ne, słoneczną, barwną Ka li fo r nię. Nie przy pa d ko wo akro nim na zwy
pa ń stwa ko ja rzy się z ty po wo ame ry ka ń skim „okey”. Jest to prze strzeń na śla -
dująca nie inną rze czy wi stość, lecz jej opis, wy ob ra że nie, prze strzeń zapełnio na 
szta m po wy mi sym bo la mi Hol ly wo o du – spo r to wy mi sa mo cho da mi, wy god ny -
mi, ekstra wagan c ki mi po siadłościa mi, ba se na mi, sza m pa nem z ka wio rem, jest
i ty po wy ame ry ka ń ski człowiek su kce su, któ ry do ro bił się fo r tu ny za czy nając
od zera (re ży ser Oc to pus), a ta k że spra wie d li wy, sa mo t nie walczący bo ha ter,
przy po mi nający sze ry fa z Dzi kie go Za cho du. Ta kie tło ko ja rzy się z tan detną
de ko ra cję ta nie go hol lywo odz kie go fi l mu, tym bar dziej, iż sam na rra tor post rze -
ga wy spę jako po zba wio ny gra nic plan fi l mo wy (Деотто 2008). Chara ktery sty -
cz ny jest ob raz, jaki wi dzi w ob cej, kry m skiej „rze czy wi sto ści” przybysz z in -
ne go świa ta, ko chan ka Łucz ni ko wa, Ta nia Łuni na:
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[...] kli ma ty cz ne pa ra wa ny, lśniące na gó rach, wyglądają jak fan ta sty cz ne, wabiące ku so bie mia -
sto, na gie dzie w czy ny wy chodzą z fal i biegną ku ka wia r nia nym sto li kom; [...] kołyszą się ma szty 
sta t ków tu re c kich, gre c kich, kry m skich, izra e l skich, obok nich stoją dwa duże, białe sta t ki spa ce -
ro we; zbli żają się do po rtu ja ch ty oce a ni cz ne; para śmigłow ców z prze zro czy sty mi ka bi na mi
ciągnie nad mia stem od wie cz ne hasło: „Co ca - co la to jest to!” (s. 175).

Kreśląc ob raz Kry mu, pi sarz wy ko rzy stu je cliché ty po we dla Hol ly wo od
(Dzi ki Za chód, słone cz na Ka li fo r nia, sa mo t ny ko w boj), brak jed na k że, nie mal
obo wiązko we go w ta kich wy pa d kach, „hap py endu”. Jego mie j s ce za j mu je fa r -
sa – wta r g nię cie Ar mii Cze r wo nej, rela cjo no wa ne na żywo przez tu tejszą TV
Mig, przy po mi na spe ktakl, ko m pu te rową grę, w cza sie któ rej do cho dzi do kata -
stro fal ne go w sku t kach ze t k nię cia rze czy wi sto ści (ra dzie c kie czołgi) z rze czy -
wi sto ścią zbu do waną z fi l mo wych cliché (Деотто 2008).

Świat ko mu ni z mu zrea lizo wa ne go ma wy miar rów nie wir tu a l ny; zbu do wa ny 
jest z haseł, na rzu cających „właściwą” in ter pre ta cję ota czającej nas rze czy wi -
sto ści, jest to więc sy stem ist niejący ty l ko w hasłach: „Lu dzie radziec cy głębo -
ko wierzą, że tam gdzie jest pa r tia, jest su kces, jest zwy cię stwo”, „Wy ko na my
uchwały XXV Zja z du!”, „Na ród i pa r tia – to jed ność!”, „Pa r tia – mądrość, ho -
nor i su mie nie na szej epo ki!”, „Pla ny pa r tii – pla na mi na ro du!”, „Kon sty tu cja
ZSRR – to pod sta wo we pra wo na sze go ży cia!”. Co wię cej, przy wó d cy ra dzie c -
kie go im pe rium wierzą, że trzy fun da men ty ca r skiej władzy – pra wosławie,
samo dzie r ża wie, na ród (lu do wość), ta hi sto ry cz na tria da, na dal jest aktu a l na
i obo wiązuje, w zmie nio nej, co pra wda, fo r mie: ko mu nizm, władza ra dzie cka
i na ród! Tę nową do ktry nę ob wie sz cza je den z pa r ty j nych fun kcjo na riu szy,
w dymiącej sa u nie, po śród al ko ho lo wych opa rów, oto czo ny pod pi ty mi to wa rzy -
sza mi i usługującymi im dzie w czy na mi, co z góry po zba wia ją ni m bu świę to ści, 
a za wa r te w niej wa r to ści po zwa la in ter pre to wać do wo l nie. 

Wy spa Krym jest więc cie ka wym przykładem pro zy alterna tywno- history cz -
nej, przykładem jed na k że nie ty po wym, jej ak cja nie kon cen tru je się bo wiem na
alte rna ty w nym roz wo ju zda rzeń, na ich prze bie gu, opi su je na to miast kon se k -
wen cje ta kie go roz wo ju. Jest rów nież, jak ka ż da anty uto pia, swo i stym ostrze że -
niem, pra wdzi wym me men to przed ule ga niem wsze l kim skra j no ściom, bez
wzglę du na kie ru nek z któ re go nad ciągają, i bez wzglę du na szczę ście, czy bo -
ga c two, ja kie obli gato ry j nie wieszczą. Aksio now, któ ry zdążył do brze po znać
wza je m nie wy klu czające się świa ty, wy da je się do sko na le znać ich pra wdziwą,
mniej lub bar dziej ukrytą, na tu rę, przed którą ostrze ga, na wet je śli jed na z uto pii 
wy da wać się może całkiem atra kcy j na.
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Ra cha el SUMNER

Joyce’s Te x tu al Are na
– Cri ti cal In ter pre ta tions of Ci r ce

Cri ti cism of “Ci r ce” has ten ded to rely on a per ce p tion of the chapter’s
sty li stic in su la ri ty, esta b li s hing the text’s dra ma ti sa tion of in ter na li sed exi sten ce 
as a uni que form of li te ra ry re pre sen ta tion. Con sequ en t ly, a ran ge of the o re ti cal
na rra ti ves have been im po sed upon this cha p ter, in ter pre ting it as a key to the
mo ti va ting fo r ces be hind Ulys ses, or a co ded re ve la tion of Joyce’s true in tent.
Such met hodo lo gi cal ap pro a ches have ran ged from an in si sten ce that the
cha p ter en co m pas ses an over ri ding phi loso p hi cal uni ty, thro ugh to the as se r tion
that the text is a psy choa na ly tic po rtra y al of the ne u ro ses of the au t hor hi m self.
The con ten tion of this pa per, ho we ver, is that “Ci r ce” in fact pro vi des a con ti nu um
of the novel’s ove rall lo gic. Ul ti ma te ly, the cha p ter lays bear its own wor kings,
re co ve ring na rra ti ve stru c tu re as the pro duct of so many ot her cu l tu ral and
te x tu al re fe rents. This form of cri ti que ma in ta ins that “Ci r ce” is al re a dy an
en tan gled mass of na rra ti ve thre ads, and that we are not to im po se more upon it, 
but to te a se its strands apart.

Un we a ving the fa bric of a text in this man ner might well be de scri bed as
ad op ting a post -stru ctu ra list ap pro ach. Ho we ver, en li sting “Ci r ce” to the ca u se
of a spe ci fic met ho do lo gy wo uld ul ti ma te ly pro ve self -de fe a ting. Such a de mand
lays upon the text the bur den of re spon se to a de ta i led sy stem of in ter pre tati ve
cri te ria. Whi le this pa per ma in ta ins that the in ter play be twe en te x tu al and
cu l tu ral ro les pro ves in he rent to the pro du c tion of me a ning wi t hin the cha p ter, it 
is not ne ces sa ri ly he l p ful to ca te go ri se the pro cess. “Ci r ce” re sists all at tempts at 
iden ti fi ca tion; it is a text thro ugh which com mon ly ac ce p ted na rra ti ves of
gen der, race and com me r ce are un de r mi ned, and fun da men tal lin gu i stic and
na rra ti ve fo r ma tions are cal led into qu e stion. As Che ryl Herr po ints out, “Ci r ce” 
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is not so much an in tu i ti ve pre cu r sor of post -stru ctu ra lism, as it is a mo del for
what many con tem po ra ry cri tics find de scri p ti ve of all wri ting (Herr 1986: 148).

“Ci r ce”, therefore, may well be re gar ded as a te x tu al are na; as sta ge
per fo r man ce in which Le o pold Blo om is di ve sted of ro les which he im me dia te ly
casts off. Only in “Ci r ce”, it wo uld ap pe ar, can Blo om be co me in ter chan geab le
with the “cha r ming so u bret te” Ruby Co hen. (Ulys ses: 437, 2.985). Bloom’s
iden ti ty is pro no un ced as un sta b le as the Ni g h t town he has en te red.

When fa ced with this lin gu i stic ter ri to ry of hal lu ci na tion and en chan t ment,
the re a der might seek al ter na ti ve me t hods of in ter ro ga ting the text. It might be
de emed ap pro pria te, for exa m p le, to as c ri be to “Ci r ce” an in ter na li sed and
re si stant lo gic, or a na rra ti ve stru c tu re in fo r med by a spe ci fic set of cu l tu ral
si g ni fiers. Ho we ver, iso la tion of the text un de r mi nes its po ten tial as a test
gro und for new forms of cu l tu ral re ap pra i sal and te x tu al in ter pre ta tion wi t hin
the rest of Ulys ses, and with re fe ren ce to un de r stan ding of li te ra ry na rra ti ve in
ge ne ral. As Da niel Fer rer as serts, the reader’s re la tion s hip with “Ci r ce” is
ce r ta in ly not con tin gent on a per ce p tion of its uni que stru c tu re and te ch ni que.

Ci r ce is li te ral ly in se pa rab le from Ulys ses. Not me re ly be ca u se it is im pos si b le to stu dy it
apart, sin ce the cha p ter is ine vi ta b ly part of the con ti nu um of Ulys ses …But ma in ly be ca u se it is
im pos si b le in pra cti ce to ef fect such a se pa ra tion, sin ce the re is no pla ce whe re a cut co uld be
made…just as the only way of go ing de eper into a mir ror (or ra t her, of se e ing one’s re fle c tion
go ing de eper) is to back away from it, the only way of ad van cing into Ci r ce is by con stan t ly
re tra cing one’s steps (Fer rer 1984: 128).

Fer rer ar gu es that the use of lin gu i stic re fe rents from ot her cha p ters
un de r mi ne cla ims for Ci r ce an in su la ri ty. No word, he ar gu es, can ever be read
in iso la tion, but must be un de r sto od wi t hin the con text of the as so cia tions that it 
has ac qu i red thro ugh ea r lier usa ge wi t hin the no vel. Each time, me a ning is both
re i te ra ted and al te red ac cor ding to its new po si tio ning wi t hin the na rra ti ve.

The re a der, then, be co mes en s na red in the stra te gies of al lu sion which form
Circe’s net of en chan t ment. En te ring Ni g h t town, for exa m p le, Ste p hen co m p le tes
the Eu cha rist that Buck Mul li gan be gan in “Te le ma chus”, con c lu ding with the
phra se ‘…ad deam qui la e ti fi cat in ven tu tem meam.’ (15: 122–123). The pa ro dy
of the mass esta b li s hes a form of re la tion s hip be twe en the two cha p ters; an
in di ca tion that ce r ta in is su es are fi nal ly to be re so l ved, ac co m pa nied by a stru c tu ral
con ne c tion ba sed on the pre mi se of lin gu i stic al lu sion. Ho we ver, this phra se
also pro vi des an ea r ly exa m p le of the trans for ma ti ve po wer of “Ci r ce”, sin ce
Stephen’s de cla ra tion is an in ve r sion of the mass. He in to nes “to the god dess
who has glad de ned the days of my yo uth.” (my ita lics). Con sequ en t ly, the
ma ni pu la tion of gen der wi t hin the text is al re a dy esta b li s hed. Fer rer as serts that
this mu ta tion of lan gu a ge is achie ved thro ugh “me cha nisms of con den sa tion
and di sp la ce ment” (Fer rer 1984: 141). Po ten tial me a nings of words and phra ses
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are un de r mi ned thro ugh the ir in se r tion wi t hin an al ter na ti ve con text, whe t her
li te ra ry or cu l tu ral.

Stephen’s mock Eu cha rist sug gests that “Ci r ce” re pre sents no in ci sion wi t hin 
the stru c tu re of the na rra ti ve it self. His pa ro dy also re ve als the inter -rela tion s hip 
be twe en texts that lies at the very he art of the cha p ter. For, just as the re a der is
pre sen ted with re gres si ve and al lu si ve pat terns of lan gu a ge, it is im pos si b le to
de scri be the cha p ter as a sin gle na rra ti ve. Don Gif ford ci tes re fe ren ces to
va rio us texts, in clu ding Gu sta ve Flaubert’s The Te m p ta tion of Sa int An tho ny,
and Le o pold Von Sacher-Masoch’s Ve nus in Furs. (Gif ford 1974: 452) Apart
from in fo r ming the ba sic orga ni sa tio nal fra me work of “Ci r ce”, de ta i led ima ges
and ide as from the se na rra ti ves are wor ked into the cha p ter it self. Un der the se
cir cu m stan ces, it se ems dif fi cult to view Bloom’s vi sion of Mol ly as pure
hal lu ci na tion:

A coin gle ams on her fo re he ad. On her feet are je wel led to e rings. Her an kles are lin ked by
a slen der fet te r cha in. Be si de her a ca mel, ho o ded with a tur re ting tur ban, wa its. A silk lad der of
in nu me rab le rungs climbs to his bob bing ho w dah. He am b les near with di s grun t led hind qu a r ters.
Fie r ce ly she slaps his ha unch, her goldcurb wri st ban gles an gri ling, sco l ding him in Mo o rish
(15: 312–317).

If Bloom’s vi sion is a fan ta sy, then it is the pro du c tion of cle a r ly iden ti fia b le
so u r ces. Gif ford sug gests that the vi sion of Mol ly is an ac cu ra te echo of the
po rtra y al of the Que en of She ba from Flaubert’s The Te m p ta tion of Sa int
An tho ny, and that de ta ils from the pas sa ge in clu de re fe ren ces to che ap
po rno gra p hy and light ope ra (Gif ford 1974: 457)1. The un de r cur rent of
anti - re a lism that can be de te c ted at this po int is not ne ces sa ri ly de ri ved from
Joyce’s em p lo y ment of sur re a list or ex pres sio ni stic te ch ni qu es. The se forms of
li te ra ry sub ve r sion may be de scri bed as mo de r nist re spon ses to tra di tio nal
na rra ti ve stru c tu re, but Jo y ce has ac tu al ly inco r po ra ted the stru c tu re wi t hin his
text. “Ci r ce” re pre sents a di sa vo wal of mi me tic re pre sen ta tion by re c la i ming
cha ra c ter and na rra ti ve as the pro duct of so many te x tu al si g ni fiers and
con structs.

This pre oc cu pa tion with pro du c tion of me a ning is it self ap pa rent thro ugh the 
re la y ing of the cha p ter wi t hin a dra ma tic con text. Fer rer as serts:

Here we are no lon ger fa ced with sub jec ti vi ty hid den be hind a façade of ob jec ti vi ty, or
ob jec ti vi ty re ve a ling sub jec ti vi ty. From the start we are sub me r ged in ex tre me sub jec ti vi ty –
hal lu ci na tion – and in ab so lu te ob jec ti vi ty – sta ge di re c tions (Fer rer 1984: 132).

“Ci r ce” po sits a re je c tion of li te ra ry con ce a l ment and a re fu sal to sup press its 
own in ner me cha nisms. The re a der is the re by pre sen ted with the ack now led ge ment
that no sin gle word, phra se or sto ry su r vi ves inde pen den t ly of ot hers. The
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dra ma tic te x tu re of the cha p ter un de r mi nes the il lu sions that re a li stic na rra ti ve
de pends on; re pre sen ta tion thro ugh an or de red hie ra r chy of con s cio us tho ught
and emo tion. No dra ma tic re pre sen ta tion can be re gi ste red by the re a der wi t ho ut 
the ir – sub je c ti ve – awa re ness of li te ra ry form and its cu l tu ral im p li ca tions.

For va rio us cri tics, the dis se c tion of te x tu al ori gins may be re gar ded as
ana lo go us to the fo r ma tion of iden ti ty wi t hin a gi ven con text. So cie ty can only
be seen to exist thro ugh the iden ti fia b le stru c tu res of race, gen der and class.
The se cu l tu ral tro pes are re i fied thro ugh forms of dis co u r se, whe t her li te ra ry,
po li ti cal, le gal or so cial. Enda Duf fy ar gu es that such tro pes are by no me ans
ab so lu te, and can even be co me in ter chan geab le.
[…] the wo men as pro sti tu tes are do ub le ab ject fi gu res in the male ca r ni val. As pro sti tu tes, in the
fake home of the bro t hel, they are po rtra y ed as vi c tims. As con su mers, and as com mo di ties the m -
se l ves (the body of the pro sti tu te as com mo di ty), they are seen as col la bo ra tors in that they stand
for the re i fi ca tion that the mo de r nist strand of “Ci r ce” ina u gu ra tes as its ana ly sis  of the so cial
con di tion of the sub al tern gro up (Duf fy 1994: 149–150).

The re pre sen ta tion of Du b lin pro sti tu tes in “Ci r ce” both af firms and re jects
forms of so cial ste reo ty ping. Aga inst the na rra ti ve of ca pi ta list eco no mics, they
may be re gar ded as a form of me r chan di se, yet the ir ac ce p tan ce of im pe ria list
cof fers im p li ca tes the ir al le gian ce with the co lo ni sers. As wo men, they are
re gar ded as the he l p less re ci pro ca tes of ma s cu li ne forms of de si re, and at the
same time co m p li cit in ma in ta i ning this form of po wer stru c tu re. Art may act as
an af fi r ma tion of the se na rra ti ves, yet “Ci r ce” de mon stra tes the ir con text
de pen den ce; the ar ti fi cial me ans of the ir pro du c tion. Ge r ty Ma c Do well, for
exa m p le, who was pre sen ted in “Na usi caa” as be ing ‘as fair a spe ci men of
win so me Irish gi r l ho od as one co uld wish to see’ (13: 80–81) be co mes
in ter chan geab le with a ‘leering’ slut in “Ci r ce”:

GERTY
(to Blo om) When you saw all of the se c rets of my bot tom draw. 
(she paws his sle e ve, slob be ring) Di r ty mar ried man! I love you for do ing that to me (15:
383–385).

The re a der is pre sen ted with an al ter na ti ve Ge r ty, su i ta b ly al te red to fun c tion 
as a re si dent of Mab bot Stre et. Just as Mol ly was re pre sen ted as a Blo o m sian
fan ta sy fu el led by the na rra ti ves of iden ti fia b le te x tu al so u r ces, so Ge r ty is the
pro duct of iden ti fia b le cu l tu ral si g ni fiers; ima ge of wo man as who re, for
exa m p le.

Ce r ta in cri tics have re gar ded “Ci r ce” as a ma chi ne for in scri bing so cial
me a ning, po si ting dra ma tic form as the very he art of this pro cess. Che ryl Herr
wri tes, “Ci r ce” is „…a per fo r man ce on pa per of the way that the in di vi du al –
fa s hio ned of cu l tu ral thre ads in turn fa s hions ex pe rien ce into a sort of per so nal

208 Ra cha el SUMNER



dra ma: in Ulys ses, cu l tu re ma kes cu l tu re, and iden ti ty is a by - pro duct of that
pro cess” (Herr 1986: 153). Herr re gards the cre a tion of role and iden ti ty in
“Ci r ce” as be ing ana lo go us to the sub ve r sion of gen der in pan to mi me. The
iden ti ties of va rio us cha ra c ters are ren de red gro te s que and un sta b le thro ugh
re pre sen ta tion that al lu des to po pu lar si g ni fiers of se xu a li ty. Blo om does not
be co me a wo man, Herr ar gu es, but ad opts the dra ma tic props of fe mi ni ni ty in
the form of „clo t hing, ma ke up, ha i r sty le and man ne rism” (Herr 1986: 152).

“Ci r ce”, then, re la ys a sen se of the ar ti fi cial con stru c tion of cu l tu ral
con ven tion, per ce i ving its exi sten ce in terms of the me ans of re pre sen ta tion.
Na rra ti ve is la y e red on top of na rra ti ve, and so cie ty be co mes the end pro duct of
stra te gic forms of dis co u r se. The vi sions of “Ci r ce” can not be di s mis sed as
mere hal lu ci na tion, when the ir cu l tu ral ori gins are exa mi ned clo se ly. 

The vi sion of Rudy as the con c lu sion of “Ci r ce” ef fec ti ve ly con den ses this
pro cess:

Aga inst the dark wall a fi gu re ap pe ars slo w ly, a fa i ry boy of ele ven, a chan ge ling, kid nap ped,
dres sed in an Eton suit with glass sho es and a lit t le bron ze he l met, ho l ding a book in his hand. He
re ads from right to left ina u di b ly, smi ling, kis sing the page. (15: 4596–4960).

Blo om and the re a der are both per mit ted a gli m p se at a long lost son; not
a vi sion of a hu man child, but a col le c tion of te x tu al ori gins. Rudy be co mes as
the a tri cal a con stru c tion as any ot her ima ge in “Ci r ce”. A ‘fairy boy’, he might
well be as so cia ted with the chan ge ling of A Mi d sum mer Night’s Dre am, or
pan to mi me cha ra c ter as evo ked by Herr when she de scri bes the fi gu re as
“Bloom’s idea of chi l d ho od ge ne ra ted out of such the a tri cal ex pe rien ce” (Herr
1986: 177). Any re ma i ning di vi sion be twe en dra ma and te x tu al na rra tion has
fi nal ly been era sed; Rudy is both li te ra ry de vi ce, and em b lem of Bloom’s
cu l tu ral ly in fo r med cons cio u s ness.

Whi le Rudy be ars a sym bol of Chri stia ni ty in the form of “A whi te la m b kin” 
(15: 4965), his me t hod of re a ding de no tes stu dy of the To rah. The clo sing
ima ge, then, is of an al ter na ti ve form of re a ding. The re a der is left with the
con cept of na rra ti ve as the sum to tal of dis cu r si ve pat terns, cu l tu ral re fe ren ces
and te x tu al re fe ren ces. Herr con c lu des:

The se co des and con ven tions Jo y ce di sp la ys cen ter sta ge and the re by re ve r ses the re tre at to
se l f ho od by set ting up an in ter pre tati ve coun ter mo ve ment to ward the so cial as the so u r ce of
me a ning and, in de ed, as the in sti ga tion for wri ting. (Herr 1986: 179)

Such cri ti cism ta kes as its cen tral ap pro ach the pre mi se that we read out of
the text, ta king its in ter nali sa tion of na rra ti ve stru c tu re and cu l tu ral re fe ren ce to
be the pro cess thro ugh which li te ra ry me a ning is cre a ted.

Cri tics who as c ri be an ove r - ri ding lo gic or uni ty to the cha p ter have op po sed 
this in si sten ce that “Ci r ce” car ries a cen tri fu gal mo men tum, bre a king into
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a di spa ra te set of cu l tu ral ori gins. In the ir in tro du c tion to Post -Stru ctu ra list
Jo y ce – Es sa ys from the French, De rek At tri d ge and Da niel Fer rer as sert that
this ‘transcendentalist approach’ in forms “many re a dings that tra ce pat terns of
ima ge ry or al lu sion in Joyce’s texts, usu al ly re la ting the di s co ve red pat tern to
some uni ver sa li sed and uni ver sa li sing stru c tu re” (At tri d ge 1984: 5). Sy stems of
re gres sion and al lu sion are held to be me re ly in ci den tal by in ter pre ta tions of
“Ci r ce” that ma in ta in an ae st he tic or phi loso p hi cal uni ty for the text. Hugh
Ken ner, for exa m p le, ar gu es that just as Ulys ses pro vi des a su pre me exa m p le of
li te ra ry na tu ra lism, the dra ma tic sty le of “Ci r ce” “de ve lops naturalism’s
ex ter na li ty” (Ken ner 1977: 345), gro un ding the reader’s awa re ness of the text in 
the im me dia cy of the vi si b le and au ral. Ken ner al lu des to the hal luci na to ry
qu a li ty of the cha p ter as the re sult of ex pres sio ni stic te ch ni qu es that re lay eve ry
im pu l se or tho ught thro ugh a the a tri cal, three -di men sio nal me dium. This
ae st he tic sy stem it self be co mes ana lo go us with the uni fy ing pre sen ce of “the
wes tern mind, wi t hin which, like pie ces in a kale ido s co pe, mo tifs are per mu ted,
vi vid, bright, trans ient, fo re ver” (Ken ner 1977: 356).

Kenner’s in ter pre ta tion, the re fo re, by pas ses the ver ti gi no us, al lu si ve qu a li ty
of the Ci r ce an are na and its in ha bi tants, pre fer ring to ove r lay a sy stem of
ae st he tic con fo r mi ty upon this poly -te x tu al, dis cu r si ve fra me work. As was
ea r lier di s cus sed, Jo y ce has inco r po ra ted tra di tio nal forms of na rra ti ve stru c tu re
into “Ci r ce” alon g si de the sub ve r si ve stra te gies of ex pres sio nism. This col lo ca tion
of ae st he tic form and sty le al lu des to our awa re ness of li te ra ry me a ning, which
“is pro du ced in a so cial spa ce fil led with texts” (At tri d ge 1984: 4).
“Trans cen den ta list” ap pro a ches cre a te a te x tu al hie ra r chy, in which form and
sty le are sub su med into the pro du c tion of one over ri ding me a ning.

