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Iva na DOBROTOVÁ

Ję zyk pol ski na tle mapy ję zy ko wej Eu ro py
W roku 1767 Wo l ter w jed nym z li stów do Ka ta rzy ny Wie l kiej opi sał pewną 

damę, któ ra wy ra żała ubo le wa nie nad róż no rod no ścią ję zy ków tymi oto słowy: 
Ja kie to stra sz ne nie szczę ście, że przez zda rze nie w wie ży Ba bel wszy stkie ję zy ki się po mie szały; gdy by

nie to, wszy s cy mó wi li by śmy te raz po fran cu sku. 
Bi b li j na przy po wieść o wie ży Ba bel na le żała przez stu le cia do naj chę t niej

wyko rzy sty wa nych przez na ukę in spi ra cji bi b li j nych, a to dla te go, że pro blem
od po wie dzi na py ta nie o początki ję zy ka był dla lin g wi stów w ta kim sa mym
sto p niu in try gujący, co i trud ny do roz wiąza nia. Te o rii do tyczących przeszłości
ję zy ka jako na rzę dzia ko mu ni ka cji mię dzy lu dz kiej przy by wało la wi no wo do
tego sto p nia, że w 99 lat po cy to wa nym li ście Wo l te ra Pa ry skie To wa rzy stwo
Języ koz na w cze, wów czas naj bar dziej pre sti żo wa in sty tu cja języ koz na w cza,
wydało oświa d cze nie, w któ rym in fo r mo wało, że nie bę dzie za j mo wać się pra -
ca mi po ru szającymi pro ble ma ty kę po cho dze nia ję zy ka. Trud no się zresztą sza -
co w nej in sty tu cji dzi wić, je śli przy j rzy my się ki l ku te o riom do tyczących tego
za gad nie nia: w roku 1669 w An glii po ja wiała się pra ca udo wad niająca, że pie r -
wo t nym ję zy kiem lu dz ko ści jest ję zyk Ce sa r stwa Chi ń skie go; w 1773 r. fran cu -
ski uczo ny utrzy my wał, że lu dz kość od pająków na uczyła się prząść i tkać, od
bo brów bu do wać, a od pta ków śpie wać i mó wić. W kon te k ście ak wi zy cji ję zy -
ko wej (od pta ków) in try gująca wy da je się kon ce p cja pol skie go księ dza Wo j cie -
cha De mbołęc kie go z dru giej połowy XVII, zgod nie z którą ję zyk pol ski jest
dany bez po śred nio przez Boga, w nim bo wiem nie ty l ko Bóg ko mu ni ko wał się
z Ada mem i Ewą, ale w nim rów nież śpie wały pta ki w Ra j skim Ogro dzie. 

Ba da nia nad za mierzchłą przeszłością i po cho dze niem ję zy ków zo stały więc
na wie le lat po rzu co ne. Dziś wra ca się do nich. Co zna mien ne, nie dzie je się to
na grun cie dys cy p lin ling wi sty cz nych, lecz beha wio ra l nych, związa nych naj -
czę ściej z ewolu cjoni sty cz nie na sta wioną bio lo gią i psy cho lo gią. W dys cy p li -
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nach ling wi sty cz nych przeszłość wciąż nie jest te ma tem in tere sującym. Zna -
mien na jest pod tym wzglę dem ewo lu cja na uko wych zain te re so wań ojca stru -
ktu rali z mu – Fer dy nan da de Saussure’a, któ ry początki swej ka rie ry na uko wej
po świę cił kwe stiom po ten cja l nej re kon stru kcji prain doeuro pej skie go sy ste mu
fone ty cz ne go w opa r ciu o ana li zę sy ste mu mor folo gicz ne go, by w roku 1906 –
czy li 40 lat po oma wia nym za ka zie Pa ry skie go To wa rzy stwa Języ koz naw cze go
– roz począć cykl do sko na le zna nych wykładów z języ koz na w stwa ogó l ne go. 

Pa ra dy g mat stru ktura listy cz ny za początko wa ny przez szkołę ge newską oka -
zał się dla języ koz na w stwa tak in spi rujący, że właści wie po dziś dzień gra ma ty -
ka hi sto ry cz na za j mu je mie j s ce pe ry fe ryj ne w sto sun ku do tych działów gra ma -
ty ki, któ re opi sują ję zyk hic et nunc. Sto p nio wo jed nak i ten pa ra dy g mat tra ci
na atra kcy j no ści. Za rów no pra gma ling wisty ka, jak i gra ma ty ka transfo rmacyj -
no-gene ratyw na dziś ra czej kon ty nu ują syn chro ni cz ne spo j rze nie na pro ble my
ję zy ka. Po do b nie rzecz się ma z co raz po pu la r niejszą orien tacją kog ni ty wi -
styczną wy ko rzy stującą na grun cie języ koz na w stwa osiągnię cia współcze s nej
psy cho lo gii po zna w czej. Na grun cie socjo ling wi sty ki i związa nej z nią etno -
ling wi sty ki po ja wiła się jed nak mo ż li wość eks plo ro wa nia no we go pola ba da w -
cze go związa ne go nie z przeszłością, lecz z przyszłością ję zy ka. Sy tu a cji tej
trud no się dzi wić, biorąc pod uwa gę, że orien ta cja socjo ling wisty cz na kon ty nu -
u je spo sób my śle nia o ję zy ku, któ ry ukon sty tu o wał się w opa r ciu o ba da nia
Edu ar da Sa pi ra nad ję zy ka mi in dia ń ski mi w Ame ry ce Półno c nej. Dziś więk-
szość z tych ję zy ków uz na wa na jest za wy marłe bądź zna j dujące się na skra ju
eg zy sten cji. Naj le piej opi sa ny ję zyk in dia ń ski – me no mi ni ma obe c nie 50 użyt -
ko w ni ków, ję zyk tu s ca ro ra ra p tem 30 użyt ko w ni ków, a i tak uz na je się je za
wy so ce roz po wszech nio ne w po rów na niu z ję zy ka mi Iowa czy osa ge, któ ry mi
posługu je się ty l ko 5 użyt ko w ni ków. 