Si mi la r ly, in re spon se to the se xu al ly orien ta ted fan ta sies of “Ci r ce”, ce r ta in
cri tics have re gar ded psy choa na ly sis as her me ne u tic key to the cha p ter. Mark
Schechner’s es sa ys on “Ci r ce” pro vi de a par ticu la r ly de ta i led and co he si ve
exa m p le of in ter pre ta tion. Sche ch ner as serts that Ulys ses “is an auto bio grap hi cal
ro man á clef”, and “Ci r ce” “the most da rin gly con fes sio nal cha p ter of the
no vel” (Sche ch ner 1974: 101).

Sche ch ner sup ports this as se r tion thro ugh an in ve sti ga tion into the si mi la ri ties
be twe en Joyce’s per so nal ne u ro ses, and tho se di sp la y ed by Blo om. The text is
sub li ma ted into a psy cho se xu al dra ma, de pen dent on the na rra ti ve of trial,
pu ni s h ment and re tri bu tion for its mo ti va ting dri ve. Both Ste p hen and Blo om,
ac cor ding to Sche ch ner are at te m p ting to pu r ge un spe ci fied ‘oedipal’ or se xu al
cri mes thro ugh ma so chi stic im pu l ses; Blo om thro ugh fan ta sies of phy si cal
pu ni s h ment, and Ste p hen thro ugh in ci te ment of the Bri tish so l diers. Or di na ry
po sses sions, such as Bloom’s ‘talismanic potato’ as su me the role of Fre u dian
re fe rents; Sche ch ner cla ims that the loss of this item to the who re Zoe, is
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a “sym bo lic ca stra tion and se pa ra tion from amor ma tris” (Sche ch ner 1974: 109) 
Gen der di sto r tion wi t hin the cha p ter is also iden ti fied with the ca stra tion
pro cess. Bel la Co hen, for exa m p le, be co mes “the phal lic mo t her” (Sche ch ner
1974: 112), pu ni s hing Bloom’s sen se of im po ten ce and se xu al ina de qu a cy. 

Schechner’s fun da men tal cla im for the text is that “Ci r ce” re pre sents Joyce’s 
su pre me triumph over his ma te rial:

His con s cio us in ten tion with re gard to self re ve la tion in “Ci r ce” – in de ed, in all of Ulys ses –
was, I be lie ve, thre e fold: to know hi m self com p le te ly, to con fess all ful ly, and to do so with
per fect ar ti stic con trol over the ma te rials of ex pres sion (Sche ch ner 1974: 105).

Blo om and Stephen’s ap pa rent de scent into mad ness at this po int in the
no vel can the re fo re be in ter pre ted as a ca t ha r tic act for Jo y ce, thro ugh his
af fi ni ty with the ir se xu al re pres sion.

Ho we ver, this form of ana ly sis has at ti mes been re je c ted on the gro unds that 
its bias is auto bio grap hi cal ra t her than li te ra ry. Whi le di s cus sion over her me ne u tic
bo un da ries is cle a r ly re le vant to an un de r stan ding of “Ci r ce”, it co uld pro ve
coun ter produ cti ve to in vo ke Joyce’s per so nal di s mis sal of psy choa na ly sis as
“bla c k ma il” (Bu t ler 1990: 273). Such a cri ti cism wo uld it self be re liant on
bio gra p hi cal de ta il as a me ans of te x tu al ve ri fi ca tion. In fact, Schechner’s
met ho do lo gy pro ves pro ble ma tic thro ugh its sug ge stion that a cle ar in ci sion
exists wi t hin the text be twe en Bloom’s ea r lier avo i dan ce of gu ilt, and the
in ter na li sed dra ma of ma so chi stic de si re that mo ti va tes “Ci r ce”. As has al re a dy
been di s cus sed, this in ter pre ta tion ig no res the in ter play of re fe ren ce and al lu sion 
that con struct a gre a ter te x tu al con text. In ef fect, Fre u dian ana ly sis be co mes
a co m pe ting na rra ti ve, over ri ding any ot her cu l tu ral si g ni fier to be co me the
fun da men tal de ci p he ring ‘key’. This is not to deny that “Ci r ce” may bear
wi t ness to the im pact of psy choa na ly sis on Mo de r nist li te ra tu re, but only in the
sen se that it ack now le d ges a ran ge of so u r ces. As Che ryl Herr as serts:

It is cle ar that Jo y ce was acu te ly awa re of the sy ne r gy by which pe o p le cre a te the ir cu l tu re and
in turn are cre a ted by it, so that any text, no mat ter how se e min gly per so nal and fo cu sed on the
in di vi du al un con s cio us, is, if not a Lo t ma nian ‘text of the culture’, a text of cu l tu re (Herr 1986:
146).

Herr sug gests that psy choa na ly sis is a con stru c tion in it self; an at tempt to
sy ste mi se the de ve lo ping re la tion s hip be twe en in di vi du al and cu l tu re. “Ci r ce”,
ho we ver, ren ders that re la tion s hip un sta b le to the po int of be ing ar bi tra ry.
Iden ti ty is de pen dent on no sin gle na rra ti ve of ex pe rien ce. 

The de sta bi li sing me cha nisms in he rent wi t hin this cha p ter ren der in ter pre tati ve
me t hods fo un ded on spe ci fic ide o lo gi cal na rra ti ves pro ble ma tic. Ma r xist cri tics
in pa r ti cu lar re ject tho se Mo de r nist texts that de mon stra te a pre oc cu pa tion with
the ir own ae st he tics. “The bou r ge o is wri ters of de cli ne” (Ea gle ton et al 1996:
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86) are held re spon si b le for pro mo ting de ca dent form over ide o lo gy. Fe mi nist
cri ti cism that re jects pa tria r chal na rra ti ves has also ten ded to view Joyce’s work 
as lit t le more than an af fi r ma tion of tho se va lu es. In ad dres sing San dra Gilbert’s 
ana ly sis of “Ci r ce”, for exa m p le, Che ryl Herr wri tes that “Gi l bert as serts that in
Ni g h t town Bloom’s chan ge of clo t hes is »se xu al ly com pen sa to ry« in that it
af firms that he is not just a man but a man who has ma ste red the fe ma le and
sub su med it in his own body” (Herr 1986: 150).

To take Gilbert’s ar gu ment fu r t her, Bloom’s ul ti ma te act of ap pro pria tion
wo uld be ac tu al ly gi ving birth to a set of oc tu p lets, who then be co me fi gu res of
com me r cial pre -e mi nen ce (15: 1821–1832). A fa t her of the pa tria r chal or der, he 
has even ga i ned con trol of the right to bear chi l dren.

Trans ve stism in this sen se is ta ken to its ex tre me con c lu sions as a form of
male do mi nan ce. Ma r xist and fe mi nist cri ti que, then, ap pe ars irre con cila b le
with the dy na mics of “Ci r ce”, per ce i ving its cu l tu ral con cerns as a mere
re i te ra tion of exi sting re pres si ve so cial na rra ti ves. For this re a son, Fre de rick
Ja me son has sug ge sted, such ‘point of view’ the o ries pro vi de an inap pro pria te
re spon se, sin ce Jo y ce has en ti re ly di spen sed with the need for an ‘Implied
Author’ who might ad vo ca te or un de r mi ne sub je c ti ve li nes of tho ught. In ste ad,
ty po gra p hy it self has be co me “an event wi t hin the text” (McCo r mack et al
1982), re p la cing forms of se man tic as so cia tion with a di s lo ca tion of words from 
the ir usu al con text. It wo uld ap pe ar that re con ci lia tion be twe en fo r mal ide o lo gy
on the one hand, and Mo de r nist ae st he tics on the ot her, is im pos si b le. A text
co m po sed on the Ci r ce an mo del will al wa ys tre at po li ti cal and cu l tu ral
na rra ti ves in terms of the ir so cial re la ti vi ty.

Ho we ver, ce r ta in cri tics have suc ce e ded in exa mi ning such me cha nisms of
ex chan ge and in ter de pen dence in terms of the ir re la tion to con tem po ra ry
cu l tu ral the o ries. Post co lo nial de ba te fre qu en t ly fo cu ses upon the in ter -re la tion
be twe en im pe ria list eco no mics, na tio nal iden ti ty, hy bri di ty, gen der and class.
The re pre sen ta tion of co lo nial sub jec ti vi ty is ra re ly con si de red in terms of
a si m p le op pres sor/na ti ve di cho to my, but thro ugh an in ve sti ga tion into the
co m p lex fu sion of so cial na rra ti ves. The evan ge list, Ale xan der J Do wie,
de scri bes Blo om, for exa m p le, as a “Ca li ban” (15: 1760) who se Je wish
ba c k gro und and pet ty bou r ge o is ori gins deny him so cial pri vi le ge. The
hy bri di sed na tu re of his cu l tu ral in he ri tan ce fa ils to re gi ster with the ci ti zens of
a co lo ni sed me tro po lis, keen to as sert ei t her na tio na list cre den tials, or al le gian ce 
to the im pe ria list po wer.

Mark Oste en sug gests that con fli c ting na rra ti ves of cu l tu ral he ge mo ny and
so cial ex c lu sion co -e xist wi t hin the text, re -e na c ting the in ter chan ge of po wer
ba lan ces that co lo ni sed Du b lin de pends upon.
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Thro ugh its ob ses sion with the pu r ged, de gra ded, and mar gi na li zed po rtions of cu l tu re,
mo re o ver, “Ci r ce” re pri ses the mo tifs of “Ca ly p so”: the inter -de pen den ce of the ex c re men tal and
the men tal eco no mies, of ci r cu la tion and pu r ga tion of te x tu al and spi ri tu al mete mp sy cho sis
(Oste en 1995: 321).

A sy stem of sub sti tu tion is im po sed upon the sub al tern so cie ty as the only
gu a ran tor of se l f ho od. In di vi du als are co e r ced into pre domi nan t ly com me r cial
cy c les, ac tu al ly be co ming com mo di ties. Bloom’s et h nic ori gins, his se xu al
im po ten ce and class po si tion might be re gar ded as fun da men tal ly un mar keta b le
wi t hin such an en vi ron ment. The only ro u te into the stru c tu ring eco no mies is
thro ugh fan ta sy. Con sequ en t ly, Blo om ima gi nes that he is “a Bri ti s her” (15:
793), an “autho r-jou r na list” (15: 802), a King (15: 1473), a Mes siah (15: 1833),
and “Ruby Co hen”, a pro sti tu te (15: 2968).

Enda Duf fy ela bo ra tes on this the o ry that “Ci r ce” re p li ca tes the con su mer
cy c les im po sed on a co lo ni sed na tion thro ugh the as se r tion that ina ni ma te
ob jects in the cha p ter take on ag gres si ve cha rac te ri stics. Bella’s fan, for
exa m p le, ex horts Blo om to “Be mine. Now” (15: 2791). Duf fy ar gu es that the
fan, as com mo di ty, has ta ken on the cha rac te ri stics of ‘the im pe rial producer’,
who re gards the co lo ni sed race as a su i ta b le mar ket for the ir go ods (Duf fy 1994: 
155).

Post -co lo nial cri tics the re fo re make a very cle ar case for “Ci r ce” as a mo del
of a co lo ni sed so cie ty. The sub al tern sub ject must find a way of in te gra ting with 
the eco no mic and cu l tu ral sy stems im po sed by the co lo ni sers, or with tho se
de ve lo ped in re spon se to po li ti cal op pres sion. The text sub sti tu tes fan ta sy for
re a li ty, com mo di ty for cha ra c ter, il lu stra ting the eco no mic cy c les that un de r pin
such a so cie ty.

Ri chard El l man has sug ge sted that to read Ulys ses is “to read abo ut
fre e dom”. Thro ugh the tra u ma of Ni g h t town, he ar gu es, both Blo om and
Ste p hen fo r ge a new con s cien ce, re si sting “em p ty ma te ria li ty”. El l man (1989:
170) yet “Ci r ce” ap pe ars to en gen der an acu te sen se of de spa ir thro ugh its
di s lo ca tion of words and ro les. The pro cess of te a ring re fe rents from pre -e xi sting
con texts both di sturbs them, in that it pre sents them as con structs, and
un de r li nes the ir sig ni fi can ce as pre cu r sors of cu l tu ral iden ti ty. Ste p hen hi m self
sug gests that no t hing can es ca pe from “Self which it it self was ine luc ta b ly
pre con di tio ned to be co me” (15: 2120 – 2121). He does not al lu de to a self that
might be dri ven by spi ri tu al ori gi na li ty, but to an iden ti ty de pen dent on the
dis cu r si ve fo r ma tions that it en co un ters. “Ci r ce” is una b le to re a li se an
exi sten ce be y ond the con stra i ning po wers of the se so cial bonds.
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Da niel VOGEL

Co lo nial Pasts and Post co lo nial Re w ri tings

But now He i de l berg in va ded his head; here was In grid, brie fly his In -
grid, her face sco r ning him for this Mec ca- tu r ned par ro ting; here, the ir
friends Os car and Ilse Lu bin the ana rchists, mo c king his pra yer with the ir
anti -ide o lo gies – ‘...The Com pas sio na te, the Me r ci ful, King of the Last Ju -
d ge ment! ...’ – He i de l berg, in which, along with me di ci ne and po li tics, he
le a r ned that In dia – like ra dium – had been ‘discovered’ by the Eu ro pe ans
... and this was what fi nal ly se pa ra ted Aa dam Aziz from his friends, this
be lief of the irs that he was so me how the in ven tion of the ir an ce stors 
                          Sa l man Ru s h die Midnight’s Chi l dren (1982)

When the Bri tish em pi re en ded, it was ob vio us that the hi sto ry of the
co lo ni sed co un tries must be re w rit ten. El le ke Bo e h mer in her book Co lo nial
and Post co lo nial Li  terature (pu b li s hed 1995) re calls the words of Ami l car
Ca bral: “The na tio nal li be ra tion of a pe o p le is the re ga i ning of the hi sto ri cal
per so na li ty of that pe o p le, it is the ir re turn to hi sto ry” (p. 194). Whe t her in
fi c tion, na rra ti ve po etry, li te ra ry epic, or trans cri bed oral tale, once co lo ni sed
wri ters and hi sto rians co uld now re pre sent the m se l ves as sub jects of the ir own
past. To co un te ract ce r ta in co lo nial ste reo ty pes, they se a r ched for evi den ce of a
rich and va ried pre - co lo nial exi sten ce, for ta les of mi li ta ry vi c to ry over co lo nial
fo r ces and po rtra its of de fiant or self -de ter mi ned le a ders. All such sto ries were
me ant to de stroy the mo nu men tal hi sto ry im po sed by the em pi re, which was
fre qu en t ly writ ten with the aim to en han ce its glo ry.

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008



The urge to re w ri te the past grew par ticu la r ly strong when tho se who were
wri ting the new hi sto ry had to en co un ter Eu ro pe an opi nion, which pre sen ted the 
pre - con qu est pe riod as a hi sto ri cal blank and un mar ked by any sort of
si g ni fi cant ac tion or achie ve ment. Du ring the co lo nial pe riod, the co lo ni sed
were “fed” with hi sto ry which came from the ou t si de, even if it con ce r ned the ir
own co un tries. The re fo re, af ter the fall of the em pi re, the first task of the na ti ve
hi sto rians was to take con trol over the past, then to find the ir pla ce in hi sto ry
and de ci de upon the me t hods of de li ve ring the “new” hi sto ry to the ir
co m pa triots. This was not al wa ys as easy as it might seem, for, as du ring the
co lo nial pe riod hi sto ry was ma ni pu la ted by the co lo ni sers, in la ter ti mes the
si tu a tion was very li ke ly to be re ve r sed.

This dan ger is bril lian t ly po rtra y ed in Sa l man Rushdie’s book Midnight’s
Chi l dren. Sa le em Si nai, the pro ta go nist, de fi nes hi m self by his re la tion to
India’s hi sto ry. This hi sto ry, ho we ver, is very in tri ca te: some ti mes it is
chro no lo gi cal, pas sed on by the ru ling Bri tish into the hands of the In dians, at
ot her ti mes my t hi cal, in spi red by Ma ha t ma Gan d hi. The fo r mer mo del ne eds
li ne a ri ty, a cause -an d -ef fect ba sis. The lat ter, al t ho ugh se e ming to be a tra di tio nal ly
In dian mo del, is sup pres sed by more “pro gres si ve” ide as abo ut hi sto ry and its
re la tion to time. Saleem’s strug gle to gain con trol over hi sto ry re sults in the
ad van ce ment of his phy si cal di sa bi li ties. The im po r tant aspect no ti cea b le in this 
no vel is Rushdie’s di sap pro val of the at tempt at con trol ling and ma ni pu la ting
hi sto ry. This ma ni pu la tion, along with a lack of kno w le d ge of the real past and
na tio nal ties may lead to the loss of the very ba sis of iden ti ty.

The pro blem of re w ri ting the hi sto ry of  fo r mer co lo nial co un tries is one of
the main con cerns of the Sub al tern Stu dies Gro up. Di pesh Cha kra ba r ty,
a me m ber of this gro up, in one of his es sa ys pre sen ted an opi nion that owing to
the pro ject of the Sub al tern Stu dies, “per haps for the first time sin ce co lo ni za tion
In dians are sho wing su sta i ned signs of re ap pro pria ting the ca pa ci ty to re pre sent
the m se l ves wi t hin the dis ci p li ne of hi sto ry” (Cha kra ba r ty, p. 1). Ho we ver, be ing 
a hi sto rian hi m self, he adds that al t ho ugh he finds the con gra tu la tion gra ti fy ing,
it is pre ma tu re. The main pro blem, ac cor ding to Cha kra ba r ty, is the per ce p tion
of the aca de mic dis co u r se of hi sto ry, which al most al wa ys tre ats Eu ro pe as “the
so ve re ign, the o re ti cal sub ject of all hi sto ries, in clu ding the ones we call
‘Indian,’ ‘Chinese,’ ‘Kenyan,’ and so on” (p. 1). The “ot her” hi sto ries so me how 
seem to be long to the “hi sto ry of Eu ro pe” and thus are al wa ys in the po si tion of
sub alte r ni ty.

Apart from be ing in a po si tion of sub alte r ni ty, the hi sto ry and self- repre sen ta tion
of post co lo nial co un tries had to face ano t her pro blem. Im pe ria list and ex pan si ve 
Eu ro pe con stru c ted ce r ta in meta na rra ti ves, in which the world was di vi ded into
the cen tre (Eu ro pe) and its pe ri p he ries (the co lo nies). The cen tre ce le bra ted the
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idea of the na tion sta te, and as its in flu en ce on co lo nies la sted for cen tu ries, the
pe ri p he ral co un tries had to ac cept the view that the na tion sta te is the most
de si ra b le form of po li ti cal com mu ni ty. So, if we con si der the “In dian na tion,”
for exa m p le, we will no ti ce that it was di vi ded into the pe a san try and the
“mo dern” eli te. The de si re to be “mo dern” re su l ted in, as Homi Bha b ha ju st ly
cal led it, a “mi mi c ry” of the Eu ro pe an li fe sty le, be ha vio ur, and fa s hion, but also 
of trends in li te ra tu re and the sub ject of hi sto ry. Thus “In dian” hi sto ry, as
Di pesh Cha kra ba r ty put it, “even in the most de di ca ted so cia list or na tio na list
hands, re ma ins a mi mi c ry of ce r ta in ‘modern’ sub ject of ‘European’ hi sto ry and 
is bo und to re pre sent a sad fi gu re of lack and fa i lu re” (p. 18). 

Ho we ver, as In dian na tio nal pri de wo uld not al low any con fes sion that the ir
hi sto ry was a “mi mi c ry,” ce r ta in ma noe u v res were made to re pre sent the
“ori gi na li ty” of the “In dian.” This ori gi nal re pre sen ta tion con si sted of “my t hi cal”
kin g doms and “my t hi cal” pasts. But such a mo del of pre sen ta tion of the In dian
past was anti -hi sto ri cal. If the hi sto ry of In dia is to find its pla ce in the field of
“world hi sto ry,” and be ac ces si b le to a wi der au dien ce than the In dian pu b lic,
the li ne ar ca len dar must al wa ys fol low. Mo re o ver, as Cha kra ba r ty wri tes, the
anti -hi sto ri cal sub ject can not re pre sent it self, it can only be spo ken for and
spo ken of by a? ce r ta in trans ition na rra ti ve that will al wa ys pri vi le ge the
“uni ve r sal” (which here is a sy no nym to the “Eu ro pe an”) mo del of wri ting
hi sto ry (p. 19). 

The re is one im po r tant po int to make if we fol low such an ar gu men ta tion:
Cha kra ba r ty tre ats Eu ro pe an hi sto ry on the o re ti cal gro unds; he is con ce r ned
with ce r ta in stan dards of wri ting hi sto ry, not with hi sto ry as a pre sen ta tion of
dif fe rent events. Hi sto ry, as un de r sto od by a pre sen ta tion of a se qu en ce of
events is qu i te of ten sub je c ti ve, and as such pro vo kes two fun da men tal
qu e stions con ce r ning its va li di ty: who wri tes it and for whom it is writ ten, for
most of us are per fe c t ly awa re of the fact that the re are of ten dif fe rent ve r sions
of ce r ta in “hi sto ri cal” events.

The de si re or dre am to be able to wri te an “omni s cient” and ex ha u sti ve
ac co unt of hi sto ri cal events is so me t hing that most con tem po ra ry histo rio gra p hers 
have open ly aban do ned. A shift in dis cip li na ry pra cti ce is ap pa rent in re cent
works and at pre sent, histo rio gra p hers of ten re di rect the ir at ten tion to wards “the 
pa r ti cu lar” ra t her than to “the ge ne ral” in or der to di s rupt the state’s uni ver sa li sing
hi sto ri cal na rra ti ves.1 This shift in dis cip li na ry pra cti ce does not aim at pro ving
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that the of fi cial state’s hi sto ry con ta ins fa l se re cords. The hi sto rians ra t her feel
the ne ces si ty to co m p le te the of fi cial ve r sion (the one which is be ing ta ught at
scho ols) with some “eve ry day” ac co unts, of ten le a ving the ir in ter pre ta tion to
the re a der. Such an at ti tu de may re al ly be co me a coun ter ba lan ce to the “ge ne ral
hi sto ry”, pro vi ded that it is ski l ful ly writ ten. As Jill Di dur sta ted in her es say
Fra g ments of ima gi na tion (1997): 
[...] the use of re pre sen ta tions of ‘the everyday’ in hi sto ri cal re se arch not only pro vi des an al ter na -
ti ve of hi sto ri cal events but also simu lta neou s ly brings to cri sis ‘modernists’ as su m p tions wi t hin
the dis ci p li ne of Hi sto ry (Bha ba 1994). 

Ano t her hi sto rian, Gy a ne dra Pan dey, ar gu es that:
The hi sto rian ne eds to re co ver ‘marginal’ vo i ces and me mo ries, fo r got ten dre ams and signs of

re si stan ce, if hi sto ry is to be any t hing more than a ce le bra to ry ac co unt of the march of ce r ta in vi c -
to rio us con cepts and po wers like the na tion - sta te, bure au c ra tic ra tio na lism, ca pi ta lism, scien ce
and pro gress (p. 214).

If we re me m ber the words of Pa r t ha Chat te r jee, who cla ims that all na tions
by de fi ni tion must have a past (p. 9) and so the sub ject of hi sto ry is so me t hing
ubi qu i to us wi t hin the na tions, we no ti ce that the ove r lap ping of “the uni ve r sal”
and “the pa r ti cu lar” can only make this sub ject more ob je c ti ve.

When the ea r ly co lo ni sers set off to di s co ver and con qu er new lands, they, in 
most  ca ses, did not care whe t her the ne w ly ac qu i red ter ri to ries had any
re cor ded past, oral or ot he r wi se. Chri sto p her Co lu m bus, ha ving ar ri ved in the
New World, gave na mes to the is lands he en co un te red. This was a me ans of
as si mi la ting the New World ter ri to ry into the po li ti cal and re li gio us (Co lu m bus
na med the is lands af ter Chri stian de ities) hie ra r chy of va lu es that co m pri sed the
do mi nant ide o lo gy of Eu ro pe at that time. Mo re o ver, at this mo ment,  Eu ro pe
was per ce i ved as the be gin ning of hi sto ry for the se new lands. Be fo re then, the
in di ge no us cu l tu res were in the con di tion of “hi sto ry less ness” or “invi si bi li ty of
hi sto ry”.

Some post -co lo nial wri ters, in or der to re spond to this Eu ro cen tric per ce p tion
of the New World, de ve lo ped stra te gies to trans cend the mo ment of the lan ding
of co lo ni sers and pre sen ted, for exa m p le, the event from the per spe c ti ve of the
na ti ve pe o p le. Ste p hen Sle mon in his es say “Post -Co lo nial Al le go ry and the
Trans fo r ma tion of Hi sto ry” sta tes that:

Wha te ver the spe ci fic ta c tic, the com mon pu r su it is to pro ce ed be y ond a “de te r mi nist view of
hi sto ry” by re vi sing, re ap pro pria ting, or rein te r pre ting hi sto ry as a con cept, and in do ing so to ar -
ti cu la te new “co des of re co g ni tion” wi t hin which tho se acts of re si stan ce, tho se un re a li sed in ten -
tions, and tho se re -or de rings of cons cio u s ness that “hi sto ry” has ren de red si lent or in vi si b le can
be re co g ni sed as sha ping fo r ces in a culture’s tra di tion (p. 159).
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The ge ne ral pro ject of trans fo r ming the in he ri ted no tions of hi sto ry may
pro vi de a ce r ta in fra me work and ex p la in why the mo ti ve of the co lo nial
en co un ter and its con se qu en ces ap pe ars so of ten in post co lo nial li te ra tu re.

If we stu dy the works of Mi chel Fo u ca ult or Ha y den Whi te, we no ti ce that
hi sto ry is a mode of dis co u r se that is cu l tu ral ly mo ti va ted and ideo lo gi cal ly
con di tio ned; it si m p ly re flects con tem po ra ry con cerns and do mi nant,
in sti tu tio nal pra cti ces. Fol lo wing the phi lo so p hy of Fo u ca ult and Whi te, Sle mon 
no ti ces that “hi sto ry con sists not of things but of words” (p. 159). As lan gu a ge,
hi sto ry is a tool by me ans of which we ac qu a int ou r se l ves with the past,
the re fo re we ought to pay at ten tion not only to hi sto ri cal con tent, but also to the
“len ses of lan gu a ge” that bring it into fo cus. This opi nion is sha red by Ha y den
Whi te, who cla ims that:

“Hi sto ry” ... is ac ces si b le only by way of lan gu a ge, that our ex pe rien ce of hi sto ry is in dis so -
ciab le from our dis co u r se abo ut it, that this dis co u r se must be writ ten be fo re it can be di ge sted as
“hi sto ry”, and that this ex pe rien ce, the re fo re, can be as va rio us as the dif fe rent kinds of dis co u r se
met with in the hi sto ry of wri ting it self (p. 19).

This view in di ca tes that “hi sto ry” is not only an ob ject we can stu dy, but also 
a ce r ta in kind of re la tion s hip to “the past” trans fer red by a writ ten dis co u r se.
The hi sto ri cal dis co u r se is po ssi b le only on the pre su m p tion of the exi sten ce of
“the past” as a mat ter abo ut which it is po ssi b le to spe ak mea nin g ful ly. That is
why hi sto rians do not tro u b le the m se l ves with qu e stions of whe t her the past
“re al ly” exists or, if it does, whe t her we can “re al ly” know it. The exi sten ce of
the past is a ne ces sa ry pre sup po si tion of hi sto ri cal dis co u r se, and the fact that
we can wri te hi sto ry is suf fi cient pro of that we can know it. Whi te also re calls
the words of Ja c qu es Ba rzun, who said that hi sto ry “can only be read.”
Ho we ver, he adds that it can only be read if it is first writ ten (20). Ta king this
into ac co unt, we no ti ce that if hi sto ry is not vi si b le by it self but is so me how
sha ped by lan gu a ge, it is qu i te sus cep ti b le to ma ni pu la tion.

Ho we ver, the new ap pro a ches to the stu dy of the sub ject of hi sto ry mean that 
such ma ni pu la tions are not pra cti ced as fre qu en t ly as they used to be, espe cial ly 
in ti mes when the world was di vi ded be twe en the com mu nist East and ca pi ta list 
West. Ta king New Hi sto ri cism as an exa m p le, we le arn from one of its main
re pre sen tati ves, H. Aram Ve e ser, that sin ce the be gin ning of the mo ve ment,
scien tists have been gi ven new oppo r tu ni ties to cross the bo un da ries se pa ra ting
hi sto ry, an thro po lo gy, art, po li tics, li te ra tu re, and eco no mics. The se oppo r tu ni ties
ini tia ted the fo r ma tion of new ways of stu dy ing hi sto ry and new kno w le d ge of
how hi sto ry and cu l tu re de fi ne each ot her. But New Hi sto ri cism has a few weak 
po ints, which ex po sed it to fie r ce cri ti cism. Among the most fre qu ent re marks
are tho se which cla im that it re du ced li te ra tu re to a fo o t no te of hi sto ry in
ne gle c ting the uni qu e ly li te ra ry qu a li ties of the work in qu e stion, that it lacks
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a the o ry of hi sto ry (Fre dric Ja me son) and fa ils to ex p la in co m p lex hi sto ri cal and 
cu l tu ral pro ces ses.  In de ed, the mo ve ment wri ters ne ver ex p la in how it is that
tho ugh we are una b le to re co ver the ori gi nal me a ning of a li te ra ry text, we are 
able to re con struct its ori gi nal ide o lo gy. Neve r t he less, it se ems that the New
Historicism’s ca te go ries of hi sto ry are the stan dard aca de mic ones. Al t ho ugh
the mo ve ment is con temp tu o us of the „pe rio di za tion” of aca de mic hi sto ry, the
uses to which New Hi sto ri cists put the no tion of the épistéme (Mi chel Fo u ca ult) 
amo unt to lit t le more than the same pra cti ce un der a new, im pro ved la bel. A
hi sto ri cal age is per ce i ved as a stru c tu re of tho ught held to ge t her by the same
dis cu r si ve pra cti ces. But the ex tent and du ra tion of an épistéme is ne ver fi xed,
and how one can be di stin gui s hed from ano t her is ne ver ex p la i ned, ex cept by
the use of such la bels as „Re na is san ce” or „Vi c to rian En gland.”

Mi cha el Oa ke s hott has po in ted out that a stu dent of the past can not le arn the
hi sto ry of so me t hing wi t ho ut first di s co ve ring what kind of thing it is. In this
re spect, New Hi sto ri cism has no t hing to do with a ge nu i ne hi sto ri cal in qu i ry
si m p ly be ca u se it is not in te re sted in the true na tu re of li te ra ry works be ing
con fi dent that it is al re a dy known what they are. Con tra ry to ap pe a ran ces, the
mo ve ment does not aim at di s co ve ring what it me ans for a li te ra ry work to be
hi sto ri cal; it is lit t le more than an at tempt to get li te ra ry works to con form to a
pa r ti cu lar vi sion of hi sto ry. He nce, the qu e stion as to what po int or con c lu sions
the re pre sen tati ves of this mo ve ment are go ing to lead us in the fu tu re will
pro ba b ly be an swe red when so me o ne wri tes a book en ti t led The Hi sto ry of New
Hi sto ri cism.
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An drzej WIDO TA

On Bakhtin’s Con cepts of Dia lo gism 
and Ca r ni val and The ir Role in “Re a ding” 

Post mo dern Cu l tu re

0. In tro du c tion
In the se cond half of the 20th cen tu ry qu a ta tion, pa ro dy and pa sti che, and

doub le- co ded ness be ca me cen tral fe a tu res of art and cu l tu re. The 20th cen tu ry,
which has been dub bed the Age of Com mu ni ca tion, saw the rise of
stru c tu ra lism, Rus sian fo r ma lism, the Ta r tu scho ol of se mio tics, Levi-Strauss’
stru c tu ral an thro po lo gy as well as the de ve lo p ment and popu la ri sa tion of
se mio tics as a scien ce by such lu mi na ries as Ro land Ba r t hes, Ju lia Kri stie va or
Um be r to Eco. All of the abo ve fa ci li ta ted the scien ti fic ana ly sis of “cu l tu re as
com mu ni ca tion”. Mi k ha il Bakhtin’s con tri bu tion to the the o ry of cu l tu re is of a
very pe cu liar na tu re sin ce some of his works read more like post mo dern art
han d bo oks than just li te ra ry and cu l tu ral cri ti cism (cf. Ga spa rov 1980). 

In the pre sent ar ti c le I wo uld like to di s cuss in a ra t her suc cinct man ner
Bakhtin’s con cepts of  d i a  l o  g i s m  and  c a  r  n i  v a l  and the ir role in the
in ter pre ta tion of the post mo dern era cu l tu ral phe no me na which we will re fer to
as “se con da ry mo del ling sy stems”  thus  in di ca ting  the ir de ri va tio nal na tu re in
re la tion to na tu ral lan gu a ge. Cu l tu re will be seen as “a sy stem of sy stems ba sed
in the fi nal ana ly sis on a na tu ral lan gu a ge” (Lo t man and Uspen sky 1978). The
the o re ti cal di s cus sion of Bakhtin’s con cepts will be il lu stra ted with a con ci se
ana ly sis of Andy Warhol’s works ap pro pria ting the ima ge of El vis Pre s ley and
Ja mes Tenney’s and John Oswald’s pop songs ap pro pra tions in art mu sic.   

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E   tom 2
Racibórz 2008



1. Dia lo gism and ca r ni val: the o re ti cal as su m p tions 
1.1. Dia lo gism and lan gu a ge ob jec ti vi ty

It se ems ap pro pria te to start our di s cus sion from Bakhtin’s views on
lan gu a ge not only be ca u se of the sy stems of cu l tu re be ing de scri bed as
se con da ry to na tu ral lan gu a ge and be ca u se we shall see cu tu ral phe no me na as
“texts” but also be ca u se Ba k h tin con si de red the spe a ker in the lin gu i stic act and
the au t hor in the ae st he tic act to be in a re la tion of ana lo gy. He vie wed both art
and da i ly pra cti cal com mu ni ca tion as an event and cla i med the most
insi g ni fi cant of ver bal ex chan ges to be con tinu ou s ly con tri bu ting to the
fo r ma tion of this event. 

A strong cri tic of stru c tu ra lism, Ba k h tin of ten re fe ren ced its ba sic no tions.
His views on the dia lo gi cal na tu re of lan gu a ge in vo l ved strong cri ti cism of the
stru c tu ra list con cepts of syn chro ny and ob jec ti vi ty. For de Sa us su re the lan gue
was a sy stem, a so cial in sti tu tion which an in di vi du al can not cre a te or mo di fy
whi le the pa ro le sho uld be seen as a pu re ly in di vi du al part of the lan gu a ge, an
in di vi du al act of se le c tion and actu a li za tion. Ba k h tin cri ti ci zed the stru c tu ra lists
for cla i ming that the sy stem of lan gu a ge is an ob je c ti ve fact in de pen dent of all
in di vi du al cons cio u s ness. In his opi nion it is only in the in di vi du al
cons cio u s ness of a spe a ker that a lan gu a ge is a sy stem of va lid norms. If we
look at the lan gu a ge in an ob je c ti ve way we will not find any sta tic sy stem of
norms. On the con tra ry, we will wi t ness a pro cess of lan gu a ge norms eme r ging
all the time. If so,  it is im pos si b le to grasp the mo ment which co uld con sti tu te a 
ba sis for the syn chro nic study of a lan gu a ge from a pu re ly ob je c ti ve stan po int.
Ac cor ding to Ba k h tin, the sy stem of a lan gu a ge sho uld be seen as an event in
which the dia lo gue be twe en the spe a ker and the sy stem re sults in con stant
actu a li za tion of both the sy stem and the lan gu a ge and in di vi du al spe ech. The
lan gue is an event, that is it is con stan t ly in the pro cess of be co ming, it is
dy na mic and not sta tic  (cf. Cza p le je wicz and Ka spe r ski (eds.) 1983: 84–86). 

Even if the se views co uld have se e med a bit too ra di cal for some of
Bakhtin’s con tem po ra ries, it has to be bo r ne in mind that in mo dern lin gu i stics
the dia le c tics of lan gue and pa ro le is com mon p la ce. Lan gu a ge or lan gue is
vie wed as a norm which spe ech or pa ro le ac tu a li zes in an in fi ni te va rie ty of
ways (cf. Ba r t hes 1968: 15).

1.2. The ar chi tec to nic mo del of the hu man psy che
The spi rit of dia lo gism also de fi nes Bakhtin’s phi loso p hi cal views. In

To ward a Phi lo so p hy of the Act, Ba k h tin in tro du ces an ar chi tec to nic mo del of
the hu man psy che in which hu man iden ti ty is esta b li s hed in terms of a se ries of
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dia lo gi cal re la tions. It is be lie ved to con sist of three co m po nents:
“I-fo r - my self”, “I-fo r-t he-o t her”, and “othe r-fo r - me”. 

The “I-fo r - my self” is an un re lia b le so u r ce of iden ti ty, and Ba k h tin ar gu es
that it is the “I-fo r-t he-o t her” thro ugh which hu man be ings de ve lop a sen se of
iden ti ty as it is a sort of ama l gam of the ways in which ot hers view me. On the
ot her hand, the “othe r-fo r - me” de scri bes the way in which ot hers in cor po ra te
my per ce p tions of them into the ir own iden ti ties. And that’s why iden ti ty, as
Ba k h tin de scri bes it here, does not be long me re ly to the in di vi du al, ra t her it is
sha red by all.

Only the ot her ma kes po ssi b le the joy that I will ex pe rien ce in en co un te ring him, the sad ness
in le a ving him, the pain that I wo uld suf fer in lo sing him. All emo tio nal and vo li tio nal va lu es are
only po ssi b le in re la tion to an ot her. They give the life of the ot her an even tal we ight that my own 
life does not have. This si g ni fy ing even ta li ty is not ac cor ded to my own life: my life is what the
other’s exi sten ce en ve lops in time (Ba k h tin 1993: 33).

1.3. Dia lo gism and po ly p ho ny in  Pro blems of Dostoyevsky’s Po etics
In Pro blems of Dostoyevsky’s Po etics (first pu b li s hed in 1929 as Pro blems of 

Dostoyevsky’s Art), Ba k h tin shi f ted his fo cus away from phi lo so p hy and
to wards the no tion of dia lo gue. The book, which is com mon ly re gar ded as
Bakhtin’s se mi nal work, in tro du ces the con cept of dia lo gism as well as two
ot her con cepts re la ted to it: unfi nali zabi li ty and po ly p ho ny. 

For Ba k h tin, Dostoyevsky’s work is one that trans la tes dia lo gism, the
re la tion with the ot her, and the plu ra li ty and mul tip li ci ty of words into a spe ci fic 
ae st he tic: p o  l y  p  h o  n y  or many vo i ces. Each cha ra c ter in Dostoevsky’s work
re pre sents a vo i ce that re pre sents an in di vi du al self, di stinct from ot hers. This
idea of po ly p ho ny is re la ted to the con cepts of unfi nali zabi li ty and self and
ot her, sin ce it is the unfi nali zabi li ty of in di vi du als that cre a tes true po ly p ho ny. 

For Ba k h tin Do sto ye v sky is the first ar tist to ‘dialogise’ eve ry t hing that he
en co un ters, fo r cing both ob ject and sub ject to un de r go ra di cal trans fo r ma tions,
and en te ring into a dia lo gue of the sen ses with them. The au t hor no lon ger holds 
any pri ma cy in re la tion ei t her to the cha ra c ters or to the contemp lators- 
-spec ta tors. Do sto ye v sky con si ders both cha ra c ters and contemp lators- spec ta tors
in the se cond per son sin gu lar; all of them par ti ci pa te, with the same rights, in
the un pre dic tab le cre a tion of the event. A work of art can en ter into the event
that con sti tu tes our world and our exi sten ce if it de fi nes it self as event, if it
as su mes a dia lo gi cal form: po ly p ho ny (La zar ra to 2002: 24).

The au t hor is the one who ma kes the work live as event, in the world that is
it self un de r sto od as event. We can thus say that the work of art is a li ving and
si g ni fy ing ae st he tic event, si tu a ted in turn wi t hin that sin gu lar event which is
exi sten ce; the work of art is not a thing, it is not a pu re ly the o re ti cal ob ject of

The Ana ly sis of the Ex po nents of Je wish Va lu es in the Text... 225



co g ni tion de vo id of the me a ning of even ta li ty and the we ight of va lu es. The
work of art is ne i t her a thing nor a psy cho lo gi cal pro duct, but ra t her an ac tion
exe r ted upon the re la tions of the sen ses. The work of art is a re la tio nal event.

The ar tist must con front the dia lo gi cal sphe re be ca u se it is the sphe re of the
re la tions, qu e stions and re spon ses that con cern me a ning, be ca u se it is here that
the con fron ta tion ta kes pla ce be twe en eva lu a tions, be twe en dif fe rent
af fi r ma tions of the true, the be a u ti ful and the just. It is here that the ar tist finds
the re si stan ces that push him or her to cre a te  (La zar ra to 2002: 25).

Ba ktin also brie fly ou t li ned the po ly p ho nic con cept of  t r u t h.  He cri ti ci zed
an as su m p tion that if two pe o p le di sa gree, at le ast one of them must be in er ror.
For Ba k h tin, truth is not a sta te ment, a sen ten ce or a phra se. It sho uld be
un de r sto od as a nu m ber of mu tu al ly ad dres sed sta te ments, con tra dic to ry and
lo gi cal ly in con si stent tho ugh they might ap pe ar. Truth is re fle c ted in a
mu l ti tu de of be a ring vo i ces. It can not be held wi t hin a sin gle mind, it also
can not be ex pres sed with “a sin gle mo uth.” The po ly p ho nic truth re qu i res many 
simu lta ne o us vo i ces which is not to say that many vo i ces car ry pa r tial truths
that can si m p ly co m p le ment each ot her. A nu m ber of dif fe rent vo i ces do not
make the truth if si m p ly “ave ra ged”, or “syn the si zed.” Tho se vo i ces must also
ad dress, and be com mit ted to, the con text of a rea l - li fe event, and it is only then
that we can di stin gu ish truth from un truth (cf. Ba k h tin 1984).
1.4. Ra be la is and His World: ca r ni val and gro te s que

It is in Ra be la is and His World that the in sti tu tion of  c a  r  n i  v a l  as
a pla y ful dia lo gue of po pu lar cu l tu re with the of fi cial cu l tu re is di s cus sed. The
re a li ty of ca r ni val be ars many si mi la ri ties with con tem po ra ry art’s mo dels
ap pro pria ting mas s - me dia con trol led hype r-re a li ty of to day. In this work
Ba k h tin ex p lo res Rab’ Ga r gan tua and Pan ta gru el. In or der to di s co ver the
ba lan ce be twe en lan gu a ge that was per mit ted and lan gu a ge that was not,
hecon ducts an ana ly sis of the Re na is san ce so cial sy stem. As he wro te in the
re vi si ted ve r sion of the book on Do sto ye v sky:

It co uld be said (with ce r ta in re se r va tions, of co u r se) that a per son of the Mid d le Ages li ved, as 
it were, two li ves: one that was the of fi cial life, mono lit hi cal ly se rio us and glo o my, sub ju ga ted to
a strict hie ra r chi cal or der, full of ter ror, do gma tism, re ve ren ce and pie ty; the ot her was the life of
the ca r ni val squ a re, free and un re stri c ted, full of am bi va lent la u g h ter, bla sp he my, the pro fa na tion
of eve ry t hing sa c red, full of de ba sing and ob sce ni ties, fa mi liar con tact with eve ry o ne and
eve ry t hing. Both the se li ves were le gi ti ma te, but se pa ra ted by strict te m po ral bo un da ries (p. 30).

The ac ti vi ties of the ca r ni val squ a re: col le c ti ve ri di cu le of of fi cia l dom,
in ve r sion of hie ra r chy, vio la tions of good man ners and pro po rtion, ce le bra tion
of bo di ly ex cess and so on em bo dy, for Ba k h tin, an im p li cit po pu lar con ce p tion
of the world. The no vel of Ra be la is is seen as the epi to me of the pro cess of
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bre a king down the ri gid, hie ra r chi cal world of the Mid d le Ages and the birth of
the mo dern era. Ra be la is is not me re ly a no ve list for Ba k h tin: his work
em bo dies a who le new phi lo so p hy of hi sto ry, in which the world is vie wed in
the pro cess of be co ming. The gro te s que is the ima ge of this be co ming, the
bo un da ries be twe en per son and per son, per son and thing, are era sed as the
in di vi du al me r ges with the pe o p le and the who le co s mos. As the in di vi du al
body is trans cen ded, the bio lo gi cal body is ne ga ted and the ‘body of hi sto ri cal,
pro gres sing mankind’ mo ves to the cen tre of the sy stem of ima ges. In the
ca r ni val fo cus on de ath and re birth the in di vi du al body dies, but the body of the
pe o p le li ves and grows, bio lo gi cal life ends but hi sto ri cal life con ti nu es. By
me ans of this ana ly sis that Ba k h tin di stin gui s hes two im po r tant sub texts: the
first is ca r ni val (orcar niva les que) which Ba k h tin de scri bes as a so cial
in sti tu tion, and the se cond is gro te s que re a lism (gro te s que body) which is
de fi ned as a li te ra ry mode. The car niva les que be co mes a set of ima ge- bo r ne
stra te gies for de sta bi li sing the of fi cial wo r l d view (cf. Clark and Ho l qu ist 1984:
295). 

Bakhtin’s ca r ni val is as so cia ted with col lec ti vi ty. Tho se pre sent at the
ca r ni val squ a re do not me re ly con sti tu te a crowd. Rather, the pe o p le are seen as
a who le, or ga ni zed in a way that de fies so cioe co no mic and po li ti cal or ga ni za tion.
Ac cor ding to Ba k h tin, “All were con si de red equ al du ring ca r ni val”. Here, in the 
town squ a re, when all the hie ra r chi cal bar riers and dif fe ren ces were su spen ded
and ce r ta in norms and pro hi bi tions which ope ra ted ou t si de the ca r ni val li f ted for 
a ce r ta in time, spe cial form of free and fa mi liar con tact re i g ned among pe o p le.
At ca r ni val time, the uni que sen se of time and spa ce ca u ses in di vi du als to feel
they are a part of the col lec ti vi ty, at which po int they ce a se to be the m se l ves. is
at this po int that, thro ugh co stu me and mask, an in di vi du al ex chan ges bo dies
and is re ne wed. At the same time the re ari ses a hei g h te ned awa re ness of one’s
sen su al, ma te rial, bo di ly uni ty and com mu ni ty. As far as the lan gu a ge of
ca r ni val is con ce r ned it was ob vio u s ly full of cu r ses, spells and oaths.
Ac cor ding to Ba k h tin the cu r ses hu r led at the de ity were of am bi va lent na tu re:
on the one hand they de gra ded and slew it but at the same time they bro ught
re na is san ce and re ne wal. In the re a li ty of ca r ni val tho se forms lost the ir ori gi nal 
ma gic and pra cti cal na tu re and be ca me uni ve r sal and deep and, as such they
con tri bu ted ano t her aspect of the world which was mar ked by la u g h ter to the
fa mi liar at mo sp he re of the ca r ni val (cf. Ba k hin 1984: 59–77). 
1.5. On “the word of the self” and “the word of the ot her”

In Spe ech Gen res and Ot her Late Es sa ys Ba k h tin is con ce r ned with the
pro blems of me t hod and the na tu re of cu l tu re ra t her than the no vel. It is here
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that he de ve lops the con cepts of the word of the self and the word of the ot her.
‘Word’ is a ba sic ele ment of the stru c tu re of a work of art and it doesn’t have a
set sen se. Its sen se is mul ti- fa ce ted, it is not just a ‘point’. On the con tra ry, it is
de te r mi ned by a nu m ber of ove r lap ping te x tu al la y ers such as the wri ter, the
ad dres see (or the cha ra c ters) and pre sent and past cu l tu ral con text. A text has to
be read in re la tion to hi sto ry and so cie ty which are also tre a ted as texts (cf.
Kri ste va 1986). The con cept the word of the othe is cen tral for Bakhtin’s
di s cus sion of ap pro pria tion.