Zja wi sko wy mie ra nia ję zy ków nie jest zja wi skiem no wym, do pie ro jed nak
w XX wie ku stało się ono za gad nie niem, któ re mu ba dacze za czę li po świę cać
uwa gę. Być może związane jest to z dającym się zaob se r wo wać zwię kszo nym
te m pem za ni ka nia małych ję zy ków we współcze s nym świe cie. Z dru giej jed nak 
stro ny bar dziej pra wdo podo b ne wy da je się, że odpo wie dzia l ny jest za to pa ra -
dy g mat na uko wy, któ ry oma wia ne zja wi sko po mi jał, po nie waż na uko w cy nie
wi dzie li w nim nic in spi rującego. Je dy nym działaniem, na któ re świat na uko wy
się zdo by wał, były pro ste za pi sy fa kto gra ficz ne: w roku 1777 w wie ku 102 lat
umie ra osta t nia użyt ko w ni czka ję zy ka kor ni c kie go, w roku 1893 umie ra osta t ni
uży t ko w nik ję zy ka dal maty ń skie go. Cza sem owe za pi sy nie były ty l ko ne kro lo -
ga mi: w 1948 roku do ko na no pie r wsze go za pi su ję zy ka ma ń skie go. 

Wzmo żo ne zain tere so wa nie pro ce sa mi do tyczącymi przyszłości ję zy ka po -
zwo liło na wie le usta leń, któ re na wet dla współcze s nych lin g wi stów by wają za -
ska kujące. Mało bo wiem kto z nas zda je so bie spra wę z tego, że według roz -
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waż nych sza cun ków wciąż ist nie je na Zie mi około 7000 ję zy ków. Spo śród nich 
za le d wie 5% ma pełny opis w po sta ci – przy naj mniej – słow ni ków jed noję zy cz -
nych i dwu ję zy cz nych, pod rę cz ni ków do na uki i usy stema tyzo wa nych gra ma tyk 
opi so wych. Da l szych 15% ma opi sy szczątko we, naj czę ściej w fo r mie ar ty -
kułów w in nych ję zy kach do ku men tujących pe w ne ce chy gra ma ty cz ne. Je śli
o ko le j nych 15% bę dzie mo ż na po wie dzieć, że ist nieją te ksty utrwa lo ne w nich, 
to oka że się, że o 65% ję zy ków nie mamy żad nych szcze gółowych in fo r ma cji
(Wa l czak 2007), a ist nie nie tych ję zy ków jest w wię kszo ści wy pa d ków sta nem
dość wątpli wym. Spe cja li ści posługują się wręcz po ję ciem ję zy ka w sta nie
„śmie r ci kli ni cz nej” (A. F. Ma je wicz 1999), któ re za miast uw z ględ nie nia li cz by 
użyt ko w ni ków da ne go ję zy ka wska zu je na zja wi sko trans mi sji mię dzypo kole -
nio wej. Szcze gó l nie w od nie sie niu do te re nów pery fe ry j nych dane do tyczące tej 
trans mi sji wy dają się nie da wać ję zy kom szans na prze ży cie. Zja wi sko to do ty -
czy w za sa dzie wszy stkich kon ty nen tów. W Ame ry ce Półno c nej z ist niejących
187 ję zy ków tu by l czych za le d wie 149 po sia da prze kaz mię dzypo kole nio wy,
dane te nie uw z ględ niają jed nak Ala ski, gdzie z 20 ję zy ków prze ka zy wa ne są
dwa. Na 10% sza cu je się rów nież ilość prze ka zy wa nych ję zy ków au stra li j skich
Abo ry ge nów posługujących się je sz cze wciąż 250 ję zy ka mi. Rów nież 10% to
od se tek pod le gających kon ty nu a cji ję zy ków na północy Ro sji, choć te dane
rów nież są nie co na zbyt opty mi sty cz ne, gdyż w od nie sie niu do wie lu ję zy ków
(np. ję zy ka łep skie go, iżo r skie go czy li p skie go z gru py bałto fi ń skich) w ogó le
brak da nych, czy żyje je sz cze cho ć by je den jego uży t ko w nik (Wa l czak 2007).
Te pesy mi sty cz ne dane naj le piej pod su mo wu je in fo r ma cja po chodząca z ONZ,
zgod nie z którą co dwa tygo d nie zni ka z po wie rz ch ni zie mi je den ję zyk. Sza cu -
je się przy tym, że w prze ciągu na stę p nych 20 lat zni k nie połowa z wspo mi na -
nych na wstę pie 7000 ję zy ków. Fa ktu tego naj pra wdopo dob niej nie zmie nią
żad ne ure gu lo wa nia admi ni stra cyj ne, w opa r ciu o któ re two rzy się na rzę dzia
chro niące mnie j szo ści ję zy ko we. 