The au t hor li ves in a world in which the word exists in three gu i ses: as the
ne u tral word of lan gu a ge which be longs to no one, as the word of the ot her
be lon ging to ot hers, and as a word of the self that the self has ap pro pria ted –
fo r ced to be co me its own word – by me ans of the ca p tu re of a fo re ign word.
The word in the dia lo gi cal re la tion is ne ver a ne u tral word of lan gu a ge, em p ty
of in ten tions and unin ha bi ted by the vo i ce of the ot her. The au t hor first re ce i ves
the word of the ot her at in fan cy, when it is re ce i ved from the mo t her. It is
al re a dy fil led with the in to na tions of ot hers. One’s own ex pres si vi ty finds each
and eve ry word al re a dy in ha bi ted. To spe ak is to en ter into a dia lo gi cal
re la tion s hip with the other’s words, a re la tion s hip that is also one of
ap pro pria tion. This re la tion s hip has to do, first and fo re most, not with the
me a ning of words, but with the other’s ex pres sions, in to na tions and vo i ces. To
whom does the word be long? To me, to ot hers, to no one? Can one be the
ow ner of the word in the same way that one is the ow ner of a thing? The word
(or in ge ne ral any sign) is in ter indi vidu al. Eve ry t hing that is said, ex pres sed, is
lo ca ted ou t si de the ‘soul’ of the spe a ker and does not be long only to him. The
word can not be as si g ned to a sin gle spe a ker. The au t hor (spe a ker) has his own
ina lie na b le right to the word, but the li ste ner also has his rights, and tho se
who se vo i ces are he ard in the word be fo re the au t hor co mes upon it also have
the ir rights (af ter all, the re are no words that be long to no one).’ The bor der
be twe en my self and the ot her can ge nu i ne ly be re gar ded as pas sing thro ugh my
own words. In my words, all of the ut te ran ces which ap pro pria ted them du ring
the co u r se of the ir re spe c ti ve hi sto ries can be he ard re so na ting. Not only do the
vo i ces of the past re so na te, but all the fu tu re vo i ces as well, all the vo i ces that
will come to spe ak the se words. The ot her is not pre sent me re ly in words which
have al re a dy been ut te red, but is also an im ma nent and con sti tu ti ve ele ment of
eve ry ut te ran ce to come. The li ste ner is an in ter nal pa r ti ci pant of the act of
lin gu i stic cre a tion. The ot hers, tho se for whom my tho ught be co mes – for the
first time – a real tho ught, are not pas si ve li ste ners; they are ac ti ve pa r ti ci pants
in ver bal ex chan ge. Ot hers are co- c re a tors. It is for this re a son that ver bal
ex chan ge can not be un de r sto od as a trans mis sion of in fo r ma tion or as a
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com mu ni ca tion ru led by a code. Ver bal and com muni ca tio nal ex chan ge sho uld
be tre a ted  an event. (Ba k h tin 1986: 121–124) 

Ba k h tin also cla ims that the re is no rea dy - ma de in fo r ma tion. In fo r ma tion is
cre a ted in the very pro cess of com mu ni ca tion. In fo r ma tion also can not be
un de r sto od as be ing trans mit ted from one hu man be ing to ano t her; in ste ad, it is
con stru c ted in the pro cess of even tal in ter ac tion as an ‘ideological bridge’. At
base, se mio tics pro ce eds in the same fa s hion. As Ba k h tin says: ‘In the li ving
word the mes sa ge is cre a ted for the first time in the pro cess of com mu ni ca tion
and the re is, in fact, no code.’ (cf. Laz za ra to 2002: 12)

Fol lo wing Bakhtin’s di s cus sion of dia lo gism and ap pro pria tion, Kri ste va
po stu la tes that any li te ra ry text in serts it self into the set of all texts. Re a ding and 
wri ting are an ap pro pria tion of the ot her. Sin ce (s)he wri tes whi le re a ding the
an te rior or syn chro nic (con tem po ra ry) li te ra ry co r pus, the au t hor ar ti cu la tes the
dis co u r se of ot he r ness in his or her own texts (by ap pro pria ting, trans fo r ming or 
refo r mu la ting). In this way, „all of the texts in the spa ce read by the wri ter
fun c tion” wi t hin one text (Kri ste va 1986, 29). From this per spe c ti ve, the li te ra ry 
text ap pe ars to be a cor re la tion of texts; any text is con stru c ted in re la tion to
ano t her; thus sig ni fi ca tion is not ba sed so le ly on the end pro duct, but also on the 
exe m p la ry dis co u r se of ot he r ness. Eve ry li te ra ry text has a do ub le orien ta tion.
In short, what co mes into play is the re la tion s hip be twe en the texts,
a re la tion s hip that ene r gi zes si g ni fy ing pro duc ti vi ty. 

The book re fers to ot her bo oks and [...] gi ves tho se bo oks a new way of be ing, ela bo ra ting
the re by its own sig ni fi ca tion (Kri ste va 1986: 30). 

All of the abo ve co uld in fact be re la ted to all works of art tre a ted as
se con da ry mo del ling sy stems or “texts”. Ba k h tin cha rac te ri zes the re la tion
be twe en se con da ry mo del ling sy stems and the na tu ral lan gu a ge in a fa i r ly easy
way: ‘A thing, as long as it re ma ins a thing, can af fect only ot her things; in
or der to af fect a per so na li ty it must re ve al its se man tic po ten tial, be co me a word 
[or a sign], that is, as si mi la te to a vi r tu al ver bal- se man tic [or se mio tic] con text.’

The se views are in clo se re la tion to tho se pre sen ted by Ba r t hes in his
Ele ments of Se mio lo gy and co uld be seen as in di rect cri ti cism of de Saussure’s
idea of se mio tics as a scien ce. Ba r t hes cla i med that 
[...] it is far from ce r ta in that in the so cial life of to day the re are to be fo und any ex ten si ve sy stems 
of signs ou t si de hu man lan gu a ge. It ap pe ars dif fi cult to con ce i ve a sy stem of ima ges and ob jects
who se si g ni fieds can exist inde pen den t ly of lan gu a ge: to per ce i ve what a sub stan ce si g ni fies is
ine vi ta b ly to fall back on the indi vi du a tion of a lan gu a ge: the re is no me a ning which is not
de si g na ted, and the world of si g ni fieds is none ot her than that of lan gu a ge. Thus, tho ugh wor king
at the ou t set on non- lin gu i stic sub stan ces, se mio lo gy is re qu i red, so o ner or la ter, to find lan gu a ge
in its path, not only as a mo del, but also as co m po nent, re lay or si g ni fied. That’s why it se ems
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ne ces sa ry to in vert de Saussure’s de cla ra tion: lin gu i stics is not a part of the ge ne ral scien ce of
signs, it is se mio lo gy which is the part of lin gu i stics (Ba r t hes 1968: 9–11).

2. Dia lo gue and ca r ni val in post mo dern art
2.1. Vi su lal arts: Andy Wa r hol

In the sub se qu ent se c tions we shall see how Bakhtin’s ide as fa ci li ta te the
in ter pre ta tion of post mo dern art and its car niva l- li ke dia lo gue with po pu lar
cu l tu re which sup po r ted by omni po tent mass me dia has be co me the ‘official’
stan dard of cu l tu re in the con su mer so cie ty of to day, and as such can be
co m pa red to the of fi cial fe asts of the Mid d le Ages which Ba k h tin re fers to in
his book on Re ba la is:

The of fi cial fe asts of the Mid d le Ages, whe t her ec c le sia stic, fe u dal, or spon so red by the sta te
[...] san c tio ned the exi sting pat tern of things and re in fo r ced it. The link with time be ca me fo r mal;
chan ges and mo ments of cri sis were re le ga ted to the past. [...] (T)he of fi cial fe ast as se r ted all that
was sta b le, un chan ging, pe ren nial: the exi sting hie ra r chy, the exi sting re li gio us, po li ti cal, and
mo ral va lu es, norms, and pro hi bi tions. It was the triumph of a truth al re a dy esta b li s hed, the
pre do mi nant truth that was put fo r ward as ete r nal and indi spu ta b le (Ba k h tin 1984: 9). 

One of the most po pu lar de fi ni tions of post mo de r nism cla ims it to be
a re a c tion to the rise of a mass pro du c tion con su mer so cie ty which is lin ked to
the need to cre a te co he ren ce and ae st he tic va lue from the ar ti facts and pat terns
of that so cie ty. Jean Ba u dril lard (1994) thus cha rac te ri ses the con su mer so cie ty:

To day, we are eve ry day sur ro un ded by the re mar ka b le con spi ciou s ness of con su m p tion and
af flu en ce, esta b li s hed by the mul tip li ca tion of obects, se r vi ces and ma te rial go ods. The now
co sti tu tes a fun da men tal mu ta tion of eco lo gy of the hu man spe cies. Stri c t ly spe a king, men of
we alth are no lon ger sur ro un ded by ot her hu man bei ings, as they have been in the past, but by
ob jects. The ir da i ly ex chan ge is no lon ger with the ir fel lows, but ra t her [...] with the ac qu i si tion
and ma ni pu la tion of go ods and mes sa ges: from the ra t her comp lex do me stic or ga ni sa tion with its
do zens of te ch ni cal sla ves to the “ur ban esta te” with all the ma te rial ma chi ne ry of com mu ni ca tion 
and pro fes sio nal ac ti vi ty, and the per ma nent fe sti ve ce le bra tion of ob jects in ad ve r ti sing with the
hun dreds of da i ly mass me dia mes sa ges (p. 362–363).

Cre a ting co he ren ce and ae st he tic va lue from the ar ti facts and pat terns of
con su mer so cie ty was no do ubt a ma jor chal lan ge for Ame ri can pa in ter Andy
Wa r hol, the man who “tu r ned com me r ce into art”. In spi red by Ma r cel Du champ 
and the Dada mo ve ment he was fa mo us for ap pro pria ting not only ima ges from
com me r cial art and po pu lar cu l tu re but olso the te ch ni qu es of the se in du stries.
His best known works in clu de the mu l ti tu de of po rtra its of pop le gends Ma ry lin
Mon roe and El vis Pre s ley. Warhol’s com ment on mo dern cu l tu re be co mes
ex p li cit if we look at the se works in the con text of his ot her works which de pict
TV-a dve r ti sed, mass - pro du ced su per mar ket go ods such as cans of Co ca - Co la
and Ca m p bell Soup (in as so r ted fla vo urs) and He inz ke t chup bo xes. Just like
Coke or ke t chup, pop and film stars are me re ly pro ducts. Ho we ver, it must be
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ob se r ved that Warhol’s re la tion to po pu lar cu l tu re is of dia lo gi cal na tu re. He
cla ims he ad ores film stars and con su m p tion. On one oc ca sion he said: 

The most be a u ti ful thing in To kyo is McDonald’s. The most be a u ti ful thing in Sto c k holm is
McDonald’s. The most be a u ti ful thing in Flo ren ce is McDonald’s. Pe king and Mo s cow don’t
have any t hing be a u ti ful yet (Honnef 2005: 73).

No mat ter how bit ter his com ments might seem, he doesn’t re ject po pu lar
cu l tu re. On the con tra ry, he fe eds on it in a nu m ber of ways. Fi r st ly, he
inco r po ra tes its te ch ni qu es is his own work. Whi le his ea r ly Co ca - Co la bot t les,
Ca m p bell soup tins and do llar bills were all tra di tio nal oil pa in tings on can vas
the la ter ones were mass - pro du ced. They be ca me sil k-s c re en prints and a who le
staff of wor kers was re spon si b le for the ir pro du c tion. Be twe en the ye ars 1962
and 1964 Warhol’s wor ks hop pro du ced 2000 pi c tu res. His “to tal im me r sion” in
the dia lo gue with pop cu l tu re re sults in Wa r hol be co ming a star hi m self, a tru ly
pop ar tist. He con firms his own sta tus as a pro duct by pro du cing his
Self -Po r tra it in 1978. 

 As we have men tio ned be fo re, in Bakhin’s view, the au t hor li ves in a world
in which the word exists in three gu i ses: as the ne u tral word of lan gu a ge which
be longs to no one, as the word of the ot her be lon ging to ot hers, and as a word of 
the self that the self has ap pro pria ted – fo r ced to be co me its own word – by
me ans of the ca p tu re of a fo re ign word. 

The ap pro pria tion of an El vis Pre s ley ima ge as pa in ted by Wa r hol co uld be
in ter pre ted in a si mi lar way:
1. a ne u tral ima ge – a whi te man in his twen ties as per ce i ved by so me o ne un fa -

mi liar with Ame ri can cu l tu re, 
2. El vis Presley’s as a su per star, a part of po pu lar cu l tu re, “the word of the ot -

her”,
3. El vis Presley’s ima ge fo r ced by Wa r hol to be co me his own.
2.2. The dia lo gi sa tion and car niva li sa tion of mu sic 

It the sub se qu ent se c tions we shall exa mi ne the prin ci p le of ap pro pria tion in
art mu sic. We shall stu dy works by two ar tists who take eve ry day mu sic and let
us hear it dif fe ren t ly, the first one co ming from the world of con tem po ra ry
clas si cal mu sic, the ot her one be ing a pra cti tio ner of plun der p ho nics, a sub -gen re
of mo dern ele c tro nic mu sic which “plun ders” the so unds of po pu lar cu l tu re.   

The ea r liest exa m p le of the dia lo gue with po pu lar cu l tu re in the do ma in of
con tem po ra ry clas si cal mu sic is Col la ge #1, a tape pie ce by Ja mes Ten ney, one
of the most re spe c ted mo dern co m po sers. It ta kes its so u r ce from El vis
Presley’s ve r sion of Blue Su e de Sho es. Ten ney con structs an alie na ting mu si cal
lan d s ca pe from sighs and gu i tar vamps. He slows the tape down, re ve r ses it,
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edits un til Elvis’s mu si cal syn tax cru m b les (Clark 2005: 40). We co uld risk
sa y ing that he sla ys the king of rock and roll in a pla y ful man ner just like the
folk du ring the ca r ni val sla in gods by cu r sing them. Ho we ver, tho se cu r ses
bro ught re na is san ce and re ne wal. The king is mo c ked du ring the ca r ni val but
ou t si de it he still re ma ins the king. 

One of the most pro mi nent of Tenney’s fol lo wers is John Os wald,
a Ca na dian co m po ser and free im pro vi sor and the main the o rist of the tru ly
post -mo dern sub -gen re of ele c tro nic mu sic cal led plun der p ho nics. The
de con stru c tion pro cess in plun der p ho nics is exe cu ted by me ans of ele c tro nic
de vi ses such as a sa m p ler, a co m pu ter and ef fect pro ces sors. It is ma in ly
po pu lar ar tists who se works are ap pro pria ted, fra g men ted, di sto r ted and
re as sem b led as en ti re ly new pie ces. It co mes as no su r pri se that the re sults are
usu al ly as far from pop as can be. John Oswald’s own mu sic has ap pro pria ted
the works of such pop icons as Mi cha el Ja c kson, Do lly Pa r ton and Jim
Mor ri son and on more that one oc ca sions he has been ac cu sed of so nic
van da lism. He cla ims his main goal is to di s lo d ge mass culture’s co lo ni za tion of 
the so und en vi ron ment.

In his Mi cha el Ja c kson “tri bu te” pie ce Os wald the sin gers vo i ce is chop ped
and re as sem b led so that we can hear li nes like your butt is love. The drum
rhythm is con stru c ted from the pho ne mes of Jackson’s vo cal whi le for the
cho ral fi na le 10,000 shi f ting lo ops of the who le song are used. 

In the re a li ty of ca r ni val ce r ta in norms and pro hi bi tions are to be su spen ded.
Os wald and ot her plu der p ho nic ar tists uni la te ral ly try to su spend the
fun c tio ning of the dri ving fo r ce of the mu sic bu si ness – the cash flow. In his
1985 le c tu re Plun der p ho nics or Au dio Pi ra cy as a Com po si tio nal Pre ro ga ti ve
he cla i med that pop songs be long to the pu b lic do ma in just like folk song used
to do, he re fu ses to pay ro y a l ties for/on the ones he uses: 

The hit pa ra de pro me na des the au ral flo ats of pop on pu b lic di sp lay. [...] As cu rio us to u rists
sho uld we not be able to take our own sna p s hots thro ugh the crowd ra t her than be re stri c ted to the 
of fi cial so u ve nir post cards and pro gram mes? (Keenan 1999: 46–47).

Os wald cla ims pop stars with “me ga watt PAs, tri p le pla ti num sa les and
he a vy ro ta tion” are “dif fi cult to ig no re and po in tles s ly re dun dant to imi ta te”.
Avo i ding the ir works ve r ges on the im pos si b le (cf. Ke e nan 2002: 47).

Unfo rtu na te ly pop stars and the ir la wy ers they do not ea ge r ly par ti ci pa te in
this kind of ca r ni val. A le gal suit is li ke ly to fol low which co uld be co m pa red to 
exe cu ting the fool af ter the ca r ni val.
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3. Con c lu sion
We sho uld also hold in mind one more aspect of all of the authors’ me t hods.

It re la tes to the con cept of “the word of the ot her” and the de no ta tion of
post mo dern works of art which, in the con text of what we have said so far,
sho uld be in ter pre ted as in de xi cal signs. It is a we ll-known fact that Andy
Wa r hol did not ac tu al ly ask El vis or Me ry lin to be his mo dels. He was hap py
with the pre sen ted in the pho to graphs prin ted in mass- cir cu la tion ma ga zi nes. As 
such, they were al re a dy so me bo dy else’s works of art. Si mi la r ly, Os wald uses
the so unds from the CDs he buys in his lo cal shop and not the stu dio ta pes of
the pie ces he ap pro pria tes. It is not the ima ge it self, or the tune it self, that
mat ters but the ima ge and the tune as ar ti facts of con su mer cu l tu re. If we tre at
post mo dern cu l tu re phe no me na as se con da ry mo del ling sy stems which we
in ter pret by me ans of na tu ral lan gu a ge then po pu lar cu l tu re as in ter pre ted by
post mo dern art is a te r tia ry mo del ling sy stem. The na tu re of this in ter pre ta tion
is not dis si mi lar to he mes sa ge of Um be r to Eco’s se mi nal ar ti c le To wards
a Se mio lo gi cal Gu e ril la Wa r fa re, whe re by he calls for cri ti cal dia lo gue with
mass me dia. Eco cla ims that the role of the re ce i ver as con ce i ved by the sen der
of the mes sa ges trans mit ted via mass me dia is li mi ted to just be ing a pas si ve
con su mer un less they are pre pa red to read the in ten tions pro per ly by re fu sing to
be a “mo del” re a der of the “texts” they re ce i ve. In the same ar ti c le (Eco 1998,
143) he cla ims that a “po li ti cal pa r ty that knows how to set up a gras s - ro ots
ac tion that will re ach all the gro ups that fol low TV and can bring them to
di s cuss the mes sa ge they re ce i ve can chan ge the me a ning that the So u r ce had
at tri bu ted to this mes sa ge.”  
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Ali na ZIMNA

Die Lie be in den Märchen von Gebrüder Grimm
Wenn man nicht liebt, kann man nicht sa gen, dass man lebt. 
Könnte man sich ein Le ben ohne Lie be vo r stel len? Was wäre das für ein Le -

ben? Schon Gott hat die Erde aus Lie be ge s chaf fen und al les, was Er tut, ist  Er -
ge b nis der Lie be, die Er dem Men s chen ständig gibt. So gar die Fre i he it und fre -
ier Wil le, die Er dem Men s chen schon bei der Ge burt gab, ze i gen, wie sehr Gott 
den Men s chen liebt. „Das Le ben ist sin n voll, wenn die Lie be da ist, an de rnfalls
ist das Le ben voll Leid, Angst und Unsi che r he it“ – sagt P. La u ster (1980: 20),
ein Psy cho lo ge. Nur die Lie be kann aus dem Men s chen ei nen He l den ma chen,
der so gar sein Le ben ri skiert, um se i ne Ge lie b te zu ret ten oder se i ne Ve r wan d -
ten aus dem bösen Za uber zu be fre ien. 

Man kann im Le ben von vie len Ar ten der Lie be re den:
– Die Lie be der El tern zu ihren Kin dern,
– Die Lie be der Kin der zu den El tern,
– Die Lie be zwi s chen ei nem Mädchen und ei nem Jun gen, 
– Die Ges chwi ster lie be, 
– Die Lie be zur Na tur.

Die se Lie be sa r ten ha ben auch in den Volksmärchen  ihren Platz ge fun den.
Man we ist hier auf be stim m te Pro ble me, die in den Mens chen bezie hun gen im -
mer wie der vor kom men. Je der weiß doch, dass wo die Men s chen sind, sind
auch Pro ble me, die das Märchen lösen hilft. Die Hi l fe aber kommt nicht di rekt
vor, es wer den nur ei ni ge mögliche Lösungen an ge de u tet, die man übernehmen
kann aber nicht muss. „Die Lie be ist ein kon stanter Be gle i ter in un se rem Le ben
[...] Ein Le ben ist dann glücklich, wenn es dem Men s chen ge lingt, se i ne
Liebesfähigkeit täglich neu zu en t fa l ten” (La u ster 1980: 40).

Lie ben heißt nicht ständiges Se u f zen, son dern die Art und We ise die Welt zu 
be tra ch ten, die Men s chen, die man täglich trifft, wa hrzu ne h men, die Na tur, die
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schon lan ge vor dem Men s chen war zu be a ch ten (schließlich ist ein Mensch
auch ein Teil der Na tur). Und das al les kann man nur dann er re i chen, wenn man 
liebesfähig ist. „Die Liebesfähigkeit ist die Fähigkeit, die Außenwelt und auch
sich selbst mit wa chen Sin nen po si tiv wa hrzu ne h men” (La u ster 1980: 37). So gar 
die We is he it der Völker, die in den Sprichwörtern von Ge ne ra tion zu Ge ne ra -
tion übergeben wird, hat die größte „Macht“ des Men s chen sehr schlicht aber
de ut lich und für alle verständlich her vor ge ho ben. In ei nem Spri chwort heißt es:
„Kommt Ar mut durch die Tür ins Haus, fliegt Lie be gle ich zum Fen ster hi nau”
(Świe r czyńscy 1996: 113). 

Die se Wa hr he it kann man sehr de ut lich im Märchen Hänsel und Gre tel be o -
ba ch ten. Ein we ite res Spri chwort sagt: „Die Lie be ist blind“ (Świe r czyńscy
1996: 114) und ist es nicht so? Wie vie le ta p fe re Königssöhne im Märchen
Dornröschen ha ben ihr Le ben aus Lie be zu der Prin zes sin ge o p fert? Nur eine
Per son aber hat ihren Lohn be kom men, doch „die Lie be ist der Lie be Pre is“
(Świe r czyńscy, D, A.1996: 113).

Den Sinn des Spri chwo r tes: „Die Au gen sind der Lie be Bo ten“ (Świe r czy ńs -
cy 1996: 133) kann man de ut lich im Märchen As chen put tel en t de c ken, als ein
bildschönes Mädchen die Lie be des Prin zen er weckt, ohne ein Wort zu sa gen.
Ein we ite res Be i spiel ist das alte Spri chwort: „Alte Lie be ro stet nicht“ (Świe r -
czyńscy 1996: 115), das im Dornröschen den Be we is fand. In die sem Fal le hat
die Lie be hun dert Ja hre überstanden. Was für große Macht muss sie sein, wenn
sie von der Ge ne ra tion zu Ge ne ra tion we iter, mit ge na u so großer Stärke
übertragen wer den kon nte. 

Man könnte hier vie le Be i spie le der Märchen, die über Lie be spre chen nen -
nen. Ei nes von de nen ist As chen put tel, das als das be lie b te ste (in ei ner Um fra ge
von In grid Be r g mann an der TU Be r lin.) gilt. Es be s chre ibt die Lie be ei nes
Mädchens zu ei nem Jun gen, in die sem Fal le zu ei nem Prin zen. Der Ti tel wur de
zu ei nem be kan n ten Be griff. Er bez ei ch net ne ben As chen pu del, -brödel, -rüdel
„ein männliches oder we ib li ches We sen, das sich viel mit As che zu tun macht,
da rin wühlt oder sitzt und da durch ei nen schmu t zi gen unge p fle g ten Ein druck
er weckt“ (He c ken sen 1930/1933: 125). Doch, ist es wir klich so? Un ter dem bes -
ch mu t zten Kle id be fin det sich ein re i nes, gu tes Herz. 

Das Märchen erzählt von ei nem Mädchen, das zu früh se i ne gute und ge lie b -
te Mut ter ve r lo ren hat. Es muss von nun an der bösen Stie f mut ter und de ren
Töchtern ge ho r sam sein. Doch auf dem Ster be bett hat die Mut ter ihm ein Erbe
hin te r las sen und zwar die Ge wis s he it mit den Wo r ten „ich will vom Him mel
auf dich he rabb li c ken und will um dich sein“ (Grimm 1960: 111), dass sie ihm
auf eine wun der ba re We ise he l fen und be i ste hen wird. Sie hat aber eine Be din -
gung ge stellt, die viel mehr ein gu ter Rat ist: „Lie bes Kind, ble ib fromm und
gut, so wird dir der lie be Gott im mer be i ste hen” (Grimm 1960: 111).
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Und von nun an, könnte man sa gen, en det die Lie be, die sie von den Fa mi -
lien glie dern zu spüren be kommt. Es kom men auch Mo men te vor, in de nen es
noch ei nen Bro c ken des Gefühls von dem Va ter em p fin det. Ei nes Ta ges, als der 
Va ter in die Mes se zie hen wol l te, fra g te er es: „Aber du, As chen puttel, [...] was
willst du ha ben?” (Grimm 1960: 112). Da ra uf be kommt er eine sehr ein fa che
An twort, die As chen put tels Bes chei den he it be we ist: „das er ste Reis, das Euch
auf Eu rem He i m weg an den Hut stößt, das brecht für mich ab“ (Grimm 1960:
112). 

Könnte man es noch Lie be nen nen, wenn der Va ter se i ne ei ge ne To ch ter
ganz am Ende fragt und vor al lem wenn er den Na men der To ch ter ve r gisst?
Könnte es Lie be sein, wenn der Va ter er la ubt, se i ne ei ge ne To ch ter zu
Küchenmagd zu ma chen und kein Wort da ge gen sagt, und was noch schlim mer
ist, sich von ihr be die nen lässt? 

Zum Glück hat er es noch nicht ve r ges sen. Er bringt ihm das gewünschte
Ha se l re is, das im Märchen „ganz an de re Au f ga be übernommen hat“ (Scherf
1995: 43).

As chen put tel pflan zte das Reis auf das Grab, das zu ei nem wun der ba ren
Baum au f wuchs. Von die sem Mo ment an fängt ein ne u es Ka pi tel im As chen -
put tels Le ben, weil der Baum „zu As chen put tels Zu flucht und Be i stand wird“
(Scherf 1995: 43). Je des Mal, wenn es da kam, er s chien ein weißer Vo gel, der
alle As chen put tels Wünsche erfüllte: „und wenn es ei nen Wunsch aus sprach, so 
warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hat te“ (Grimm 1960: 112).

 En d lich kann es ein bis s chen Lie be spüren, die es seit der An kunft der Stie f -
mut ter in sein Haus ve r misst. Ist das nicht merkwürdig, dass ge nau in die sem
Mo ment, als der König ein Fest ve ran stal te te, auf dem sich der Prinz se i ne Frau
aus su chen wol l te, eine un be kan n te Macht er s che int, eine Macht, die alle
Wünsche erfüllen kon nte?

So wie je des an de re Mädchen wol l te auch As chen put tel zum Fest ge hen,
doch das war der Schwe stern und der Stie f mut ter Ab sicht nicht. Sie wol l ten um
je den Pre is ve r hin dern, dass es mi t geht. Die s mal hat der Va ter auch nichts da ge -
gen ge macht. So gar die Au f ga ben, die sie ihm ge stellt ha ben, wa ren sehr zei tau -
f wen dig, so dass es unmöglich wäre, sie zu erfüllen. As chen put tel schaf f te es
aber. Viel le icht fühlte das Mädchen, dass dort auf es sein Schi c ksal wa r tet, se i -
ne große Lie be. Es hätte al les ge macht, um do rthin zu ge hen, doch „je der
Mensch ist für seine Lie be selbst ve ran twor t lich“ (Scherf 1995: 40). Mit Hi l fe
des Vo gels erfüllt es alle Au f ga ben und dre i mal be kommt es ein pra chtvol les,
gold -sil be r nes Kle id, das ihm zum Glück ve r hilft.

Wer ist ei gen t lich der weiße Vo gel? Ist das ein Bote Got tes, den Gott
schickt, um dem gu ten Mädchen zu he l fen? Oder, ist es viel le icht die Mut ter,
die dem Mädchen mit den Wo r ten: “ich [...] will um dich sein“ (Grimm 1960:
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111) ve r spro chen hat, im mer da bei zu sein, wenn es sie bra ucht? Wie viel Lie be 
muss da hin ter ste hen!

As chen put tel geht auf das Fest und wird von nie man dem er kannt, so gar von
den Stie f s chwe stern und der Stie f mut ter, die mit ihm un ter ei nem Dach le ben.
Es sah so schön aus, dass so gar der Königsohn As chen put tel en t ge gen  kam und 
mit ihm den gan zen Abend über tan zte. Man muss hier mit der Me i nung von P.
La u ster: „Die große Lie be ist [...] ein schi cksa lha f tes Ere i g nis, dass dem Men s -
chen be ge g net” (La u ster 1980: 40).
übereinstimmen, doch wäre es se i nen Au f ga ben nicht na chge folgt oder hätte es
ke i ne He l fer ge habt, würde es in die sem Mo ment wahr s che in lich am Grab der
Mut ter si t zen und we inen. 

Nach dem Fest wol l te der Königssohn As chen put tel nach Ha u se be gle i ten
um zu er fa hren, wo es wohnt. „Sie en twi s ch te ihm aber und sprang in das Ta u -
ben ha us“ (Grimm 1960: 114). Was wol l te es da mit er re i chen? Wäre es nicht
ein fa cher gle ich zu sa gen, wer es ist? Viel le icht wol l te As chen put tel die Lie be
und Tre ue des Prin zen überprüfen. Am nächsten Tag wie der ho l te sich das gan ze 
mit ei nem Un te r s chied, dass As chen put tel die s mal auf dem Baum ve r s chwand.
So wohl am er sten als auch am zwe i ten Tag mus ste der Königsohn den Flu ch tort 
um he ben, um zu er fa hren, ob As chen put tel dort ist. Um sonst aber, es war längst 
fort. War das wir klich um sonst? Es war doch ein Be we is der Lie be. Was für ein
Prinz würde al le i ne so l che Ar be it ma chen, wenn er so vie le Die ner hat, die für
ihn das ma chen könnten? Nur die Lie be ist dazu fähig, sich Selbst zu ve r ges sen, 
um die ge lie b te Per son zu ge win nen. „Nicht al les, was ma ch bar ist, ist sinn –
voll; son dern nur das, wofür wir uns in Lie be ent s che i den können“  (Be r g mann
1995: 20). Er kan n te doch das Mädchen nicht und tro t z dem hätte er al les für es
ge macht. Er hat te so gar am drit ten Tag eine List ge bra ucht „und hat te die gan ze 
Trep pe mit Pech be stre i chen las sen“ (Grimm 1960: 116), um das Mädchen bei
sich zu be ha l ten. Es hat aber nicht ge re icht. Dem Königssohn blieb nur der lin -
ke, go l de ne Pan tof fel, mit dem er am nächsten Mo r gen ins As chen put tels Haus
ging. Nur der, wer wir klich liebt wird sich so viel Mühe ma chen um das Ziel
und zwar die Lie be des As chen put tels zu ver die nen. Mit den Wo r ten: „Ke i ne
an de re soll me i ne Ge ma hlin wer den als die, an de ren Fuß die ser go l de ne Schuh 
paßt” (Grimm 1960: 116); hat er dem As chen put tel eine Liebeserklärung ge -
macht, doch, wer kon nte so ei nen Pan tof fel tra gen, der so „kle in und zie r lich“
(Grimm 1960: 116) ist, als As chen put tel al le i ne. 

Hier bei stellt sich die Fra ge, ob das Königssohns Ve r spre chen nicht
gewissermaßen gefährlich war, er kan n te das Mädchen nicht, er hat es nur dre i -
mal ge se hen, und das nur in der Dun ke l he it. Das wus sten auch die Stie f s chwe -
stern und Stie f mut ter von As chen put tel. Sie wol l ten es au s nu t zen, doch nicht
um die Lie be der Prin zen, son dern um die Macht und Kro ne zu ge win nen. Ist
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die Lie be wir klich so blind, dass sie den Prin zen ge hin dert hat die ri ch ti ge Bra ut 
zu er ken nen? Ist das wir klich Lie be oder ein an de res Gefühl, das dem Men s -
chen die Welt durch ro sen ro te Bril le ze igt? Nach Auf fas sung von P. La u ster ist: 
„Lie be [...] nur dann möglich, wenn völlige Of fen he it herrscht, wenn die Sin ne
wach sind, wenn die Se e le be re it ist zu em p fin den, wenn ich ver le t z lich und
empfänglich für das Neue des Ta ges bin” (La u ster 1980: 41). 

Wie kon nte dem Prin zen nur der Pan tof fel re i chen, um sich die Lie be se i nes
Le bens zu wählen? Und fast hätte der Prinz ei nen Fe hler be gan gen, wenn es die
Ta u ben nicht ge ge ben hätte. Was hätte man ohne Fre un de ge macht? Ein Fre und 
ist im mer da, wenn man ihn am me i sten bra ucht. So war es auch in die sem
Märchen, ohne die Täubchen hätte As chen put tel sein Glück nicht er re icht und
der Prinz hätte eine an de re zu Bra ut ge nom men. Doch die Täubchen ha ben zwe -
i mal mit den Wo r ten: 

Ru c ke di guck, ru c ke di guck,Blut ist im Schuck:der Schuck ist zu kle in,die re ch te Bra ut sitzt noch da he im             (Grimm 1960: 116)
auf die List der Stie f mut ter au f mer ksam ge macht. Ein Spri chwort sagt: al ler gu -
ten Din ge sind drei, auch hier erst bei dem drit ten Ve r such hat der Prinz As -
chen put tel er kannt. Es war jetzt wir klich der An fang ei ner großen Lie be. 

Sehr in te res sant ist auch, dass in dem Märchen kein Wort von Lie be ge sagt
wur de, die Lie be wird auch durch ke i nen Dia log zwi s chen dem Prin zen und
dem As chen put tel bestätigt und tro t z dem stel len sich die Le ser ein großes
Gefühl da run ter vor. Bra ucht man ei gen t lich Wo r te um je man dem zu ze i gen,
dass man ihn liebt? „Lie be ist etwas, dass aus dem Au gen b lick he ra us en t steht“
(La u ster 1980: 41), sie ist ein Phänomen, das man nie ve r ste hen würde, wenn
man es nicht selbst er lebt.   

Es ble ibt nur noch zu überlegen, wa rum sich die Märchen ge ra de mit Lie be
beschäftigen? E. Dre we r mann äußert sich hie rzu folgendermaßen: „Die Po esie
der Lie be im Le ben zu ve r wir kli chen – dies und nichts an de res können und wol -
len die Märchen uns Le hren” (Dre we r mann 1998: 9). 

Viel le icht wol l ten die Au to ren der Märchen wir klich so ein Gefühl er le ben,
das nur in der Märchenwelt möglich ist? Oder sie kon nten viel le icht nie die Lie -
be ve r wir kli chen, die sie zu je man dem spürten und viel le icht wol l ten sie den an -
de ren Men s chen ein Stück Glück ge ben, in dem sie ze i gen, dass es doch trotz al -
len Qu a len Lie be gibt, um die man kämpfen muss? Wer be ginnt mit den
Märchen an die Lie be zu gla u ben, der fängt an die Welt an ders wa hrzu ne h men,
dem verändert sich das Gefühl für wi ch tig und un wi ch tig, gültig und ungültig,
wir klich und un wir klich.
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Mit den Wo r ten: „Die Märchen wis sen auch, dass es ke i ne Macht gibt, die
den Men s chen mehr bez au bern und be her r s chen kann als die ses Gefühl der Lie -
be” (Dre we r mann 1998: 8) wol l te Dre we r mann da ra uf hin we i sen, dass es ke i ne
größere Macht als die Lie be gebe. Auch nicht ohne Be de u tung ist hier die we -
ite re Me i nung Dre we r manns, dass auch Er wa ch se ne Märchen bra u chen, um
sich da ran im mer wie der zu erin nern, dass es ir gen d wo eine Welt gebe: „in der
die Lie ben den we ni g stens eine Chan ce ha ben glücklich zu sein [...] und in den
Men s chen es trotz al lem wa gen ihren [...] Sehnsüchten nach Lie be und Glück
na chzu ge hen” (Dre we r mann, E. 1998: 8). So l che Überzeugung hat te auch  As -
chen put tel und es ge lang ihm, es zu ve r wir kli chen. 

Während die me i sten In ter pre ten in den Märchen die gewöhnlichen Mo ti ve
wie z.B. Lie be, das Gute, das Böse sa hen, in ter pre tier te S. Fre ud sie auf ganz
an de re We ise. „Alle in der Fre ud – Na chfo l ge ste hen den Inter pre ta tio nen ließen 
ke i nen Zwe i fel da ran, daß das Märchen primär verschlüsselte Sexua lp han ta sien
[...] ar ti ku lie ren“ (War de t z ky 1999: 5). Als Be i spiel kann man hier das Haup t -
mer k mal des Märchens – den Schuh nen nen, den S. Fre ud als ein Sym bol für
Va gi na und alle Ge dan ken die da hin ter ste hen bez ei ch net. Alle Sym bo le, die für 
ei nen Le ser sehr ein fach und ein de u tig sind, sind für S. Fre ud eine Art Vo r hang, 
hin ter dem sich das gan ze Spiel des Un be wus sten ere i g net.    

Hier bei stellt sich die Fra ge, ob Märchen in ter pre tiert wer den müssen. Die
Märchen stel len dem Le ser ver s chie de ne Bi l der dar, mit de nen man en twe der
al le i ne oder mit Hi l fe an de rer Men s chen fe r tig sein kann. „Das Bild in se i ner
Ein fa ch he it be darf ke i nes Wis sens. Es ist die Frucht ei nes na ives Be wus st se ins“
(Ho y mann 1999: 37), das ve r s chie denst die Märchen in ter pre tiert, je na chdem,
wer der Le ser ist, wie alt er ist oder so gar was für Pro ble me er ge ra de zu lösen
hat. 

Sehr vie le Märchen sind vordergründig Liebe sges chi ch ten mit Hap py End.
Viel le icht de swe gen, weil dann bis zum Schluss „schlim me” Bi l der, kla re und
bru ta le Sze nen dem Le ser ge ze igt wer den dürfen (die me i sten ah nen ja das Hap -
py End). Durch die se Vo ra h nung wird die gra u sa me Sze ne rie aus ge ha l ten und
sie lie fert in ihrer Kom pro miss losig keit ei nen Erkenn tnisfo rt s chritt. Denn ohne
Hap py End wäre jede blu ti ge Sze ne eine viel stärkere ne r v li che Bela stun g spro -
be für den Le ser.
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Pa try cja NOSIADEK

The role of the te a cher in de ve lo ping 
lan gu a ge skills with dys le xic stu dents 

in the En glish clas s ro om

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)iden ti fy ing gra p hic sym bols (ele men ta ry le vel),
2)stru c tu ral in ter pre ta tion – un de r stan ding words and sen ten ces (in ter me dia te

le vel),
3)se man tic in ter pre ta tion – un de r stan ding the me a ning of the text (hi g her le vel).

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 ex p la i ning the con text of the gi ven word, 
– pre sen ting it in the writ ten form, 
– gi ving Po lish equ i va lent, 
– in tro du cing sy no nyms or an to nyms, 
– sho wing a pi c tu re or cre a ting links with the new word (Ju rek 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,
– as so cia te it with the al re a dy known words,
– re pe at it,
– ima gi ne it, 
– spell it, 
– wri te it down and form word stru c tu res try ing to use them in sen ten ces (Ju rek

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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Glot tody da kty ka
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Kro ni ka



Ján Bajánek, An In tro du c tion into the Stu dy of En glish 
as an Aca de mic Sub ject, Žilinská uni ve rzi ta, Žilina 2008, 

248 pp. ISBN 978–80–99445–1.

Stu dy ing En glish as an aca de mic sub ject re qu i res a deep in sight into a nu m ber of
in di vi du al are as re la ted to the re alm of lin gu i stics, li te ra tu re and the the o ry of a se cond
lan gu a ge le a r ning and ac qu i si tion, which in vo l ves a tho ro ugh kno w le d ge and
un de r stan ding of a gre at many te ch ni cal no tions. As a re sult, no vi ce stu dents are
con stan t ly ur ged to scru ti ni ze the pa r ti cu lars of nu me ro us na rrow fields and they har d ly
ever ma na ge to no ti ce the links be twe en va rio us ap pa ren t ly un re la ted are as of stu dy.
Al t ho ugh at some po int most stu dents be co me awa re of the idea that ‘language is a
sy stem of systems’, the fact that En glish stu dies sho uld also be vie wed as a sy stem of
sy stems, ra t her than a set of in di vi du al self -con ta i ned, hi g hly spe cia li zed aca de mic
co u r ses de si g ned to se r ve the ir own li mi ted pu r po ses, es ca pes the ir no ti ce. 

Thanks to J. Bajánek’s te x t bo ok the si m p le truth that all the are as of stu dy are
mutual ly in ter twi ned so as to se r ve a com mon pu r po se be co mes evi dent to the no vi ce
stu dent at the very ini tial sta ge of his or her uni ve r si ty ca re er and does not be co me an
a po ste rio ri di s co ve ry. 

Ob vio us as it ap pa ren t ly is, the author’s at ti tu de makes it po ssi b le for be gin ner
students to grasp the sen se and es sen ce of each of the in di vi du al co u r ses as dif fe rent
con sti tu ent parts of one pu r po se ful, co he rent who le, which is an abi li ty that sho uld
never be unde re sti ma ted. J. Bajánek’s ho li stic ap pro ach can be ob se r ved both in the
stru c tu re of the te x t bo ok which co vers suc cessful ly all the main ran ges of in te rest of
English lan gu a ge stu dies and its very pu r po se, which is to pro vi de stu dents of En glish
with the ne ces sa ry pro fes sio nal skills that will even tu al ly ena b le them to be co me hi g hly
qu a li fied te a chers of En glish. 

Not at all su r pri sin gly, J. Bajánek’s te x t bo ok se e min gly at tempts at a sli g h t ly less
fo r mal ap pro ach only to in tro du ce the ba sic aca de mic con cepts to no vi ce stu dents who
are not ful ly ac qu a in ted with the pe cu lia ri ties of the En glish te ch ni cal li te ra ry and
lin gu i stic vo ca bu la ry, which it self po ses a se rio us ob sta c le in the path of le a r ning/
/ac qu i ring the En glish lan gu a ge, and con sequ en t ly le a r ning abo ut the lan gu a ge.

J. Bajánek of fers an swers to ce r ta in qu e stions which stu dents may dre ad to ask in
in di vi du al spe cia li zed co u r ses and which may not al wa ys be de alt with in
a stra ight fo r ward way in in tro du c tion te x t bo oks into in di vi du al sub jects, be ca u se such
si m p le, yet ine vi ta b le, qu e stions may be re gar ded by stu dents as tra its of ne gli gen ce or
a lack of ba sic aca de mic skills. 

The au t hor also equ ips the no vi ce stu dent with a gene ral- pur po se and at the same
time indi spen sa b le tool, i.e. the ba sic kno w le d ge of the the o ries of a se cond lan gu a ge
ac qu i si tion, the de sign of which the re a der finds in cha p ter one. As J. Bajánek be lie ves
in the exi sten ce of ce r ta in uni ve r sals which fa ci li ta te the pro cesses of lan gu a ge le a r ning, 
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lan gu a ge ac qu i si tion and lan gu a ge te a ching, in cha p ter two the au t hor en co u ra ges the
re a der to ap p ly this tool suc ces s ful ly in all fields of En glish stu dies. In this re spect,
J. Bajánek’s uni ve r si ty te x t bo ok goes far be y ond a mere co m pi la tion of the most
es sen tial facts con ce r ning the main fields of in te rest. This me t hod ma kes the te x t bo ok
exce p tio nal ly pa la ta b le, espe cial ly to ine x pe rien ced stu dents. Ad di tio nal ly, what such
stu dents will also find most use ful is the set of fol lo w -up co m pre hen sion check
qu e stions fo und at the end of each of the sub cha p ters.

The te x t bo ok con trasts star kly with ot her ‘introductions’, as in the re alm of
aca de mic wri ting the very word ‘introduction’  usu al ly stands for a book that pro vi des
the es sen tials of a pa r ti cu lar sub ject ra t her than a gu i de bo ok. J. Bajánek ef fec ti ve ly
ma na ges to co m bi ne a ty pi cal aca de mic in tro du c tion te x t bo ok with a he l p ful kno w - how
and do-i t-yo u r self uni ve r si ty ma nu al, wi t ho ut any da ma ge to the aca de mic con tents,
lan gu a ge and sty le, which in du bi tab ly co mes up with both uni ve r si ty lectures’ and
no vi ce students’ ex pe c ta tions.  

Ta king into ac co unt the abo ve con si de ra tions, J. Bajánek’s  In tro du c tion into the
Stu dy of En glish as an Aca de mic Sub ject is li ke ly to be co me a hi g hly de si ra b le
uni ve r si ty te x t bo ok, as it me ets all the ne ces sa ry aca de mic re qu i re ments and, which is
even more im po r tant, the ne eds of no vi ce students of En glish. 

Ja cek Mo lę da, Ra ci bórz

„Stu dia Bib lio logi cz ne Uni wer sy te tu Humani styczno- Przyrod nicze go
Jana Ko cha no wskie go” XI, 2008, red. Jo lan ta Chwa styk- Kowa l czyk
i Sta nisława Kon dka, Wy daw ni c two UHPJK, Kie l ce, 193 s., ISSN

1899–4547.

Najnowszy, jedenasty już tom artykułów naukowych, rozpraw, recenzji i sprawoz-
dań 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 Nau-
kowej Kraków – Lwów. Książki –  czasopisma – biblioteki XIX i XX w. Zamieszczone
artykuły i rozprawy, a także recenzje i komunikaty to cenne prace materiałowe, doku-
mentujące 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 między-
wojennych 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 Naro-
dowej 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 uroczy-
stości 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 Święto-
krzyskiej 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-infor-
macyjnej 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 Szu-
brawców 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 polonij-
nego. Było to czasopismo polskiej inteligencji na Litwie pragnącej dokonać zmian
w sposobie życia rodaków tam mieszkających.

Najznamienitszemu czasopismu naukowo-literackiemu XIX w. „Bibliotece War-
szawskiej” (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 kra-
jowym i zagranicznym ruchu naukowym, poszerza strukturę czasopisma, redaktorów,
autorów, sposoby finansowania etc. Podkreśla nowatorstwo pisma, wysoki poziom roz-
praw naukowych, ich różnorodność, które do dziś są cennym źródłem naukowym. 

Tematykę „wygnańczą” podejmują dwa kolejne artykuły: Oskara Stanisława Czar-
nika 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 podej-
mowaniu działalności kulturalnej, a także prasowej, informacyjnej, oświatowej i inte-
gracyjnej środowisk wygnańców. Artykuł bardzo interesujący. Kiedy w 1943 r. Czaso-
pismo to przestało się ukazywać, wygnańcy polscy w ZSRR utracili swą jedyną, nieza-
leżną 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 zasłu-
żonej postaci świata dziennikarskiego Jana Czarnockiego. Sylwetka redaktora naczel-
nego „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 eduka-
cyjnych.

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, podkre-
ślając 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. Historia- 
teoria – 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 Ko sę t ka, Kraków

Li bor Ma r ti nek: Polská li te ra tu ra 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 pra-
covnom 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 Marti-
nek postupne vyrovnával a literárnovedne ho spracovával.

Naznačuje tak jednu z najzložitejších prekážok literárnovednej práce s regionalistic-
kou 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 uplat- 
ňuje téza o časti a celku, o význame a podnetoch z globalizovaného prijímania duchov-
ných 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 medzili-
terárneho 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 písaný-
mi umeleckými textami v konkrétnych autorskych dielňach a blízkych si územno-kul-
túrnych spoločenstvách (Vztah polských spisovatelů z českého Těšínska k Julianou
Tuwimovi a Konstantymu Ildefonsi Gałczyńskému, Intertextualita v díle Renaty Putzla-
chové – 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.

Vie ra Žemberová, Prešov–Brno
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Ja ro s lav Hubáček, Výběrový slovník českých slangů. Filozofická fa ku l ta 
Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 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 Onoma-
ziologické 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, radio-
wego 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. Przykła-
dowo 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 chro-
nologiczne, 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.

Len ka Ptak, Wrocław

Sva ta va Machová, Mi le na Švehlová, Sémantika & pragmatická lin g vi sti -
ka, Uni ve rzi ta Ka r lo va v Pra ze, Pedagogická fa ku l ta, Pra ha 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 powo-
dów 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 za-
chowaniach 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/Pragma- 
lingvistika 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 seman-
tycznych 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 relaty-
wizmem kulturowym W. von Humboldta oraz hipotezy Sapira-Whorfa. Autorka syste-
matyzuje 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 pragma-
tyką” (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 pro-
stymi 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
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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 komu-
nikatywno-pragmatycznego. Obraz znaczenia wypowiedzi dopełnia także opis relacji
semantycznych: inkluzji, kontradykcji (uważanej jako związek niekompatybilny zna-
czeniowo) 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, rozważa-
nia 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 określo-
nych 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 uniemo-
żliwiać 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 prze-
strzennej 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 pragmalingwi-
stycznych: 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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Kro ni ka



Estera JASITA

Humanität ist mir wi ch tig
(In ter view mit Wo l f gang Bit t ner1)

ESTE RA JA SI TA: Sie sind seit 1974 fre i be ru flich als Schri f t stel ler tätig und ha ben bi s her 
über 50 Bücher veröffentlicht. Ha ben Sie auch vo r her schon ge s chrie ben?

WO L F GANG BIT T NER: Mit dem Schre i ben von Ge di ch ten und kle i nen Ge s chi ch ten habe 
ich schon im Al ter von zehn, elf Ja hren be gon nen. Ich hat te nach dem Krieg eine 
schwie ri ge Kin d he it in Ost frie s land, wo hin es me i ne El tern durch Zu fall ver-
schla gen hat te. Das hat si che r lich dazu geführt, dass ich mir über vie les mehr
Ge dan ken ma ch te, als man che an de ren Kin der. Außerdem hat te ich im mer schon 
eine le b ha f te Phan ta sie. Wenn ich abends nicht ein s chla fen kon nte, habe ich mir
lan ge Ge s chi ch ten au s ge dacht, die ich al ler dings nicht auf ge s chrie ben habe. Mit
dem Veröffentlichen lite ra ri s cher Te x te be gann ich erst 1973. He u te bin ich froh, 
dass ich das, was ich vo r her schrieb, nicht veröffentlicht habe.

E.J.: Wol l ten Sie im mer schon Schri f t stel ler wer den?
W.B.: Als Ju gen d li cher wol l te ich ze i twe i se Förster wer den. Die Na tur hat mich seit

me i ner Kin d he it an ge zo gen und be ge i stert. Ich war da mals viel im Wald, viel-
le icht auch, um der ra u en Realität au szu we i chen. Der Va ter me i ner be i den be sten 
Fre un de war Förster und da durch habe ich viel über For stwi rt s chaft, Pflan zen,
Tie re, Hege, Jagd und so we iter er fa hren. Außerdem habe ich das wahr s che in lich 
in der Gene, denn in me i ner Fa mi lie, die aus Schle sien stam m te, hat es seit je her
Förster ge ge ben, übrigens auch Le hrer und The o lo gen.