Ta kie akty pra w ne jak Ate ń ska De kla ra cja Praw Mnie j szo ści, Kon we n cja
Ra mo wa na Rzecz Ochro ny Mnie j szo ści Na ro do wych, De kla ra cja Praw Mnie j -
szo ści ONZ czy wre sz cie Eu ro pe j ska Ka r ta Ję zy ków Mnie j szo ścio wych i Re gio -
na l nych to na rzę dzia o zbyt ogra ni czo nej fun kcjo nal no ści, by sku te cz nie bro nić
ję zy ko we go zróż ni co wa nia. Trud no się zresztą temu dzi wić, biorąc pod uwa gę
nie propo rcjo nal ność geo gra fi cz nej dys try bu cji ję zy ków na świe cie. Akty pra w -
ne naj le piej spełniają swo je fun kcje w kra jach o wy so kim po zio mie cywi liza cy -
j nym, pod czas gdy naj bar dziej ró ż no rod ne pod wzglę dem ję zy ko wym są te ob -
sza ry, któ re zwykło się za li czać do kra jów tzw. Trze cie go Świa ta lub kra jów
roz wi jających się. Wy sta r czy w tym mie j s cu wspo mnieć, że pod czas gdy w Eu -
ro pie fun kcjo nu je 130 ję zy ków, w Afry ce li cz ba ta się ga 2000, po do b nie jak
w Ame ry ce Połud nio wej. Naj bar dziej zróż ni co wa ne ję zy ko wo ob sza ry Pa pui
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No wej Gwi nei (850 ję zy ków) i In do ne zji (670 ję zy ków) to te re gio ny glo bu,
w któ rych w ogó le cy wi li za cja, a nie ty l ko na rzę dzia pra wnej ochro ny mnie j -
szo ści, to ruje so bie dro gę bar dzo po wo li.

W po rów na niu z taką róż no rod no ścią ję zy kową sy tu a cja Eu ro py wy da je się
być kom fo r to wa. Pa mię tać jed nak trze ba, że nie mal ka ż dy wię kszy ję zyk eu ro -
pe j ski współist nie je z ję zy ka mi małymi o ogra ni czo nej fun kcjo nal no ści, cza sem 
zaś o du żej tra dy cji ję zy ko wej. Mówiąc o pre sti żu ję zy ko wym, naj czę ściej
posługu je my się po ję ciem po li wa len cja po zwa lającym okre ślić za kres sy tu a cji
komu nika cy j nych, w któ rych dany ję zyk może się po ja wiać. Jest ono jed nak
tyl ko jed nym z kry te riów po zwa lających okre ślić mie j s ce da ne go ję zy ka w od -
nie sie niu do in nych. Zna mien ne jest przy tym, że w za sa dzie nie jest ono kry te -
rium naj waż nie j szym, ry wa li zu je bo wiem z ta ki mi kry te ria mi, jak ilość użyt ko -
w ni ków ję zy ka, rola go spo da r cza i cywili zacyj no-kul turo wa da nej gru py et ni cz -
nej czy – wre sz cie – do ro bek li te ra cki da ne go ję zy ka. Jak łatwo za uwa żyć, wię -
kszość tych kry te riów nie ma żad ne go bez po śred nie go związku z lin g wi styką.
Mo ż li wość uw z ględ nie nia tego typu da nych w ba da niach języ koz na w czych jest
jed nym z osiągnięć ba dań o orien ta cji socjo ling wisty cz nej. 