E.J.: Wie wa ren die Verhältnisse in Ihrem El ter n ha us?
W.B.: Ich bin in ei nem bürgerlich-liberalen El ter n ha us auf ge wa ch sen, das durch die

Krieg serei g nis se und die schle ch te Zeit da nach geprägt war. Während der er sten
vier Ja hre me i ner Kin d he it le b ten wir in Gle i witz/Obe rschle sien, das war eine
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behütete und du r cha us glückliche Kin d he it. Dann kam das Krie g sen de und die
Zeit un mit te l bar da nach bis zur Ve r tre i bung, und da ran habe ich sehr unan ge ne h -
me Erin ne run gen; eben so an die er sten Ja hre in Ost frie s land, wo wir nach mo na -
te lan gem He ru mir ren An fang 1946 an ka men. Mein Va ter lag dort mit schwe ren
Ve r wun dun gen in ei nem La za rett und es da u e r te lan ge, bis er ha l b wegs ge ne sen
war. Anschließend war er ei ni ge Ja hre ar bei t s los. Wir le b ten da mals in ei nem
Bara c ken la ger am Ran de des Exi stenz mi ni mums und ich kann sa gen, dass me i ne 
El tern durch die Krieg serei g nis se und die Ve r tre i bung aus ihrer He i mat tra u ma ti -
siert wa ren. Ei gen t lich ha ben sie nie wie der ri ch tig Fuß ge fasst, ob wohl mein
Va ter dann in den 70er Ja hren Di re ktor ei nes Ar be i t samts wur de.

E.J.: Ihrer Bio gra p hie ist zu en t ne h men, dass Sie zu erst eine Mit tel s chu le und eine
Höhere Han dels s chu le be sucht ha ben und anschließend in der Ve r wa l tung tätig
wa ren. Wie sind Sie an die Universität ge kom men?

W.B.: So lan ge ich in der Ve r wa l tung tätig war, zu letzt als In spe ktor bei der Bezir ks re -
gie rung in Au rich/Ost frie s land, hat te ich das Gefühl ei nes Man gels. Ich fühlte
mich per ma nent un te r for dert und hat te ständig etwas zu tun, was mich überhaupt 
nicht be frie di g te. Ich war wis s be gie rig, wol l te die Welt ken nen le r nen, aber stat t -
des sen saß ich in ei ner da mals zie m lich kul tur fe r nen Ge gend und kam nur auf
selbst orga ni sie r ten wo chen lan gen Wan der fa hr ten mit dem Fa hr rad he ra us aus
die ser Enge. Da mals be gann ich ne ben der Ar be it zu ze i ch nen, zu ma len und zu
schre i ben und das Abi tur auf dem so ge nan n ten Zwe i ten Bil dun g s weg, also in
Aben d ku r sen und Fernlehrgängen, na chzu ho len. 1966 le g te ich dann ein Ex-
terne na bi tur ab und besaß da mit die Zugang svora usset zun gen für die Universität.

E.J.: Sie ha ben in der Zeit der so ge nan n ten Stu den ten- Revol te stu diert. Wie ha ben Sie 
die se Zeit wa hr ge nom men?

W.B.: Es war die Na ch-A denau er-Ze it mit den Bun de skan z lern Er hard und Kie sin ger,
es war die Zeit des Vie t na m kriegs. Die Ge sel l s chaft wie auch die Universität wa -
ren autoritär stru ktu riert und in den Führungspositionen saßen zum großen Teil
im mer noch alte Na zis. Die Stu den ten be gan nen sich mit dem Ho lo ca ust aus-
einande rzuse t zen, mit den Ver stri c kun gen der El tern in den Natio nalso ziali s mus, 
man hörte von den schre c kli chen Ver bre chen in Vie t nam ge gen die
Zivilbevölkerung. Hin zu kam, dass die Stru ktu ren an den Universitäten völlig
ma ro de wa ren. Es stu die r ten hauptsächlich die Kin der der Begüterten, und die
Pro fes so ren wa ren zu me ist träge, ar ro gant und unfähig zur Kri tik an den
Verhältnissen so wie Kri tik an zu ne h men. Ich kann mich erin nern, dass wir im Zi -
vi l recht zum Be i spiel le r n ten, das une he li che Kind sei mit se i nem Va ter nicht
verwandt. Als ich in ei ner Vo r le sung sa g te, das könne doch nicht sein, weil Va -
ter und Kind blut s ve r wandt sind, ve r wies mich der Pro fes sor ärgerlich auf ei nen
Pa ra gra p hen im Bürgerlichen Ge se t z buch. Erst später wur de mir klar, dass die se
da mals gültige Be stim mung ihre Gründe im Er brecht hat te: Die ehe li chen Kin der 
sol l ten die Fa brik oder den Bau e r n hof er ben, nicht das une he li che Kind. Doch
darüber wur de nicht ge spro chen. Es war überhaupt eine ble ie r ne Zeit, ve r lo gen
und bi gott. Man du r f te ke i ne Fre un din mit aufs Zim mer ne h men, es galt ein
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Kupp lung spa ra graph, an ge b lich anstößige Bücher und Fi l me wur den ein fach
ver bo ten, Homosexualität wur de be straft, der Ver fas sungs s chutz und die Ge-
heim dien ste schnüffelten überall he rum, De mon stra tio nen wur den nie de rge-
knüppelt. Bei ei ner De mon stra tion ge gen den Schah von Per sien wur de der Stu -
dent Ben no Oh ne sorg von ei nem Po li zi sten er s chos sen, kurz da ra uf ein At ten tat
auf den Studentenführer Du t s ch ke verübt.
   Das al les kam mir im mer mehr zu Be wus st se in und empörte mich, ob wohl
ich we nig Zeit für die Diskus sionsve ranstal tun gen und zum De mon strie ren hat te, 
denn ich mus ste mir mein Stu dium mit Ar be i ten im Tie f bau und als Ta xi fa hrer
se l ber ver die nen. Aber in die ser Zeit habe ich mich zu ei nem po li tisch de nken -
den Men s chen en twi c kelt, der die Verhältnisse in se i ner Um welt wa hr nimmt und 
da ra uf Ein fluss zu ne h men ve r sucht. Ich habe mich da mals mit grie chi s cher Phi -
lo so p hie, My stik und Scho la stik beschäftigt, mit Kant und Scho pen ha u er, auch
mit Ma r cu se, Hor k he i mer und Ad or no, die eine „Kri ti s che The o rie“ en twi c kelt
hat ten. Das inte res sie r te mich bren nend.

E.J.: Sie ha ben Jura, Phi lo so p hie und So zio lo gie stu diert, in Jura pro mo viert und
kurze Zeit als Ju rist ge ar be i tet. Wa rum ha ben Sie die se Beru fsla u f bahn mit ei -
nem gu ten Re nom mee und verhältnismäßig si che rem Ein kom men au f ge ge ben?

W.B.: Ich hat te schon im mer ein ausgeprägtes Rech tsem p fin den und
Gerechtigkeitsbedürfnis. Die Ar be it als Ju rist hat aber we ni ger mit Gere chti g ke it
als vie l mehr mit der An we ndung von Pa ra gra p hen und zum Teil unbe frie di gen -
den Be stim mun gen und Ur te i len zu tun. Ich hat te se i ne rze it eine gute Kar rie re
als Ju rist vor mir, in der Ve r wa l tung so wie so, aber ich hat te auch ein her vor ra -
gen des An ge bot ei ner großen Anwa lt skan zlei. Mir ging es je doch nicht um viel
Geld oder eine Kar rie re, son dern ich wol l te unabhängig sein und etwas tun, was
mir zu sa g te: das wa ren nicht Ehes che i dun gen, Trun kenhe itsde li kte, Die b stahl
oder To t s chlag, das war Schre i ben. Mich be frie di g te zu tiefst, ein Ge dicht, eine
Ge s chi ch te, ei nen Ro man zu schre i ben oder auch für den Run d funk zu ar be i ten.
Das war span nend, ich kon nte kre a tiv sein, me i ne Phan ta sie ein se t zen, mich en t -
fa l ten. Außerdem kon nte ich re i sen, was ich im mer gern wol l te. Da mals habe ich 
mit me i ner Frau ganz Eu ro pa ken nen ge lernt, war auch im Iran, in Me xi ko und
später in Ka na da und den USA.

E.J.: War es in der An fan g sze it nicht schwie rig, mit dem Schre i ben genügend Geld zu
ver die nen?

W.B.: Doch. Zu erst hat te ich Mühe, die mo na t li che Mie te zu ver die nen. Nach und nach
wur de es dann im mer bes ser, zu mal ich auch viel für Ze i tun gen, Zeit s chri f ten
und den Run d funk schrieb, der gut bez ahl te. Aber das jour nali sti s che oder wis -
sens chaft li che Schre i ben ist etwas an de res als das lite ra ri s che Schre i ben. Ich hat -
te ja be re its während des Stu diums und Re fe ren da riats in re nom mie r ten ju ri sti s -
chen Fach zeits chri f ten pu b li ziert, mer kte dann aber, dass ich für das lite ra ri s che
Schre i ben Zeit bra u ch te. Man hat ein weißes Stück Pa pier oder ei nen le e ren
Bilds chirm vor sich, ke i nen Au f trag, ke i ne Vo r ga be, zu erst viel le icht nur eine
vage Idee. Und das je den Tag. Man muss au spro bie ren, ob man da mit klar -
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kommt, ob man genügend Sub stanz hat und au s re i chend pro du ziert. Und um
vom Schre i ben le ben zu können, muss man sich pro fes siona lisie ren, das heißt
man muss die Be din gun gen für die sen Be ruf ken nen. Na chdem ich 1975 mein
Buch „Rechts-Sprüche – Te x te zum The ma Ju stiz“ veröffentlicht hat te und 1978
den Ro man „Der Au f ste i ger oder Ein Ve r such zu le ben“, der ein lite ra ri s cher Be -
st sel ler wur de, war ich in der Lite ratu r sze ne be kannt, be kam auch Pre i se, und se -
i t her hat te ich ke i ne schwe r wie gen den fi nan ziel len Pro ble me mehr. Al ler dings
re i chen ein oder zwei gut ge hen de Bücher nicht für ein gan zes Le ben, man muss
im mer wie der etwas Ne u es schre i ben und veröffentlichen. Wi ch tig sind auch die
Erträge aus Ne ben re ch ten, also Li zen zen für Übersetzungen, Ver fi l mun gen,
Nachdru c ke, Hörfunksendungen, E- Bo oks und so we iter.

E.J.: Was würden Sie jun gen Le u ten, die Schri f t stel ler wer den wol len, em p fe hlen?
W.B.: Mich fra gen häufig Schüler oder Stu den ten, we lche Vora usse t zun gen sie bra u -

chen, um Schri f t stel ler zu wer den. Grundsätzlich be darf es dazu kei ne r lei Vor-
ausse t zun gen. Aber natürlich kann auch nicht je der ei nen Tisch oder ei nen
Schrank ba u en, und wer Schor nste in fe ger wer den will, sol l te we ni g stens schwin -
de l frei sein. Vie le de nken, wer in der Schu le schre i ben ge lernt hat, könne auch
eine Ge s chi ch te oder ei nen Ro man schre i ben – das ist nicht so. Es gibt zwar
Natu r ta len te oder so gar Ge nies, aber nor male rwe i se gehört dazu viel Übung, ab -
ge se hen von Ta lent, Bi l dung, Er fa hrun gen, Wis sen… Ich em p fe hle im mer,
zunächst ei nen Be ruf zu er le r nen, mit dem man se i ne Mie te und se i ne Brötchen
ver die nen kann, und sich ne ben her au szu pro bie ren. Dann wird man se hen, ob es
geht – wie auch im mer. Außerdem muss man le sen, wenn man schre i ben will,
man muss scha u en, wie es die an de ren ma chen. Ich gla u be, dass ich durch das
Le sen zum Schre i ben ge kom men bin. Aber ich habe den Ein druck, dass es mehr
Le u te gibt, die Ge di ch te schre i ben, als so l che die Ge di ch te le sen.

E.J.: Sie ha ben ja be re its 1985 in ei ner Re i he „Info r ma tio nen für Ju gen d li che“ Ihr
Buch „Von Be ruf Schri f t stel ler – das Han d werk mit der Phan ta sie“
veröffentlicht; 2002 er s chien dann bei Ro wohlt für ein er wa ch se nes Lese rpu b li -
kum „Be ruf: Schri f t stel ler“. In der Zwi s chen ze it hat die so ge nan n te Ratge ber-
 Lite ra tur ei nen Boom er lebt…

W.B.: Die ge nan n ten Bücher wa ren von mir nicht als Ra t ge ber in dem Sin ne ge dacht:
Wie schre i be ich ei nen Be st sel ler oder zu min dest ein gut verkäufliches Buch?
Vie l mehr wol l te ich au f grund me i ner ei ge nen Er fa hrun gen in fo r mie ren, wie man 
Schri f t stel ler wird, was ei nen er wa r tet und wie man da mit le ben kann.

E.J.: Es gibt je doch Ra t ge ber, in de nen wird be ha u p tet, je der könne Schri f t stel ler wer -
den und erfo l gre i che Bücher schre i ben, wenn er es nur wol le.

W.B.: Das sche int mir ein Ir r gla u be zu sein, der den Di let tan tis mus fördert und Geld in
die Kas sen der je we i li gen Ratge ber-A u to ren spülen soll: Das Geschäft mit der
Ein falt. Natürlich be darf es zum Schre i ben bei spie lswe i se ei nes Ro mans be stim -
m ter Te ch ni ken. Man bra ucht für gewöhnlich eine Sto ry, eine Kon ze p tion, man
muss über ei nen lan gen Ze i tra um kon se qu ent und in ten siv ar be i ten, viel le icht re -
che r chie ren, eine Stof f sam m lung an le gen und so we iter. Aber das al les führt
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noch im mer nicht zu ei nem erfo l gre i chen, ge s chwe i ge denn gu ten Ro man.
Schre i ben be de u tet für mich Ge nau ig ke it, Diffe ren ziert he it, Komplexität; der
Au tor bringt sich mit se i ner ge sa m ten Persönlichkeit, se i nen Leben ser fa hrun gen,
se i ner Phan ta sie, se i nem Fun dus an Bi l dung und Wis sen ein. Es en t steht eine
unver wech sel ba re Han d s chrift, wo ran es he u te oft fehlt. Die ne u e re Li te ra tur ist
oft sehr be lie big, nicht se l ten lan g we i lig, man gels ei ge ner Ge dan ken und Ide en
wird viel ab ge ku p fert, was mir auch schon me hr mals wi de r fa hren ist. An de rer-
se its kann es nicht nur um Span nung oder Unte r ha l tung um je den Pre is ge hen.
Ich gehöre auch nicht zu den Au to ren, die ko ste es was es wol le mit ihrer Li te ra -
tur re ich wer den wol len. Der Ge s ch mack und die Ansprüche sind zwar sehr
unters chie d lich, aber ich de nke, dass es un te re Gren zen gibt. Was da run ter liegt,
ist ke i ne Li te ra tur, son dern Unte r ha l tung oder sonst etwas. Me i ne twe gen kann es 
das auch ge ben, es in te res siert mich aber nicht. Vor al lem in te res siert mich nicht
die Schic keria- Lite ra tur, die nur noch um den ei ge nen Ba u ch na bel kre ist.

E.J.: In Ihren Büchern spie len hin und wie der so zia le und po li ti s che Fra gen eine Rol -
le. Wie wi ch tig ist es Ih nen, so l che The men in Ihrer Li te ra tur zu ve r mit teln?

W.B.: Li te ra tur sol l te me i nes Era ch tens über die Ve rar be i tung ei ge ner Befin dlich ke i ten
hi nau s ge hen. Wir le ben he u te in ei ner Ge sel l s chaft, der sich nie mand mehr en t -
zie hen kann. Wir le ben in ei ner glo bali sie r ten Welt, in der uns so wohl Co ca - Co la 
als auch der sa u re oder ra dio akti ve Re gen selbst in den en t le gen sten Ge bie ten er -
re i chen können. Wenn ich nun ei nen Ro man schre i be, kom me ich nicht da ran
vor bei, auf die je we i li gen Lebensumstände me i nes Ro man per so nals ein zu ge hen.
Um ein Be i spiel zu nen nen: Mir ge lingt es nicht, eine Ge s chi ch te über Aben te u er 
im ka na di s chen Nor den zu erzählen, ohne auf die Si tu a tion der dort le ben den
Men s chen ein zu ge hen, und dazu gehören auch die Pro ble me der In dia ner, de ren
Lebensumstände wie de rum die Si tu a tion von Ran d grup pen in un se rer
europäischen Ge sel l s chaft oder die Immi gra tion sprob lematik spie geln.
   Außerdem in te res sie ren mich gesell schaft spoli tis che Fra gen. Mir ist be wusst, 
dass es in De ut s chland zu rze it etwa zwan zig Mil lio nen Men s chen gibt, die ar -
beit s los sind, So zia lhi l fe er ha l ten oder nur über ein äußerst ge rin ges Ein kom men
verfügen; das ist ein Vie r tel der Bevölkerung in ei nem der re i ch sten Länder der
Welt. Und we ltwe it sieht es so aus, dass mehr als die Hälfte der Men s ch he it hun -
gert, von Krieg und den da mit ver bun de nen Gräueln ganz zu schwe i gen. Da vor
kann ich nicht ein fach die Au gen verschließen. Wenn ich ei nen Ro man für Ju -
gen d li che schre i be, kann ich nicht so tun, als gin ge es nur um Mar ken kla mot ten,
Han dy- Gesi m se, Lie be skum mer und er sten Sex für Zwölfjährige. Denn ich weiß
von der Suchgefährdung Ju gen d li cher durch Dro gen, ich weiß von Sche i dungs-
kin dern, Pat chwor k-Fa mi lien, Ge walt, Mis s bra uch, Kriminalität, Ex tre mi s mus,
Frem denfe indli chke it, In to le ranz … Würde ich eine ausschließlich he i le Welt
be s chre i ben, würde ich lügen. Selbstverständlich müssen nicht alle Pro ble me in
ei nem so l chen Ro man vor kom men; das könnte man ja kaum le sen, ohne de pres -
siv zu wer den. Aber ich kann die sen gesel lscha ft li chen Hin te r grund nicht ein fach 
völlig aus spa ren, um ir gend we l chen Kitsch zu fa bri zie ren. Ich habe das so zu sa -
gen im Hin ter kopf, ei ne r lei was ich schre i be.
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E.J.: Was wol len Sie mit Ihren Te x ten er re i chen?
W.B.: Er re i chen möchte ich zunächst ein mal gar nichts. Ich erzähle eine Ge s chi ch te, ich 

schre i be ein Ge dicht, ei nen Es say, ei nen Ar ti kel, ich schre i be ei nen Ro man, der
kein Pro ble m buch ist, son dern auch un ter ha l ten soll. Aber ich kom me an den so -
zia len, po li ti s chen und psy chi s chen Gege ben he i ten nicht vor bei. In so fern möchte 
ich mit me i ner Li te ra tur auch etwas trans po rtie ren, das den Le ser er re icht.
Natürlich kann ich mit so l cher Li te ra tur nicht je den Le ser gleichermaßen an spre -
chen, aber ich de nke, dass ei ni ges an kommt. Das sind ja auch me i ne ei ge nen
Lese er fa hrun gen: Es gibt Bücher, die ha ben mich be e in flusst, man ch mal so gar
verändert. Wenn ein in tel li gen ter, ta len tie r ter Mensch ein Jahr oder so gar viel
länger er n st haft und seriös an ei nem Busch schre ibt, sol l te man me i nen, dass da -
rin viel ko m pri miert ist. Schre i ben be de u tet ja auch Ver di ch tung. Aus ei nem gu -
ten Buch erfährt man vie les, was man sonst im Le ben nie er fa hren würde. Das
gilt gleichermaßen für Kin der und Er wa ch se ne.

E.J.: Gibt es Wer te, die Ih nen be son ders wi ch tig sind?
W.B.: Humanität ist mir wi ch tig und um fasst sehr viel, auch Gere chti g ke it. Wenn wir

als Men s chen in un se rem Le ben eine Au f ga be ha ben, dann ist es die, uns zu hu -
ma nen We sen zu en twi c keln. Man chen ge lingt das mit Hi l fe ihrer Re li gion, an -
de ren mit Hi l fe der Phi lo so p hie, der Kunst, der Li te ra tur oder auch ganz an ders.
Im mer aber be de u tet es, ei nen Weg men s chli cher En twi c klung zu be s chre i ten.
Le i der bie tet der he u ti ge Ku l tur be trieb we nig Anha l t spun kte dafür.

E.J.: Sie ha ben 1993 auf An fra ge des Kul tu r fo rums der Sozia lde mo kra tie in De ut s -
chland „Zwan zig The sen zum he u ti gen Ku l tur be trieb“ ve r fasst. Ihre The sen wur -
den in Ze i tun gen, Zeit s chri f ten und Büchern veröffentlicht und er re g ten viel Au f -
se hen. Zum Be i spiel hat sich der da ma li ge Ministerpräsident von Nie de rsa ch sen
und spätere Bun de skan z ler Ge r hard Schröder in ei ner großen de ut s chen Wo -
chen ze i tung dazu geäußert. Wo rum ging es in Ihren The sen?

W.B.: Eine me i ner The sen war, dass schöpferische Ar be it zu we nig gewürdigt wird und 
dass es in De ut s chland im mer schwie ri ger ge wor den ist, als fre ier Schri f t stel ler
oder Künstler zu überleben. Aber eine demo kra ti s che Ge sel l s chaft bra ucht
Persönlichkeiten, die sich unabhängig ha l ten und in no va tiv ar be i ten, die frei von
Oppo rtu ni s mus ur te i len, die sich nicht kor ru m pie ren las sen und ge le gen t lich
auch Kri tik an me l den. Außerdem habe ich se i ne rze it ge s chrie ben, dass sich die
Ve r wa l ter, Orga ni sa to ren und Ve r mar kter im mer mehr vor die Ur he ber, also vor
die kre a ti ven Men s chen schie ben. In den TV-Ze its chri f ten wer den ja selbst bei
Litera turver fil mun gen kaum noch die Na men der Schri f t stel ler ge nannt, son dern
die Na men der Scha u spie ler und des Re gis se urs. Eine we ite re sehr pro vo ka ti ve
The se war, dass die Au s wahl der Po li ti ker zu ei ner Nega tiva us le se herun ter ge -
kom men ist. Wer sich am be sten du r chla viert kommt im All ge me i nen am we ite -
sten, er kommt „nach oben“, wie man das nennt. Und in der Ge sel l s chaft geht es
he u te hauptsächlich nach dem Prin zip: Im mer mehr und am me i sten für mich.
Schließlich habe ich auch die Kor ru p tion im Kul tur be re ich an ge spro chen. Das
al les und ei ni ges mehr hat se i ner Zeit viel Au f se hen er regt. Ich wur de de swe gen
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an ge grif fen und be s chimpft und habe mir da mit mehr Fe in de als Fre un de ge -
macht. Al ler dings hat Ge r hard Schröder po si tiv zu me i nen The sen Stel lung ge -
nom men.

E.J.: Kan n ten Sie Herrn Schröder schon vo r her?
W.B.: Ge r hard Schröder habe ich während des Ju ra - Stu diums in Göttingen ken nen-

gelernt. Wir wa ren da mals be fre un det und ich habe ihn während se i nes er sten
Wa hl kam p fes in Nie de rsa ch sen, wo er Ministerpräsident wur de, unterstützt.
Zuletzt hat te er mich 2002 ins Bunde skan z le ramt ein ge la den, da nach ha ben wir
nur noch kor re spon diert. In po li ti s cher Hin sicht wa ren wir nicht im mer ei ner
Me i nung, und es ist ja be kannt, dass Po li ti ker nicht gern Kri tik hören, son dern
lie ber ge lobt wer den wol len.

E.J.: Wie ge hen Sie mit Kri tik auf Ihre Bücher um?
W.B.: Kri tik ne h me ich zur Ken n t nis und he f te sie ab. Hin und wie der le r ne ich etwas

da ra us; das pas siert je doch nicht al l zu oft, weil es nicht we ni gen Re zen sen ten an
der Ko m pe tenz fehlt. In Ausnahmefällen, wenn ich etwas be son ders unanständig 
fin de oder be son ders ge lun gen, re a gie re ich da ra uf. Im La u fe der Ja hre habe ich
ge merkt, dass Kri tik zu me ist sehr sub je ktiv ist und nicht se l ten mehr mit dem
Kri ti ker als mit dem kri ti sie r ten Werk bez ie hung swei se dem kri ti sie r ten Au tor zu 
tun hat.

E.J.: Sie ha ben auch Pre i se und Sti pen dien er ha l ten. Fühlen Sie sich au s re i chend
gefördert?

W.B.: Was ist au s re i chend? Ich bin gefördert wor den und ich bin bo y kot tiert, be hin dert
und ve r s chwie gen wor den. Wenn man so wie ich mit ei nem gesells chaft spoliti s -
chen Hin te r grund schre ibt und sich man ch mal po li tisch en ga giert, hat man nicht
nur Fre un de. Be dau e r lich fin de ich, dass es den Kultu rver wa l tern, Kri ti kern, Ju -
ro ren und Ve r mar ktern häufig an Souveränität fehlt, an Liberalität und To le ranz.
Wenn sie je man den nicht mögen – und sei es aus po li ti s chen Gründen –, las sen
sie ihn nicht nur links lie gen, son dern sie ve r fo l gen ihn re ge l recht. Das sind die
Ve r hin de rer, die zu me ist warm in ihren Ses seln si t zen. Da gibt es dann vie le In -
tri gen und Bösartigkeiten. Ich habe das des Öfteren er lebt und er le be es bis he u -
te.
   Der Pro phet im ei ge nen Lan de gilt be kan n t lich oh ne hin nichts, so lan ge er
noch lebt. Der pol ni s che Di ch ter Ju lian Tu wim hat ein mal ge sagt, man müsse
entwe der ster ben oder Ausländer sein oder per vers schre i ben; am be sten man sei
ein ausländischer per ve r ser To ter. Man che Kri ti ker sind vore in ge nom men oder
kor ru m piert, es gibt sa chlich überhaupt nicht begründete Vo r lie ben und Ab ne i -
gun gen, eine Hand wäscht die an de re. Da wird viel Un fug ge trie ben, man ch mal
wer den so gar Kar rie ren ve r hin dert bez ie hung swei se un ter bro chen. Ich de nke,
dass man sich nicht al l zu sehr da durch be e in flus sen las sen darf, son dern dass
man se i ne Ar be it ma chen muss, so gut man es ve r mag. Man darf sich als frei be -
ru fli cher Au tor auch nicht von ei nem ein zi gen Me dium abhängig ma chen. Ich
habe im mer für ver s chie de ne Me dien ge ar be i tet.
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E.J.: Wa ren Sie ne ben Ihrer schrif tstel leri s chen Tätigkeit auch an ei ner Ho ch s chu le
tätig?