Je śli ob szar Eu ro py ko ja rzyć bę dzie my z ta ki mi pre sti żo wy mi ję zy ka mi, jak
fran cu ski, an gie l ski, nie mie cki, ro sy j ski czy też z ję zy ka mi o mnie j szym pre sti -
żu, ale o nie mnie j szym sto p niu po li wa len cji, ta ki mi jak szwe dz ki, pol ski czy też 
cze ski, to sy tu a cja ję zy ko wa na tym kon ty nen cie bę dzie wy da wała się sta bi l na
i bez pie cz na. Wy sta r czy jed nak uw z ględ nić fakt ist nie nia ję zy ków mnie j szych,
by oka zało się, że nie mal wszy stkie wy mie nio ne wy żej ję zy ki za gra żają ist nie -
niu in nych sy ste mów o ogra ni czo nej fun kcjo nal no ści. Ję zyk an gie l ski sku te cz -
nie ogra ni cza mo ż li wo ści roz wo jo we ję zy ka ir lan dz kie go z gru py ję zy ków ce l -
ty c kich; ję zyk nie mie cki wraz z ho len de r skim nie po zwa la w pełni roz winąć się 
ję zy ko wi fry zy j skie mu, ję zy ki fran cu ski i hi sz pa ń ski wciąż na ci skają na ję zyk
ba ski j ski. W wy pa d ku ję zy ków małych pod le gających nie ustan ne mu ci ś nie niu
mó wie nie o prze trwa niu wy da je się za tem jak naj bar dziej uza sa d nio ne. Na wet
bo wiem naj da lej po su nię ta demo kra ty za cja i dbałość o pra wa mnie j szo ści nie
od gry wają na płasz czy ź nie ję zy ko wej ta kiej fun kcji, jaką chcie li by śmy je oba r -
czyć. Do brze do wo dzi tego słaba po zy cja ję zy ka reto roma ń skie go w miłującej
de mo kra cję Szwa j ca rii. In ny mi słowy na le ży stwier dzić, że rów nież na kon ty -
nen cie eu ro pe j skim to czy się po mię dzy po szcze gól ny mi ję zy ka mi bru ta l na wa l -
ka o byt.

Czy ję zyk pol ski rów nież taką wa l kę pro wa dzi? Wie le wska zu je na to, że tak 
i na do da tek, że w wy pa d ku ka ż de go ży we go or ga ni z mu jest to wa l ka pro wa -
dzo na na ki l ku fron tach.

Na płasz czy ź nie kon ta któw z in ny mi ję zy ka mi wy stę pującymi na te ry to rium
Rze czpo spo li tej Pol skiej pol szczy z na z oczy wi s tych wzglę dów pełni fun kcję
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do mi nującą, choć mało kto zda je so bie spra wę, że na te ry to rium Rze czpo spo li -
tej Pol skiej od na leźć mo ż na aż 20 mnie j szo ści ję zy ko wych, za zwy czaj jed nak
o bar dzo małej li cze b no ści. Spó j no ści ję zy ko wej, w efe kcie któ rej 94% współ-
czesnych Po la ków to lud ność pol sko języ cz na, sprzy ja fakt, że w od za ko ń cze -
nia II wo j ny świa to wej Pol ska jest kra jem jed no li tym pod wzglę dem naro do wo -
ścio wym. Poza tym do roku 1989 w za sa dzie nie ist niał w pu b li cz nej de ba cie
pro blem zmia ny ko dów ję zy ko wych. Scen tra lizo wa na władza pro wa dziła scen -
tra li zo waną po li ty kę ję zy kową, w któ rej nie było mie j s ca na to, by ogra ni czo ne
kody ję zy ko we, np. dia le kty mogły pełnić fun kcje komu nika cy j ne. Zmia ny
społecz ne po le gające na mi gra cji lud no ści wie j skiej do miast wpływały na zna -
ne w wie lu kra jach zja wi sko ob ni ża nia pre sti żu gwa ry. Ten pro ces uni fi ka cji ję -
zy ko wej na wię kszo ści te re nów w Pol sce do dziś nie zo stał zresztą za ha mo wa -
ny, a zmia ny go spo da r cze w wie lu wy pa d kach je sz cze do da t ko wo go wzmo c -
niły. Na nie któ rych jed nak te re nach gwa ra zy skała bar dziej pre sti żo wy sta tus.
Szcze gó l nie cie ka we wy dają się tu przy pa d ki Ka szub i Śląska. Nie co trud niej
uchwy t ne zja wi ska za chodzą na Pod ha lu i w re jo nie Bie sz czad, któ re wska zują,
że obok pro ce sów uni fika cy j nych za chodzą rów no le gle na in nych płasz czy z -
nach rów nież pro ce sy ję zy ko wej dy fe ren cja cji. Wa r to przy j rzeć im się nie co
bli żej.

Ka szu by to re gion w półno c nej Pol sce się gający od wy brze ża Mo rza Bałty c -
kie go do rze ki Brdy. Na szcze gó l ność ję zy ka na tym ob sza rze zwra ca no uwa gę
już od da w na, prze de wszy stkim na kwe stie fo ne ty cz ne. Fo ne ty ka w pol skiej
tra dy cji języ koz na w czej jest z ko lei tą płasz czyzną ję zy kową, w opa r ciu o którą
naj czę ściej orze ka się o od rę b no ści diale ktolo gi cz nej. Jest to dzie dzi c two się -
gające je sz cze początków pol skiej dia le kto lo gii, za twó r cę któ rej uz na je się Ka -
zi mie rza Ni t s cha. Spis fo ne ty cz nych od rę b no ści na te re nach Ka szub jest dość
długi i w za sa dzie może być po dzie lo ny na dwie ka te go rie, spo śród któ rych
pier wsza obe j mu je zja wi ska ar cha i cz ne, dość roz sia ne po oma wia nym te ry to -
rium i przy czy niające się do jego sto sun ko wo du żej dywe rsy fi ka cji ję zy ko wej.
Gru pa dru ga obe j mu je zja wi ska no wsze o cha ra kte rze bar dziej ogó l nym. Do
pierwszych zja wisk mo ż na za li czyć na przykład po ja wia nie się gru py TarT
w mie j s ce ogól no po l skiej gru py TroT w ta kich wy ra zach, jak skarń za miast
ogól nopo l skie go skroń czy va r na w mie j s ce wro na. Do gru py dru giej za li cza
się tra dy cy j nie stwar d nie nie spółgłosek pa la ta l nych [ś], [ź], [ć], [Q], za stę po wa -
nie spółgłosek we la r nych [K], [G], [X] spółgłoska mi dziąsłowy mi [č], [P], [š], za -
nik no so wo ści przed szcze li no wy mi, np. w wy ra zie třeseš za miast ogól nopo l -
skie go trzę siesz. Tak sze ro ki za kres zmian fo ne ty cz nych już w XIX wie ku
skłaniał nie któ rych ba da czy do tego, by uz na wać ka szub sz czyz nę za od rę b ny
ję zyk słowia ń ski. Sta no wi sko to ni g dy jed nak nie zy skało po wszech nej akce p ta -
cji, ni g dy jed nak też nie zo stało całko wi cie od rzu co ne. Zmia ny ustro jo we
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w Pol sce po roku 1989 wywołały po wrót roz wa żań o sta tu sie gwar ka szu b skich.
Przy tej oka zji uświa da miamy so bie przy naj mniej dwie isto t ne kwe stie. Po pierw- 
sze brak jest wśród pol skich lin g wi stów zgo dy co do kla syfi ko wa nia ka szub sz -
czyz ny jako ję zy ka bądź gwa ry. W tej kwe stii trud no zresztą o zgo dę, gdyż ję -
zykoz na w cy wciąż nie po tra fią po dać za do wa lającej de fi ni cji ję zy ka, czy też –
by być bar dziej pre cy zy j nym – nie po tra fią w spo sób saty s fa kcjo nujący opi sać
ró ż nic dzielących et no lekt o sta tu sie od rę b ne go ję zy ka od et no le ktu o sta tu sie
dia le ktu lub gwa ry. Wie le wska zu je na to, że ta kie roz ró ż nie nie ni g dy nie bę -
dzie do meną sa mych ty l ko języ koz na w ców, a to za sprawą fa ktu, iż ró ż ni ca ta
za wsze pociąga za sobą po wa ż ne kon se k wen cje poza ję zy ko we, a więc po li ty cz -
ne, społecz ne i go spo da r cze. Pro blem dru gi to ró ż no rod ność dia le któw ka szu b -
skich, któ re tworzą zja wi sko hete roge nicz ne go, a chęć pre zen to wa nia ich jako
od rę b ne go ję zy ka mu siałaby pro wa dzić do od gó r nej uni wer sali za cji. Od roku
2005 sta tus pra w ny kaszubszczy z ny re gu lu je Usta wa o mnie j szo ściach na ro do -
wych i et ni cz nych oraz o ję zy ku re gio na l nym, która na da je jej sta tus ję zy ka re -
gio nal ne go. 

Kwe stia poza ję zy ko wych kon se k wen cji zja wisk par ex ce lan ce ję zy ko wych
je sz cze wyra ź nie j sza jest na Śląsku, gdzie świa do mość od rę b no ści gwa ry od
ofi cja l nej od mia ny pol szczy z ny ma rów nie długą tra dy cję, ale do pie ro od nie -
daw na to po czu cie od rę b no ści stało się ar gu men tem w spo rach do tyczących
ewen tu a l nej au to no mii admi ni stra cyj nej Śląska. Cie ka we jest przy tym, że mo ż -
na wska zać sto sun ko wo mało cech dyfe ren cjacy j nych ty po wych dla śląskich
dia le któw. W sta rającej się pod su mo wać stan pol szczy z ny na przełomie tysiąc-
le ci pu b li ka cji pod re dakcją W. Pi sar ka (Pi sa rek 1999) udało się wska zać je dy -
nie jedną ce chę fo ne tyczną o ta kim cha ra kte rze, mia no wi cie tzw. sze roką wy -
mo wę no so wej sa mogłoski [ę] np. wi dza ta la m pa w sto sun ku do ogól no po l -
skiej fo r my wi dzę tę la m pę. Taki stan rze czy związany jest z in ter fe rencją na te -
re nie Śląska in nych cech dia le kta l nych związa nych z re gio na mi sąsied ni mi,
głów nie z Wie l ko polską i Małopolską. Sy tu a cję śląskie go dia le ktu i jego od rę b -
no ści od ję zy ka ogól nopo l skie go do da t ko wo ko m p li kują wpływy mnie j szo ści
ję zy ko wych obe cnych na te re nach Śląska, a za tem głów nie ję zy ka nie mie c kie -
go, cze skie go i słowa c kie go.