W.B.: Eine Hochs chul lau f bahn habe ich nie an ge strebt, weil mir die Atmosphäre an der
Universität nicht zu sagt, je den falls nicht auf Da u er. Das ist ein mehr oder we ni -
ger in sich abge s chlos se ner Be re ich, in dem man sich mit The o rie beschäftigt,
auch mit Wis sens ver mitt lung, in le t zter Zeit im mer we ni ger mit Mens chen bi l -
dung. Mich inte res sie r te mehr die pra kti s che Se i te des Le bens; außerdem störten
mich der Kar rie ri s mus und die In tri gen spie le. Al ler dings habe ich ge le gen t lich
Se mi na re ab ge ha l ten und Gast pro fes su ren an ge nom men, wie ich ja auch häufig
Vorträge an den ver s chie de nen Universitäten ha l te, Le sun gen aus me i nen
Büchern ma che oder an Diskus sionsve ranstal tun gen tei l ne h me. Ich kom me da -
durch mit jun gen Men s chen zu sam men, höre ihre Me i nun gen, er fa hre wie sie
denken, we lche Vo r stel lun gen sie ha ben, wo ran sie gla u ben. Da durch ble i be ich
auf dem La u fen den.

E.J.: Sie ha ben vie le Länder be re ist und im mer wie der vorübergehend im Au s land ge -
lebt. Wa ren die se Aus land sau fent hal te und Re i sen für Ihr Schre i ben in spi rie -
rend?

W.B.: Mal mehr, mal we ni ger. Me xi ko hat für me i nen Ro man „Nie man d s land“ zwei
längere Ka pi tel er ge ben, die Au fen tha l te in Ka na da ha ben mir me hre re Bücher
ge bracht, ich gla u be in sge samt zehn. Da run ter sind Aben teu erro ma ne, zwei
Bilderbücher, vie le Ge di ch te und der Ro man „Mar me l ste ins Ve r wan d lung“, in
dem der Pro ta go nist ein ne u es Le ben am Ran de der Zi vi li sa tion be gin nen will.
In zwi s chen war ich etwa 15 Mal in Ka na da, man ch mal mo na te lang, vor al lem im 
Yu kon Ter ri to ry, das im Nor d we sten an der Gren ze nach Ala ska liegt. Ich habe
dort Fre un de und Be kan n te: De ut s che Au s wan de rer, Mine nar be i ter, La ch fi s cher, 
Trap per, In dia ner, Fa r mer, eine Le hre rin, ei nen Arzt… Aber ich fa hre nicht je des 
Mal do rthin, um darüber anschließend etwas zu schre i ben. Es gefällt mir, man ch -
mal so un te r wegs zu sein, aus dem Kof fer oder aus dem Ru c ksack zu le ben. Ich
le r ne neue Men s chen ken nen, neue Le bens bere i che, an de re Sit ten und
Gebräuche. Es tut mir gut, hin und wie der aus dem de ut s chen Lite ra tur be trieb
völlig hera u szu kom men, der mich oh ne hin nicht son de r lich in te res siert. Der Ho -
ri zont öffnet sich, ich kom me auf an de re Ge dan ken und das führt auch dazu, dass 
sich – bi l d lich ge spro chen – der Brun nen wie der füllt. In so fern kommt das auch
me i nem Schre i ben zu gu te.

E.J.: Wie re a giert Ihre Fa mi lie auf Ihre schri ft stel leris che Ar be it und die da mit ver -
bun de nen Pfli ch ten und Pro ble me?

W.B.: So lan ge me i ne drei Kin der kle in wa ren, hat te ich oft die Schwie ri g ke it, die
berech ti g ten Ansprüche der Fa mi lie mit me i ner schrif tstel leri s chen Ar be it zu
vere in ba ren. Ich gla u be, dass die Fa mi lie man ch mal zu kurz kam, in sbe son de re
wenn es ir gend we l che ärgerlichen Umstände gab. Aber ze i twe i se habe ich mich
sehr in ten siv um me i ne Kin der gekümmert, je den falls me hre re Ja hre lang, so
dass die Ar be it zurückstehen mus ste und man ches nicht ge s chrie ben wur de, was
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ich gern ge s chrie ben hätte. In zwi s chen sind die Kin der er wa ch sen, das familiäre
Um feld hat sich verändert und ich kann sa gen, dass ich sehr viel Fre i ra um habe.

E.J.: Wie sieht Ihr Al l tag aus?
W.B.: Wenn ich zu Ha u se bin, ar be i te ich regelmäßig am Schre i b tisch, oft von mo r gens

bis abends und nicht se l ten auch am Wo che nen de. Natürlich gibt es Ze i ten, in
de nen ich gar nicht ar be i te; schließlich habe ich auch ein Le ben jen se its der Li te -
ra tur. Aber ei nen Ro man, ein Rund funk fea tu re, ein Hörspiel oder eine längere
Erzählung zu schre i ben, ve r langt be har r li che Ar be it über Tage und Wo chen. Und 
auch da mit ist es noch nicht ge tan, denn schließlich muss das Ge s chrie be ne noch 
ver ka uft wer den, da mit es ge druckt wird und ein Ho no rar ein bringt. Da ne ben
war ich ab und zu als He rau s ge ber tätig, habe Bücher me i ner Frau le kto riert und
mich ge le gen t lich beru f spo li tisch en ga giert; zum Be i spiel war ich vier Ja hre im
Bun des vo r stand des Ver ban des de ut s cher Schri f t stel ler und drei Ja hre im Run d -
fun krat des Wes tdeu t s chen Run d funks.

        Hin zu kom men die vie len Rou tine arbe i ten: kor re spon die ren, te le fo nie ren und
ma i len mit Ve r la gen und Re da ktio nen, Termi na b spra chen für Le sun gen und
Vorträge, Re che r chie ren, Buch vor stel lun gen, In ter views, Diskus sionsve ranstal -
tun gen, Kor re ktur fah nen le sen, Buchführung, Be an two r tung von behördlichen
Schre i ben, Le ser brie fen, An fra gen und so we iter. Ge le gen t lich gab es auch unan -
ge ne h me Ausei nander set zun gen. Bei spie lswe i se hat te sich ein Kol le ge sehr um -
fan gre ich bei mir be dient und ich hat te ihm Pla gia te vor ge wo r fen, was mir viel
Ärger ein ge bra ch te. Oder ich hat te über ein Kin de r he im ge s chrie ben, in dem
Kin der mis s han delt wur den, und wur de de swe gen ver klagt. Eine an de re Kla ge
kam von ei nem Best sel lera u tor, der Ro ma ne über de ut s che So l da ten im zwe i ten
We ltkrieg ge s chrie ben hat, und dem ich fas chi sto i de Ten den zen vor ge wo r fen
hat te – zu Recht, wie sich hera us stel l te.
   Es gab auch du r cha us ern st ha f te Gefährdungen. Na chdem ich auf ei nem An -
ti krie g stag eine Rede ge ha l ten hat te, wur de mir nachts die Tür ein ge wo r fen; nach 
ei ner Aktion ge gen Ausländerfeindlichkeit, die ich or ga ni siert hat te, er hielt ich
tele fo ni s che Mor d dro hun gen und hun de r te von Dro h brie fen; nach ei ner an de ren
Aktion wur de mein Auto de mo liert. So l che Vorfälle und auch Ausei nander set -
zun gen mit sta a t li chen Stel len gab es me hr mals, aber ich möchte das nicht ve r tie -
fen. Denn für gewöhnlich sind die Re a ktio nen auf me i ne Ar be it und me i ne
Aktivitäten eher po si tiv.

E.J.: Sind Sie mit der bi s he ri gen Re so nanz auf Ihr Werk zu frie den?
W.B.: Me i ne Ar be it wird aner kannt, ein großer Teil me i ner Bücher ist lie fer bar, es wer -

den la u fend Re zen sio nen und wis sens chaft li che Ar be i ten über mein Werk ve r -
fasst und auch fi nan ziell kann ich nicht kla gen, zu mal ich nie das Bedürfnis hat -
te, ein ei ge nes Flu g ze ug oder Re i t p ferd zu be si t zen. In so fern bin ich sehr zu frie -
den. Seit 1974 kann ich von me i ner Ar be it als Schri f t stel ler und Pu b li zist le ben,
ich bin unabhängig, kann mir me i ne Zeit frei ein te i len und re i sen, wenn es er for -
de r lich ist oder wenn ich das Bedürfnis da nach habe. Was will ich mehr?
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Anna Wró b le wska

In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły
Za wo do wej w Ra ci bo rzu w 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 Ję zy-
ków 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. Ka dra In sty tu tu Neo fi lo lo gii
W roku aka de mi c kim 2007/2008 w In sty tu cie Neo fi lo lo gii za tru d nio nych było 41

pra co w ni ków nauko wo-dy dakty cz nych, w tym 4 profesorów, 10 doktorów i 27 ma gi-
strów.

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  A n  g i e  l  s k i e j
W skład Zakładu wchodzą pra co w ni cy: 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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Za k ł a d  F i  l o  l o  g i i  G e  r  m a  ń  s k i e j  
W skład Zakładu wchodzą pra co w ni cy: prof. dr hab. Norbert Honsza, dr Emilia

Woj t czak (kie ro w n ik 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.

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  S ł o w i a  ń  s k i e j
W skład Zakładu wchodzą pra co w ni cy dwóch fi lo lo gii: cze skiej i rosyjskiej. Kie -

row ni kiem Zakładu jest  prof. PWSZ dr hab. Bar ba ra Ste m pczy ń ska. Do pie r wszej gru -
py pra co w ni ków, wykłada j ących na spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska, 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 pie r wszej gru py pra co w ni ków, wykłada j ących na spe cja l no ści fi lo lo gia ro sy j ska, 
należą: prof. PWSZ dr hab. Barbara Stempczyńska, dr Jadwiga Kowa lik-Za mo ra, mgr
Marta Pawlas.

2. Stu den ci i dy da kty ka
Obe c nie w In sty tu cie Neo fi lo lo gii kształci się 587 stu den tów na czte rech spe cja l no -

ściach: 

Spe cja l ność Li cz ba stu den tów na spe cja l no ści na roku*:

I II III
Fi lo lo gia an gie l ska na uczy cie l ska – 93 77
Fi lo lo gia an gie l ska z przy go to wa niem peda go -
gi cz nym** 83
Fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gią czeską** 14
Fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gią ro syjską** 25
Fi lo lo gia cze ska – 17 20
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska – 30 37
Fi lo lo gia ge r ma ń ska z przy go to wa niem peda go -
gi cz nym** 37
Fi lo lo gia ro sy j ska na uczy cie l ska – – 10

Ra zem w try bie sta cjo na r nym 159 140 177
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Fi lo lo gia an gie l ska na uczy cie l ska – 32 28
Fi lo lo gia an gie l ska z przy go to wa niem peda go -
gi cz nym** 32
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska – 9 10
Ra zem w try bie nie sta cjo nar nym 32 41 38

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

Kształce nie stu den tów od by wa się na pod sta wie aktu a l nych aktów pra wnych do -
tyczących stan dar dów kształce nia na kie run ku fi lo lo gia oraz stan dar dów kształce nia
przy go to wującego do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la. 

Na uka pro wa dzo na jest w ra mach blo ków przed mio to wych. Blok A obe j mu je pra -
ktyczną na ukę ję zy ka spe cja l no ści oraz pra ktyczną na ukę dru gie go ję zy ka ob ce go.
Kształce nie w za kre sie pra kty cz nej na uki ję zy ka spe cja l no ści zgod ne jest z Eu ro pe j skim 
Sy ste mem Opi su Kształce nia Ję zy ko we go, któ ry zakłada na ucza nie ję zy ka w po dzia le
na czte ry spra w no ści: spra w no ści re cep ty w ne – czy ta nie i słucha nie oraz spra w no ści
pro du kty w ne - mó wie nie i pi sa nie. Blok B – gru pa tre ści kie run ko wych to gru pa naj -
waż nie j szych przed mio tów kształce nia filo logi cz ne go. Na leżą do nich przed mio ty przy -
go to wujące mery to ry cz nie stu den ta do pra cy za wo do wej. W ra mach tego blo ku stu -
diujący po znają hi sto rię li te ra tu ry, ku l tu rę i hi sto rię ob sza ru ję zy ko we go oraz li te ra tu rę
po wszechną. Blok ten obe j mu je rów nież gru pę przed mio tów związa nych z nauką o ję -
zy ku: wstęp do języ koz na w stwa, gra ma ty kę opi sową, hi sto rię ję zy ka spe cja l no ści i gra -
ma ty kę kon tra stywną. Kształce nie filo lo gi cz ne w ra mach gru py przed mio tów kie run ko -
wych wie ń czy se mi na rium li cen cja c kie, w ra mach któ re go stu den ci, pod opieką pro mo -
to ra, przy go to wują pra ce li cen cja c kie. Po wy ższe blo ki zo stały wzbo ga co ne o gru pę tre -
ści uzu pełniających – blok C. Stu den ci zdo by wają umie ję t no ści z ję zy ka kla sy cz ne go,
te ch no lo gii info rma cy j nej, wy cho wa nia fi zy cz ne go oraz udzie la nia pie r wszej po mo cy
(w ra mach przed mio tu „po moc przed le ka r ska"). 

Stu den ci spe cja l no ści na uczy cie l skich re a li zują przed mio ty nie zbęd ne do kom pe ten -
t nej pra cy z ucz nia mi. Do przed mio tów tych na leżą psy cho lo gia, pe da go gi ka, glot tody -
da kty ka i dy da kty ka oraz emi sja głosu. Przed mio tom tym to wa rzy szy pra kty ka asy sten -
cka i dy da kty cz na, od by wa na w pla ców kach szko l nych. 

W od po wie dzi na po trze by ryn ku pra cy na spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska wpro wa dzo -
no blok tre ści kształce nia trans lato r skie go. Do naj waż nie j szych przed mio tów tego blo ku 
na leżą ana li za przekładu, przekład kom pu te ro wy, trans la to ry ka te kstu arty sty cz ne go
i uży t ko we go oraz ję zyk bi z ne su. 

Wy chodząc na prze ciw zapo trze bo wa niom ryn ko wym, w roku aka de mi c kim 2008/2009
ofe r ta edu ka cy j na po sze rzo na zo stała o dwie nowe spe cja l no ści: fi lo lo gia an gie l ska z fi -
lo lo gią czeską oraz fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gia ro syjską. 

W celu po sze rze nia wie dzy i do sko na le nia umie ję t no ści ję zy ko wych zdo by tych
w tra kcie za jęć dy da kty cz nych stu den ci biorą udział w li cz nych ini cja ty wach ucze l nia -
nych i poza ucze l nia nych. W roku aka de mi c kim 2007/2008 stu den ci fi lo lo gii cze skiej
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ucze st ni czy li w czte rech se mi na riach wy ja z do wych do Ostra wy, Opa wy i Pra gi. W trak- 
cie se mi na riów po zna wa li hi sto rię i ku l tu rę Czech mając jed no cze ś nie mo ż li wość ob co -
wa nia z „ży wym” ję zy kiem. 

W li sto pa dzie 2007 roku w In sty tu cie Neo fi lo lo gii zor gani zo wa na zo stała wy sta wa
pu b li ka cji i gra fik nie mie c kie go no b li sty Güntera Gras sa. Wię kszość gra fik po cho dziła
z pry wa t nej ko le kcji prof. Nor be r ta Hon szy. Wy sta wa cie szyła się ogro mnym zain tere -
so wa niem nie ty l ko stu den tów fi lo lo gii ge r ma ń skiej. 

Dzię ki ini cja ty wie prof. Mie czysława Ba lo wskie go w In sty tu cie Neo fi lo lo gii udało
się rów nież zor ga ni zo wać wykłady go ścin ne wy bi t nych fi lo lo gów z Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mi c kie wicz w Po zna niu. W li sto pa dzie 2007 roku In sty tut Neo fi lo lo gii od wie -
dził prof. dr. hab. Bo g dan Wa l czak, a w kwie t niu 2008 roku prof. dr hab. Ha li na
Zgółkowa i prof. dr hab. Zdzisława Krąży ń ska. 

W ra mach pro mo cji In sty tu tu wykłado w cy i stu den ci fi lo lo gii cze skiej i ro sy j skiej
przy go to wa li Dzień Otwa r ty Fi lo lo gii Słowi ń skiej dla młod zie ży z re gio na l nych szkół
śred nich. Oprócz pro gra mu arty sty cz ne go ob ra zującego spe cy fi kę obu ję zy ków przy szli 
kan dy da ci mie li oka zję wziąć udział w wa r szta tach na te mat ku l tu ry i li te ra tu ry Czech
i Ro sji za chę cających ich do pod ję cia stu diów na na szej ucze l ni. Ponad to po raz pie r -
wszy zor gani zo wa no Kon ku r sy z Ję zy ka An gie l skie go i Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu -
rzy stów. Składały się one z dwóch eta pów: pi se mne go i ust ne go. W kon ku r sach udział
wzię li ma tu rzy ści z Ry b ni ka, Cie szy na, Ku ź ni Ra ci bo r skiej, Ra ci bo rza, Rydułtów i Ja -
strzę bia Zdro ju. Na grodą dla la u re a tów były in de ksy PWSZ w Ra ci bo rzu.

 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 Mię dzy-
narodowa 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. Ka len da rium
 4–5 wrze ś nia 2007 – mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa Ję zyk i li te ra tu ra cze ska 

w eu ro pe j skim kon te k ście ku l tu ro wym zor gani zo wa na we współpra cy z Uni wer sy te -
tem Ostra wskim.

 14 li sto pa da 2007 – wykład hab. dr. hab. Bo g da na Wa l cza ka (Uni we r sy tet im. Ada -
ma Mi c kie wi cza w Po zna niu): Ję zy ki słowia ń skie wśród ję zy ków świa ta na pro gu
XXI wie ku. 16 li sto pa da 2007 – wy sta wa pu b li ka cji i gra fik nie mie c kie go no b li sty Güntera Gras -
sa.

 27 li sto pa da 2007 – wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej do te a tru w Ostra wie. 11 grud nia 2007 – wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej do Opa wy w ra mach I se mi -
na rium Racibo rsko-O pa wskie go.
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 19 grud nia 2007 – wie czór wi gi li j ny zor gani zo wa ny przez Na uko we Koło Bo he mi -
stów. 13 ma r ca 2008 – udział stu den tów I i III roku fi lo lo gii cze skiej w Dniu Cze skim zor -
gani zo wa nym przez Miejską i Po wia tową Bi b lio te kę Pu b liczną w Ra ci bo rzu. 19 ma r ca 2008 – wyj ście stu den tów II roku fi lo lo gii cze skiej do mu ze um w Ra ci bo -
rzu. 8–9 kwie t nia 2008 – Stu den cka Mię dzy naro do wa Kon fe ren cja Bo he mi stów „Ję zyk,
li te ra tu ra i ku l tu ra Czech” zor gani zo wa na przez Na uko we Koło Bo he mi stów. 9 i 23 kwie t nia 2008 – 1. Kon kurs Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów (9 – etap
pi se m ny, 23 – etap ust ny). 15 kwie t nia 2008 – wykład prof. dr hab. Ha li ny Zgółko wej (Uni we r sy tet im. Ada ma
Mi c kie wi cza w Po zna niu) nt.: Stan pol skiej le ksy ko gra fii na przełomie wie ków. 15 kwie t nia 2008 – Dzień Otwa r ty Fi lo lo gii Słowia ń skiej. 15 i 29 kwie t nia 2008 – 1. Kon kurs Ję zy ka An gie l skie go dla Ma tu rzy stów (9 – etap
pi se m ny, 23 – etap ust ny). 21–23 kwie t nia 2008 – wy jazd stu den tów I, II i III roku fi lo lo gii cze skiej do Pra gi. 22 kwie t nia 2008 – wykład prof. dr hab. Zdzisławy Krąży ń skiej (Uni we r sy tet im.
Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu) nt.: Współcze s na skład nia w per spe kty wie hi sto ry -
cz nej. 29 kwie t nia 2008 – wy jazd stu den tów II i III roku fi lo lo gii cze skiej do Ostra wy w ra -
mach III Se mi na rium Racibo rsko-O stra wskie go. 7 maja 2008 – wy jazd stu den tów III roku fi lo lo gii an gie l skiej do Łubo wic w ra mach
za jęć z do da t ko wej spe cja l no ści na uczy cie l skiej.  21 maja 2008 – wy jazd stu den tów I i II roku fi lo lo gii cze skiej do Opa wy w ra mach II 
Se mi na rium Racibo rsko-O stra wskie go.

4. Działal ność nauko wo-wy daw ni cza
I .  P r a  c e  w y  d r u  k o  w a  n e

A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te
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.

Va de me cum le ksy ki nie mie c kie go ję zy ka bi z ne su, WOU, Opo le 2007, 316 s., ISBN
978–83–7395–236–2.
B. Pra ce re da kcy j ne

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w  (red.) „Bo he mi sty ka” 2008, nr 14, 506 s., Wy daw ni -
c two PRO, ISSN 1642–9893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w  (red.) „Stu dia Filo lo gi cz ne” 2008, tom II, Pa ń stwo -
wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu, 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 Mi c kie wicz a Slované, FF OU, Ostra va
2008, 347 s., ISBN 978–80–7368–529–4.

In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu... 283



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: Ro man tyzm, Wy -
dawnictwo 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.), Hi sto ria li te ra tu ry świa to wej, t. VII: Po zy ty wizm – Re -
a lizm – Na tu ra lizm, Wy daw ni c two SMS i Pro win cjo nal na Ofi cy na Wy da w ni cza, Bo ch -
nia–Kra ków–Wa r sza wa 2006, s. 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, Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra
czeska. Ma te riały stu den c kiej kon fe ren cji na uko wej. PWSZ w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz
2008, 202 s. ISBN 978–83–926153–3–1.

C. Stu dia i ar ty kuły na uko we
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, Ku l tu ra a jazyka ve výuce cizího ja zy ka, [w:]
Sociokukturní ko m pe ten ce ve výuce cizího ja zy ka a SERR, red. G. Ba lo wska, M. Čad-
ská, FF UK, PWSZ, Pra ha – Ra ci bórz 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 Be r n hard, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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, Con tra sti ve sema sio lo gi cal ana ly sis of »whi te« and
»biały«, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 19–48, ISSN 1689–4657.

K o r  b u t  J o  a n  n a, Cze skie związki fra zeo logi cz ne z zapo ży cze nia mi z za kre su
mody i ko s me ty ki, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 twó r czo ści Milana Kundery w Polsce,
„Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 Mi chal Roz wa do -
wski i jego zain tere so wa nia Słowia ń sz czyzną, [w:] Slovanský svět očima badatelů
a publicistů 19. a 20. století, Pra ha 2007, s. 116–124, ISBN 978–80–87112–01–4.

M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Jed no stki ję zy ka spo r tu a le ksy ko gra fia, „Stu dia Filo lo gi cz -
ne” 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 słow ni ka polsko- rosyj sko-cze -
skie go, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 gen re and the ori gin
of »the Lord of the Rings«, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 te a cher in de ve lo ping lan gu a ge skills with 
dys le xic stu dents in the En glish clas s ro om, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 245–256,
ISSN 1689–4657.Po rwoł Mo ni ka, Me di cal terms re gar ding hy pe r ten sion in the light
of translator’s per fo r man ce and lin gu i stics, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 91–100,
ISSN 1689–4657.

O l  k u s z  K s e  n i a, Chrze ści ja ń stwo a wie dza ta je m na w dru giej połowie XIX wie -
ku. Śla da mi dys ku sji. [w:] Te ksty – kon te ksty – in ter pre ta cje. W krę gu li te ra tu ry, ję zy ka
i ku l tu ry, red. E. Dąbro wska i K. Kossa ko wska- Ja rosz, WUO, Opo le 2007, s. 131–152,
ISBN 978–83–7395–253–9.

O l  k u s z  K s e  n i a, Mo tyw hi p no zy i mag ne ty z mu w twó r czo ści pi sa rzy dru gie go
po ko le nia po zy ty wi stów, „Stu dia Sla vi ca” XI, 2007, s. 71–86, ISBN 978–80–7368–
–381–8.

O l  k u s z  K s e  n i a, Mo ty wy pro fe ty cz ne w twó r czo ści dru gie go po ko le nia po zy ty -
wi stów, „Roz pra wy Hu manisty cz ne. Ze szy ty Na uko we PWSZ we Włocławku” VIII,
Włocławek, 2007, s. 125–141.