Na le ży oczy wi ście za dać py ta nie, ja kie są źródła to czo nych obe c nie w Pol -
sce dys ku sji nad ję zy kową od rę b no ścią Śląska od re szty ziem pol skich wo bec
nie wie l kiej ilo ści do wo dów ling wi sty cz nych po pie rających tę tezę? Na su wa się
w tym mie j s cu oczy wi ście po dej rze nie, że za gad nie nia ję zy ko we tra kto wa ne są
w de ba cie pu b li cz nej i spe cjali sty cz nej dość in stru men tal nie. Je śli za słuszną
przyjąć tezę W. Lu ba sia, zgod nie z którą o sta tu sie ję zy ka czy dia le ktu de cy du je 
re la cja ję zyk – wspól no ta komu nika cy j na – pa ń stwo, to z ża lem na le ży stwier -
dzić, że w wy pa d ku Śląska z tej tria dy po jęć je dy nie ję zyk nie do pu sz cza się
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działań noszących ce chy ma ni pu la cji. Źródłem dys ku sji po wra cającej fa la mi od 
1997 roku wy da je się roz bie ż ność po mię dzy po to cz nym a obie kty w nym spo j -
rze niem na rolę ję zy ka w bu do wa niu świa do mo ści na ro do wej. Sy tu a cja, w któ -
rej mo ż na rów nie do brze wska zy wać na ro dy jed noję zy cz ne, jak i wie loję zy cz -
ne, prze ko nu je, że ję zyk nie jest obli gato ry j nym skład ni kiem po ję cia na ro du,
w po to cz nej jed nak opi nii jest on tra kto wa ny jako taki właśnie skład nik. Bo g -
dan Wa l czak (2007) w tym fa kcie upa tru je, słusz nie chy ba, obe cno ści ten den cji
dyfe ren cjacy j nych we współcze s nych ję zy kach. Własny ję zyk w po to cz nym
prze ko na niu ma być ar gu men tem pod noszącym ran gę wspól no ty komu nika cy j -
nej do tego sto p nia, by mo ż na było mó wić o od rę b nym na ro dzie. Pre stiż ję zy ka
oka zu je się za tem ele men tem klu czo wym w bu do wa niu włas nej to ż sa mo ści.
Pro wa dzi to zresztą do dość dzi w nych z języ koz naw cze go pun ktu wi dze nia sy -
tu a cji, kie dy to – na przykład – nowe ję zy ki two rzo ne są od górną de cyzją po li -
tyczną. Do brym tego przykładem był za wa r ty w 1994 układ w Deyton, kie dy to
z ję zy ka ser b sko-chor wa c kie go wyod rę b nio no ję zyk bo ś nia cki, mający fun kcjo -
no wać w ra mach fede racy j ne go pa ń stwa Bo ś ni i Her ce go wi ny obok ję zy ków
ser b skie go, chor wa c kie go i serb sko chor wac kiego. Uz na nie śląskich dia le któw
za od rę b ny ję zyk byłoby de cyzją rów nie kon tro we r syjną i kłopo t liwą z ję zy ko-
znaw cze go pun ktu wi dze nia, nie prze szka dza to jed nak zwo len ni kom po li ty cz -
nej au to no mii Śląska posługi wać się ar gu men tem o jego ję zy ko wej od rę b no ści. 

W opa r ciu o po wy ższy opis mo ż na stwier dzić, że ten den cje dyfe re cja cyj ne
są we współcze s nej pol szczy ź nie sto sun ko wo słabe. Na wet przy naj le p szych
chę ciach trud no śląski se pa ra tyzm ję zy ko wy uz nać za ten den cję niosącą za gro -
że nie dla ogó l nej pol szczy z ny. Nie dziwi za tem fakt, że pol scy języ koz na w cy
zna cz nie większą uwa gę przy wiązują do ten den cji globa li sty cz nych i właś nie
w nich – nie któ rzy – upa trują główne nie bez pie czeń stwo dla norm ogólnej pol -
szczy z ny.

Do naj chę t niej wska zy wa nych czyn ni ków o cha ra kte rze glo ba l nym, któ rych
od działywa nie daje się wska zać w ję zy ku pol skim, na leżą  a n  g l i  c y  z a c j a
(czy też ame ryka ni za cja, jak chcą nie któ rzy),  w u l  g a  r y  z a  c j a  oraz  p r o  -
c e  s y  u p o  t o  c z  n i e  n i a ję zy ka. Wszy stkie te zja wi ska dają się zaob se r wo -
wać rów nież w in nych ję zy kach eu ro pe j skich i w wię kszo ści wy pa d ków ich
obe cność oce nia na jest ne ga ty w nie. Nie ina czej ma się spra wa w wy pa d ku ję zy -
ka pol skie go. Para do ksa l nie jed nak nie wie le wska zu je na to, by owe trzy pod -
sta wo we ten den cje niosły re a l ne za gro że nie dla komu nika cy j nych fun kcji ję zy -
ka ogó l ne go.

Naj le p szym tego do wo dem może być kwe stia wzra stających wpływów ję zy -
ka an gie l skie go w ze sta wie niu z da ny mi frek wen cyj ny mi do tyczącymi współ-
cze s nej pol szczy z ny. Od działywa nie ję zy ka an gie l skie go zwykło się oce niać
w ka te go riach no wo cze s nej glo ba li za cji, jed nak – jak słusz nie zwra cają uwa gę
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nie któ rzy języ koz na w cy – pro ces od działywa nia le ksy kal ne go ję zy ków o du -
żym pre sti żu dawał się zaob se r wo wać od sa mych początków ję zy ka pol skie go.
Początko wo pol szczy z na zna j do wała się pod wpływem ję zy ków łaci ń skie go
i cze skie go, by w okre sie doj rzałego śred nio wie cza wejść w stre fę od działywa -
nia ję zy ka nie mie c kie go. Epo ka no wo ży t na za zna czyła się po do b nie jak w wy -
pa d ku wie lu in nych ję zy ków eu ro pe j skich wpływa mi fran cusz czy z ny. Wiek
XIX w wy ni ku zmian po li ty cz nych to z ko lei si l ne od działywa nie ję zy ka ro sy j -
skie go. Od początków wie ku XX, a więc na wie le lat przed tym niż po ja wiło się 
w ogó le po ję cie glo ba li za cji, za zna cza się co raz si l niejszy wpływ ję zy ka an gie l -
skie go. Ponad 1000 lat roz wo ju pol szczy z ny jawi się za tem jako ciągły pro ces
okcy denta li za cji pol skie go słow ni c twa, któ ra w ni czym nie ogra ni czyła mo ż li -
wo ści komu nika cy j nych pol szczy z ny. Je śli zgo dzić się z sądem T. Smółko wej
(2001), według któ rej wpływy ję zy ków ob cych najłatwiej zaob se r wo wać w war-
stwie le ksy ka l nej ję zy ka, to wy pad nie za naj no wszy mi pol ski mi sta ty sty ka mi
uz nać, że słowa ob ce go po cho dze nia sta no wią 23% pol skie go za so bu le ksy kal -
ne go. Jak w tej gru pie re pre zen towa ne są an gli cy z my, trud no jed noz na cz nie
oce nić ze wzglę du na to, że mó wi my o pro ce sie wciąż po stę pującym, pe w ne
usta le nia zo stały już jed nak po czy nio ne i nie dają pod staw do nie po ko ju.

Spo śród wszy stkich le kse mów o ob cym po cho dze niu naj li cz niejszą gru pę
sta no wią la ty ni z my dające 11% obe cne go słow ni ka. Wpływy nie mie c kie dają
łącz nie ponad 2300 za po ży czeń, co sta no wi nie wie le ponad 5% słow ni ka.
Wpływy cze skie – co raz słab sze – trud no osza co wać ze wzglę du na ge ne ty cz ne
sąsie dz two ję zy ków. Na tym tle 410 wy ra zów po chodzenia an gie l skie go no to -
wa nych przez li sty frek wen cy j ne (czy li nie cały 1% słow ni ka) to dość mała gru -
pa, choć oczy wi ście uz nać ją na le ży za za ni żoną w sto sun ku do tego, co ujmują
te ksty mó wio ne współcze s nych Po la ków. Oka zu je się jed nak, że wię kszość le -
kse mów po cho dze nia an gie l skie go mo ż na okre ślić jako oka zjo nali z my. Je śli do
tego do da my fakt, że ty l ko dzię ki wpływom an gie l skim mo ż li we jest, by ję zy ki
spe cja li sty czne za cho wały swe zdo l no ści komu nika cy j ne, to oka zu je się, że pod 
pe w ny mi wzglę da mi an gli cy za cja ję zy ka jest pro ce sem po zwa lającym utrzy mać 
wy so ki sto pień po li wa len cji.

Po zo r nie od mien na sy tu a cja za cho dzi w wy pa d ku dwóch po zo stałych ten den -
cji związa nych z glo ba li zacją i wza je m nie się uzu pełniających, czy li z  w u l -
g a  r y  z a c j ą  oraz  p r o  c e  s a  m i  u p o  t o  c z  n i e  n i a  ję zy ka. Szcze gó l nie
zja wi sko po stę pującej wul ga ry za cji ję zy ka w połącze niu z co raz czę st szy mi
prze ja wa mi agre sji ję zy ko wej wy da je się bu dzić nie po kój. W zgod nej opi nii
języ koz na w ców agre sja ję zy ko wa w Pol sce sta je się co raz bar dziej po wszech na, 
co ze zro zu miałych wzglę dów pro wa dzi do jej in ten syfi ka cji. Sto p nio we zobo -
ję t nie nie emo cjo na l ne od bio r ców pro wa dzi do na si le nia bo dź ców, któ re zresztą
szy b ko po wszed nieją głów nie za sprawą me diów ma so wych. W efe kcie co raz
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mnie j sze zdzi wie nie w Pol sce wywołuje wy po wiedź pre zy denta, w któ rej użył
on wul ga r ne go okre śle nia spie przaj dzia du, czy też pre miera, określającego
inte lektu a li stów mia nem łże-eli ty. 