O l  k u s z  K s e  n i a, Współcze s na po wieść qua si- go ty cka na przykład zie „Cze kając
w cie mno ści” Pawła Siedla ra, „Roz pra wy Huma ni sty cz ne. Ze szy ty Na uko we PWSZ
we Włocławku” VII, Włocławek 2006, s. 197–227.

O l  k u s z  K s e  n i a, Prze strzeń za gro że nia. Mia sto w opo wia da niach Ta de u sza
Oszu b skie go, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 173–185, ISSN 1689–4657.

O l  k u s z  K s e  n i a, Świat według po two ra, czy li gra z to po sem »Ob ce go« w opo -
wia da niu »Przy bysz« Ho war da Phi li p sa Lo vec ra f ta, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008,
s. 185–194, ISSN 1689–4657.

P o  l a k  A n  d r z e j, »Wy spa Krym« Wa si li ja Aksiono wa jako przykład pro zy
alterna tywno- history cz nej, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 195–204, ISSN
1689–4657.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Slips of the ton gue as an ex ten si ve in fo r ma tion abo ut stru c tu -
re and use of lan gu a ge, [w:] W dia lo gu ję zy ków i ku l tur, red. J. Wi ś nie wski, Ling wi sty -
cz na Szkoła Wy ższa w Wa r sza wie, Wa r sza wa 2007, s. 259–268, ISBN  978–83–
–926356–0–4.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Think -Aloud -Pro to col (TAP) as a met hodo lo gi cal tool for so l -
ving and un de r stan ding trans la tion: the o re ti cal fra me work and remarks
on investigations, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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, Ta je m na re ce p ta An drie ja Biełego na długo wie cz ność
na przykład zie po wie ści „Pe te r s burg”, [w:] Wie l kie te ma ty ku l tu ry w li te ra tu rach
słowia ń skich 7, cz. 1,  red. M. Bu k walt, T. Kli mo wicz, M. Ma ciołek, A. Ma tu siak,
S. Wó j to wicz,, „Sla vi ca Wra tis la vien sia” 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, Wi zja raju w „Pe ter sbu r gu” An drie ja Biełego jako
przykład nie szcze l no ści gra nic „ja” człowie ka współcze s ne go, [w:] Li te ra tu ry i ję zy ki
wscho d niosłowia ń skie z per spe kty wy początku XXI wie ku, red. A. Kse nicz, B. Ti -
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choniuk, Ofi cy na Wy da w ni cza Uni wer sy te tu Zielo nogó r skie go, Zie lo na 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, „Ros si ca Olo mu cen sia” XLIV, Uni ve rzi ta Palackého 
v Olo mo u ci, Olo mo uc 2006, s. 479–485, ISSN 0037–6736. 

S p u t  R e  n a  t a, Z dzie jów pra sy gó r nośląskiej. Początko wy okres działania raci bo -
r skie go ośro d ka pra so we go (1802–1812), [w:] Z Go rza no wa w świat da le ki... (Stu dia
i ma te riały ofia ro wa ne Pro fe so ro wi Arno He rzi go wi w 70-le cie Uro dzin), Wrocław
2007, s. 177–200, ISBN 978–83–88178–44–3.

S t a  r  n e s  E r i c, Bro t hers in Arms: »Ma xim« Ma ga zi ne, »The Man Show« and the
Re turn of Knu c kle drag ger Cu l tu re to Ame ri can So cie ty, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 In ter pre ta tions of »Ci r ce«,
„Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 205–214, ISSN 1689–4657.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Die Schwe iz ist ke i ne In sel, auch wenn dies ei ner ihrer Lieb -
ling smy t hen ist, „Ge r ma ni stik an tsche chi s chen Universitäten: Ge gen wart und Zu kunft”, 
Hra dec Králové/Ostra va: Ostravská uni ve rzi ta, Filozofická fa ku l ta, Ostra wa 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 Schwe i zer Kurz ges chi ch te (Am be i spiel der Erzählungen 
von Eri ca Pe dret ti, „Stu dia Ger ma ni sti ka“, Ostarvská uni ve rzi ta, Filozofická fa ku l ta,
Ostra wa 2007, s. 27-37, ISBN 978–80–7308–376–4. 

V o  g e l  D a  n i e l, Qu e stions of iden ti ty in Vi kram Seth’s A Su i ta b le Boy and Za die
Smith’s “Whi te Teeth.” Con fe ren ce pro ce e dings, De pa r t ment of the En glish Lan gu a ge
and Li te ra tu re, Fa cu l ty of Hu ma ni ties and Na tu ral Scien ces, The Uni ve r si ty of Prešov,
2007.

V o  g e l  D a  n i e l, The bor der be twe en In dia and Pa ki stan af ter the Pa r ti tion in
1947. Cur rent de ba tes, di s cus sions and re tu r ning me mo ries, [w:] Cu l tu re, Lan gu a ge,
Li te ra tu re In Eu ro pe an and World Or der Re gions, PWSZ w Kro ś nie, Kro s no 2007.

V o  g e l  D a  n i e l, Wie l ka so li da r ność, wy ob ra żo na wspól no ta czy ku l tu ro wy ar te -
fakt? Roz wa ża nia o na ro dzie, pa ń stwie i na cjo nali z mie, „Zbli że nia In ter kul turo we”,
nr 2/2007, Ofi cy na Wy da w ni cza ATUT, Wrocław 2007.

V o  g e l  D a  n i e l, Co lo nial Pasts and Post co lo nial Re w ri tings, „Stu dia Filo lo gi cz -
ne” II, 2008, s. 215–222, ISSN 1689–4657.

W i  d o  t a  A n  d r z e j, On Bakhtin’s Con cepts of Dia lo gism and Ca r ni val and The ir
Role in “Re a ding” Post mo dern Cu l tu re, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 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 mezinárod-
ní věde c ká kon fe ren ce. Hradec Králové 23.–24.01.2007, Usti nad Orlici 2007,
s. 169–173.

Z i  m  n a  A l i  n a, Die Lie be in den Märchen von Gebrüder Grimm, „Stu dia Filo lo gi -
cz ne” II, 2008, s. 235–242, ISSN 1689–4657.
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D. Re cen zje i omó wie nia
C z e c h  R e  n a  t a, Nie mie c ko-Pol skie To wa rzy stwo Uni wer sy te tu Wrocławskie go,

„Zbli że nia In ter kul turo we”, nr 1/2007, Wy daw ni c two 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, Zbi g niew Fe dus, Wie l ki słow nik spo r to wy pol sko- rosy j ski
Большой польско-русский спортивный словарь, Wy daw ni c two TAKT, Wa r sza wa
2007, s. 432, „Przegląd Rusy cy sty cz ny”, nr 4/2007, ISBN 0137–298X.

M o  l ę  d a  J a  c e k, Ján Bajánek, »An In tro du c tion into the Stu dy of En glish as an
Aca de mic Sub ject«, Žilinská uni ve rzi ta, Žilina 2008, 248 pp. ISBN 978–80–99445–1,
„Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008, s. 257–259, ISSN 1689–4657.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Odborný po su dek: Mo de r ne österreichische Li te ra tur, Wro c -
la wskie Wy daw ni c two Oświa to we, Łódź 2007, 3 s. 

S t r ó  z i k  P a w e ł, „Ma r cel Rei ch- Ra ni cki – kry tyk nie po ko r ny” – re cen zja
książki: Nor bert Hon sza, Ste p han Wo l ting, Ma r cel Rei ch- Ra ni cki „Moją oj czyzną jest
li te ra tu ra”, „Eu no mia” 2007, nr 9/13, PWSZ w Ra ci bo rzu, ISSN 1897–2349.

S t r ó z i k  P a w e ł, „Ucieczka, asymilacja, integracja – w poszukiwaniu tożsamości 
na emi gra cji” – 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. Pra ce przekłado we

M o  l ę  d a  J a  c e k, Ha nu sek P., Ma r ti nek L., Slezké slun ko: Li te ra tu ra na zie mi
opa wskiej w la tach 1990–2003, „Al ma nach Pro win cjo nal ny” 2007, nr 5, s. 64–71,
ISSN 1895–636X.

S p u t  R e  n a  t a, Chwi le za my śle nia. Mo men te der Me di ta tion, ks. Jó zef Zura,
WAW, Ra ci bórz 2007, ISBN 978–83–89802–45–3.

S p u t  R e  n a  t a, Gmi na Pie tro wi ce Wie l kie. Ge me in de Groß Pe te r witz, WAW, Ra -
ci bórz 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 Ei chen-
dorff auf Postkarten,  WAW, Racibórz 2007, ISBN 978–83–89802–44–6.
F. Inne pra ce

B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Jan We rich i jego ba j ki, [w:] J. We rich. Fi m fa rum,
tłum. stu den ci fi lo lo gii pol skiej i słowia ń skiej UAM, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej
Uni wer sy te tu Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu i Wy daw ni c two PRO, Po znań 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 unkon ven tio nel le Art, „Schle si s ches Wo chen b latt   
– Ty god nik Śląski“, nr 51/820, Opo le 2007.

C z e c h  R e  n a  t a,  Schle si s che Be ge g nun gen im Haus Schle sien, „‚Brief aus dem
Haus Schle sien“, nr 4/2007,  Koni g s win ter 2007.
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C z e c h  R e  n a  t a, Śląskie spo t ka nia. Se mi na rium dla stu den tów IFG w Königs-
winter, „Eu no mia” 2007, nr 4/8, PWSZ w Ra ci bo rzu, ISSN 1897–2349.

J a  s i  t a  E s t e  r a, Humanität ist mir wi ch tig (In ter view mit Wo l f gang Bit t ner), „Stu -
dia Filo lo gi cz ne” 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, Na uko we Koło Bo he mi stów przy In sty tu cie Neo fi -
lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu w roku akademickim 2007/2008, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II,
2008, s. 291–292, ISSN 1689–4657.

T o  m a  l a  Z b i  g  n i e w, Ma rek Szołty sek, Ślonsk je piy k ny (kon su l ta cje ję zy ko we),
Ry b nik 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, spra -
wo z da nie 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, In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do -
wej w Ra ci bo rzu w ro ku akademickim 2007/2008, „Stu dia Filo lo gi cz ne” II, 2008,
s. 277–289, ISSN 1689–4657.

I I .  O d  d a  n e  d o  d r u  k u
A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te

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, Wie l ki cze sko- po l ski słow nik fra zeo logi cz ny (członek ze społu
au to rskie go).
B. Pra ce re da kcy j ne

S t e m p c z y ń s k a  B a r b a r a, Rosyjska krytyka literacka XX wie ku.
C. Stu dia i ar ty kuły na uko we

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 symboli czno-lo kaliza cyj nej).

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ję zyk ho mi lii Jana Pawła II.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Günter Grass – sza man li te ra tu ry nie mie c kiej.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Günter Grass. Bürger und Schri f t stel ler.
K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Whims of Con text in the In ter pre ta tion of Idio ma tic Ex pres -

sions.
K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Whims of the Old En glish Pre fix ga-.
K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Will lin gu ists ever ar ri ve at an Agre e ment abo ut the co m po -

und Sta tus: A few re marks with spe cial re gard to Spa nish co m po unds.
K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, …Kry ty cz ny ob raz świa ta w twó r czo ści J.S. Ma -

cha ra. 
K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Fe no men twó r czo ści Mi la na Kun de ry w Pol sce.
M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Jed no stki ję zy ka spo r tu a le ksy ko gra fia.
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M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Sport (1). Dys cy p li ny, kon ku ren cje, za wo dy, fe de ra cje.
M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Sport a ję zyk współcze s ne go pol skie go dys ku r su społecz ne -

go.
M e  k e  r e s z  A l e  k s a n  d r a, „…and the world shall be” – the gen re and ori gin of

„The Lord of the Rings” by J.R.R. To l kien.
M o  l ę  d a  J a  c e k, On the Ini tial Sta ge of Pho no lo gi cal Ad ap ta tions in Czech and

Po lish.
M o  l ę  d a  J a  c e k, Pho no lo gi cal Ad ap ta tions of An gli cisms in Po lish and Czech.

A Cri ti cal View. 
N o  s i a  d e k  P a  t r y  c j a, The role of the te a cher in de ve lo ping lan gu a ge skills with 

dys le xic stu dents in the En glish clas s ro om.
Š e b e s t o v á  I r e  n a, Emocionální te mno ta vykořeněného dětství.
S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a, Dys kurs kryty czno lite ra cki ro sy j skie go „sre br ne go

wie ku”. N. Bier dia jew. 
S t e  m  p c z y  ń  s k a  B a r  b a  r a, Wstęp. O ba da niu kry ty ki li te ra c kiej.
T o  m a  l a  Z b i  g  n i e w, Jun c tion czy li Ad junct i The m junct.
V o  g e l  D a  n i e l, The Bri tish Em pi re and its cri ses. J.G. Farrell’s tre a t ment of the

past in his Em pi re Tri lo gy.
W o j t c z a k  E m i l i a, Zmiany zachowań językowych w komunikacji ustnej i pi-

semnej (w językach niemieckim i polskim).

D. Re cen zje i omó wie nia
M ü l l e r  A n n a, Mar kus Gi ger, Re sul ta ti va im mo de r nen Tsche chi s chen. Un ter

Berücksichtigung der Spra chges chi ch te und der übrigen sla vi s chen Spra chen, Pe ter
Lang AG, Europäischer Ve r lag der Wis sens cha f ten, Bern 2003.

5. Udział w kon fe ren cjach
B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Vyučba cizích ja zy kov, FF UMB Banská By stri ca,

24–25.04.2008 r., – re fe rat: Kognitivní pri stup vo glot todi da kti ce.
B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kon fe ren cja na uko wa de dy ko wa na pa mię ci Pro fe so -

ra Władysława Kura sz kie wi cza, WFPiK UAM Po znań, 19.05.2008 r., – re fe rat: Stan da -
ry za cja współcze s ne go ję zy ka cze skie go.

B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, So cio ku l turní ko m pe ten ce ve výuce (cizích) jazyků (a 
z češtiny pro ci zin ce), UJOP UK Pra ha, 17–18.06.2008 r., – re fe rat Ku l tu ra a jazyka ve
výuce cizího ja zy ka.

B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Czesław Miłosz. Tra di ce – současnost – re ce pce, FF
OU Ostra va, 18–19.10.2008 r., – re fe rat: Miłoszo wski ob raz Eu ro py.

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, Po lish im mi grants in the UK. The ir lin gu i stic co -
m pe ten ce and some re marks on the ir at ti tu des to wards the ta r get lan gu a ge so cie ty.
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A pi lot stu dy, mię dzy naro do wa kon fe ren cja PASE 2008, In sty tut Fi lo lo gii An gie l skiej,
Uni we r sy tet Wrocławski, 7–9 kwie t nia 2008 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Anglistická kon fe ren ce na počest doc. J. Vilikovského, Bu d -
me ri ce/Bra ti s la va, 29–31 paź dzie r ni ka 2007 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Does con text al wa ys de ci de on fi gu ra ti ve in ter pre ta tion of
syn ta c tic strings?, Súčasné aspe kty fi lo lo gie, Uni we r sy tet w Žili nie, 14.11.2007 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, En glish co m po unds in the light of idio ma ti ci ty, 13th In ter na -
tio nal Mor p ho lo gy Me e ting, Wie deń, 3–6 lu te go 2008 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, How to ap pro xi ma te the ide al of in dio ma tic En glish?, Cu l tu -
re, Lan gu a ge and Li te ra tu re Ac ross Bor der Re gions, Uni we r sy tet w Ko szy cach, 28–29
kwie t nia 2008 r.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, Whims of con text in in ter pre ta tion of idio ma tic ex pres sion,
Pra gue Scho ol and The o ries of Stru c tu re, Pra ga, 18–20 paź dzie r ni ka 2007 r.

K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Fe no men twó r czo ści Mi la na Kun de ry w Pol sce,
mię dzy naro do wa kon fe ren cja stu den tów i do kto ran tów, PWSZ w Ra ci bo rzu,  8–9 kwie -
t nia 2008 r. 

K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Sa ty ra czy iro nia? O twó r czo ści po etyckiej Jo se fa
Sva to p lu ka Ma cha ra, mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa „Ję zyk i li te ra tu ra cze ska
w eu ro pe j skim kon te k ście ku l tu ro wym”, PWSZ w Ra ci bo rzu, 4–5 wrze ś nia 2007 r.

M o  l ę  d a  J a  c e k, Pho no lo gi cal Chan ges in the Mid d le En glish Pe riod, kon feren -
cja z gra ma ty ki hi sto ry cz nej, PWSZ w Ra ci bo rzu, 7–8 lu te go 2008 r.

M o  l ę  d a  J a  c e k, The Ru les of Pho no lo gi cal Ad ap ta tions of An gli cisms in Po lish
and Czech. A Cri ti cal View. mię dzy naro do wa kon fe ren cja PASE 2008, In sty tut Fi lo lo -
gii An gie l skiej, Uni we r sy tet Wrocławski, 7–9 kwie t nia 2008 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a,  Me di cal terms re gar ding hy pe r ten sion in the light of
translator’s per fo r man ce and lin gu i stics, De pa r t ment of Bri tish and Ame ri can Stu dies,
P.J. Safrik Uni ve r si ty and Slo vak As so cia tion for the Stu dy of En glish SKASE, Ko szy -
ce, Słowa cja, 13–14 wrze ś nia 2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, II Kon fe ren cja z cy klu Ima go Mun di  ‘50 lat pol skiej trans la -
to ry ki’, In sty tut Lin g wi sty ki Sto so wa nej Uni we r sy tet Wa r sza wski, Wa r sza wa, 23–25 li -
sto pa da 2007 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, XXI Wa r szta ty Przekładu Pra wni cze go i Spe cjali stycz ne go,
Pol skie To wa rzy stwo Tłuma czy Przy sięgłych i Spe cjali sty cz nych TEPIS, Wa r sza wa, 29 
wrze ś nia 2007 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Glo bal fo re ign lan gu a ge te a ching in the glo -
bal world, XVI Mię dzy naro do wa Kon fe ren cja IATEFL Po land, Stu dium Ję zy ków Ob -
cych, Uni we r sy tet Łódz ki, Łódź, 21–23 wrze ś nia 2007 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Hu ma ni sing Your Cou r se bo ok, Wa r szta ty dla
na uczy cie li ję zy ka an gie l skie go, Na uczy cie l skie Ko le gium Ję zy ków Ob cych, Wrocław,
18 li sto pa da 2007 r.  

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Wa r szta ty dla na uczy cie li ję zy ka an gie l skie go, 
IATEFL Po land Re gion Gó r nośląski, Gli wi ce, 24 li sto pa da 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, Dys kurs kryty czno lite ra cki ro sy j skie go „sre br ne go
wie ku”. N. Bier dia jew, „Ro sy j ska kry ty ka li te ra cka XX wie ku”, Uni we r sy tet Śląski,
Ka to wi ce, 20–21 wrze ś nia 2007 r. 

V o  g e l  D a  n i e l, In ter na tio nal Con fe ren ce (and Post -Gra du a te Se mi nar) on
POST-COLONIAL TRANSFORMATIONS IN THE NEW LITERATURES IN ENGLISH,
De pa r t ment of En glish Lan gu a ge and Li te ra tu re, Fa cu l ty of Hu ma ni ties and Na tu ral
Scien ces, Uni ve r si ty of Prešov at Prešov, Eu ro pe an As so cia tion for Com mon we alth Li -
te ra tu re and Lan gu a ge Stu dies (EACLALS), Słowa cja, 8–9 cze r w ca 2007 r.

W o j t c z a k  E m i  l i a, Dia log kultur IV. Mezinárodní vědecká kon fe ren ce, Uni we r -
sy tet w Hradec Kralove, 23–24 stycznia 2007 r.

6. Współpra ca mię dzy naro do wa
B a l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Podstawowe zagadnienia stylistyki zachodniosło-

wiańskiej, wykład otwarty w dniu 12.11.2008 r. na Wydziale Filozoficznym Uni wer sy -
te tu Macieja Bela w Banskiej By stri cy.

K a v k a  S t a n i s l a v, PhD Boards in Ostrava, Košice, Jaén.

7. Awan se na uko we
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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Ju sty na Kościukiewicz

Działal no ść Na uko we go Koła Bo he mi stów
przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu

w roku aka de mi c kim 2007/2008
W mu rach PWSZ w Ra ci bo rzu działa przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii Na uko we Koło

Bo he mi stów, któ re istnie je już dwa lata. Od 8 ma r ca 2007 r. fun kcję opie ku na Koła na -
uko we go pełni mgr Ju sty na Ko ściu kie wicz. Koło zrze sza obe c nie 16 osób, za rów no
z pie r wsze go, jak i dru gie go roku bo he mi sty ki. Głów ny mi ce la mi, ja kie po sta wi li so bie
człon ko wie Koła w roku aka de mi c kim 2007/2008, były: 

– roz wi ja nie zain te re so wań, zdo by wa nie do świa d czeń oraz wie dzy z za kre su cze -
skiej li te ra tu ry, ku l tu ry i języ koz na w stwa, 

– pod no sze nie kwa li fi ka cji oraz pra kty cz nych umie ję t no ści, przy da t nych w pra cy
na uczy cie la ję zy ka cze skie go i w pra cy tłuma cza;

– pro mo wa nie kie run ku po przez an ga żo wa nie się w ró ż ne akcje i wy da rze nia;
– nawiązy wa nie kon ta któw z in ny mi stu den ta mi bohe mi styk z kra ju i za gra nicą.
Człon ko wie Koła spo ty ka li się śred nio raz w mie siącu. W roku aka de mi c kim

2007/2008 do naj wię kszych osiągnięć Koła Na uko we go na leżą:
1. Zor gani zo wa nie II Se mi na rium ra ci bo r sko-pra skie go w dniach 21–23 IV 2008 r. Te -

ma tem była Pra ga – mia sto ku l tu ry i sztu ki. Wy jazd był połączo ny ze zwie dza niem
sto li cy Czech. Stu den ci za po zna li się z or ga ni zacją i stru kturą Uni wer sy te tu Ka ro la,
a prze de wszy stkim Wy działu Filo logi cz ne go, zwie dzi li bi b lio te kę na ro dową – Kle -
men ti num, oglądnę li dwie sztu ki te a tra l ne w Te a trze Na ro do wym, pogłębiali swą
wie dzę z za kre su hi sto rii i ku l tu ry Czech, a ta k że wygłosi li trzy re fe ra ty na te mat
Pra gi i jej mie j s ca w li te ra tu rze cze skiej. 

2. Zor gani zo wa nie II Mię dzy naro do wej kon fe ren cji na uko wej stu den tów bo he mi sty ki,
pn. Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra Czech. Na uko we spo t ka nia stu den tów i do kto ran tów
z pol skich i cze skich ośro d ków uni wer syte c kich miały mie j s ce w dniach 18–19 IV
2008 r. w Ra ci bo rzu. W ciągu dwóch dni młodzi na uko w cy za pre zen towa li swo je
re fe ra ty. Ponad to wzię li udział w im pre zach to wa rzyszących. Dru gie go dnia ucze st -
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ni cy prze nie śli się na Wy dział Filo zo fi cz ny Uni wer sy te tu w Ostra wie, gdzie kon -
tynu o wa li ob ra dy.

3. Orga ni zo wa nie (raz w mie siącu) wie czo rów fi l mo wych, na któ rych stu den ci        
bo he mi sty ki mo gli za po znać się z osiągnię cia mi cze skiej kine ma to gra fii. 

4.  Zor gani zo wa nie w grud niu 2007 r. spo t ka nia opłat ko we go dla wykłado w ców i stu -
den tów fi lo lo gii cze skiej, na któ rym ze pre zen towa no wi gi li j ne zwy cza je cze skie
oraz śpie wa no tra dy cy j ne ko lę dy cze skie i pol skie.

5.  Zor gani zo wa nie wy ja z du stu den tów fi lo lo gii cze skiej w dniu 21 maja 2008 roku do
Opa wy do tam te j sze go te a tru na spe ktakl te a tra l ny i do Hra d ca nad Mo ra wicą, gdzie 
stu den ci mo gli za po znać się z hi sto rią i ku l turą Czech i Mo raw, a ta k że zwie dzi li za -
mek i ka te drę Bi sku p stwa Ostra wsko-O pa wskie go. 
Człon ko wie Na uko we go Koła Bo he mi stów pro wadzą własną –  do tyczącą działal -

no ści Koła – stro nę in ter ne tową (ad res stro ny: bo he mi sty ka.pwsz.ra ci borz.edu.pl), na
któ rej zna j du je się sze reg in te re sujących in fo r ma cji, nie ty l ko bohe mi sty cz nych. Doku -
men to wa ne są wsze l kie akcje, ja kie prze pro wa dzi li i ja kie chcie li by wdro żyć w przy-
szłości. Za mie sz czają też in fo r ma cje o kra ju na szych połud nio wych sąsia dów, aktu a l ne
ofe r ty pra cy dla bo he mi stów oraz in fo r ma cje o ku r sach ję zy ka cze skie go w Re pu b li ce
Cze skiej. Ponad to stro na jest wzbo ga co na ga le rią zdjęć, ciągle aktu a li zo waną.

Człon ko wie Na uko we go Koła Bohe mi sty czne go przy PWSZ w Ra ci bo rzu rów nież
w przyszłym roku aka de mi c kim mają za miar kon ty nu o wać swo ją działal ność w fo r mie
po do bnej do te go rocznej, tzn. pragną pogłębiać wie dzę na te mat ku l tu ry, li te ra tu ry i ję -
zy ka cze skie go.
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