Wul ga ry za cji pod le ga jed nak nie ty l ko ję zyk po li ty ki, ale rów nież inne typy
dys kursu pu b licznego. Naj wy ra ź niej wi dać wul ga ry za cję w ję zy ku tra dy cy j nie
uz na wa nym za naj bar dziej no r ma tywną od mia nę pol szczy z ny, a mia no wi cie
w ję zy ku elit kul tu ra l nych. Zja wi ska ad ap ta cji ku l tu ry ma so wej po 1989 roku
do pro wa dziło do prze nikania tego typu ne ga ty w nych ele men tów (naj no wsza
i najpo wszech nie jsza ten den cja pau pe ry za cji ję zy ka pol skie go). Trud no so bie
dziś wy ob ra zić ja ki ko l wiek tekst związany z pol skim ra pem lub hip-ho pem bez
du żej ilo ści wu l garyzmów. Co cie ka we, ku l tu ra ma so wa wy wie ra pod wzglę -
dem rosnącej agre sji ję zy ko wej duży wpływ na ku l tu rę eli tarną. Naj le p szym
tego przykładem są te ksty pi sar ki młod ego po ko le nia Do ro ty Masłowskiej, uho -
no ro wa nej pre sti żową na grodą li te racką Nike i tłuma czo nej już na ki l ka ję zy -
ków eu ro pe j skich, w tym na cze ski. Wul ga ry za cja – choć za brzmi to dzi w nie –
po zwa la za tem fun kcjo no wać w Pol sce ku l tu rze po pu la r nej, bez któ rej trud no
so bie wy ob ra zić dziś któ ry ko l wiek kraj eu ro pe j ski. W tym kon te k ście bru ta li za -
cja ję zy ka – po do b nie jak i an gli cy za cja – sta je się złem ko nie cz nym związa -
nym z pro ce sa mi cywi liza cyj ny mi o za się gu da le ko wy kra czającym poza gra ni -
ce Pol ski. Za jedną z ty po wych cech glo ba li za cji pol ski so cjo log Z. Ba u man
(2006) uznał wzrost na pięć społecz nych, będących efe ktem wy klu cza nia co raz
to no wych grup społecz nych poza na wias społecz ny. Je śli za tem samą glo ba li -
za cję bę dzie my ro zu mieć jako pro ces eska la cji na pięć społecz nych, to trud no
się dzi wić, że ję zy ko wym prze ja wem tego pro ce su sta je się agre sja i wul ga ry za -
cja. Nie cho dzi mi w tym mie j s cu o to, by pro ce sy te uspra wie d li wiać. Idzie ra -
czej o zmia nę op ty ki, któ ra zresztą jest mo ż li wa dzię ki naj nowszym orien ta -
cjom w ba da niach nad ję zy kiem. 

Jak już wspo mniałam na wstę pie, po wra ca moda na py ta nie o początki ję zy -
ka jako na rzę dzia ko mu ni ka cji. W języ ko z na wstwie bry ty j skim za sprawą Jean
Ai t chi son z Ox for du czy w języ ko z na wstwie ame ry ka ń skim za sprawą Ste ve na
Pin ke ra – ucz nia No a ma Chomsky’ego – co raz po wszech nie jsza sta je się per -
spe kty wa ewolu cjoni sty cz na. Ję zyk w tej op ty ce sta je jedną z ad ap ta cji wy two -
rzo nych przez człowie ka w toku ewo lu cji. Po do b nie jak ka ż da ad ap ta cja musi
za tem pod le gać zmien no ści w cza sie, któ rej jed nak nie spo sób oce niać w ka te -
go riach ety cz nych. Ad ap ta cje bo wiem mogą być ko rzy st ne lub nie ko rzy st ne.
W ta kim kon te k ście pro ce sy za chodzące w ję zy ku są bez po śred nią kon se k -
wencją zmian za chodzących w śro do wi sku poza ję zy ko wym, w któ rym fun kcjo -
nują uży tko w ni cy ję zy ka. Ten den cje związane z glo ba li zacją po zwa lają więc ję -
zy ko wi pol skie mu sku te cz nie fun kcjo no wać w zmie niających się wa run kach
po li ty cz nych, społecz nych i eko no mi cz nych, z któ ry mi to zmia na mi glo ba li za -
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cja jest w pie r wszym rzę dzie związana. Z ko lei ten den cje sepa raty sty cz ne –
słabsze i dla te go wy ma gające ochro ny – sta no wią dru gi bie gun pro ce su pierw-
sze go. Ich źródła są wie lopłasz czy z no we, w osta te cz nym roz ra chun ku po zwa -
lają one jed nak na wy ra że nie mniej słysza l nych grup, któ re w pro ce sie glo ba li -
za cji nie chcą ucze st ni czyć lub któ re przez glo ba li za cję zo stały ze pch nię te na
ma r gi nes. 

Naj waż nie j sze jest jed nak, że w świe t le pa ra dyg ma tu ewolu cjoni stycz ne go
zmia ny ję zy ko we świadczą o ży wo t no ści or ga ni z mu (tu ję zy ka jako kodu poro -
zu mie wa nia się). I w tym kon te k ście przyszłość ję zy ka pol skie go wy da je się za -
gad nie niem rów nie opty mi sty cz nym, co i cie ka wym jako obiekt ba da w czy. 
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Iva na DOBROTOVÁ

Slo gan w tekści e re kla mo wym 
a fun kcje te kstu reklamowego

Slo ga ny właści wie wy parły ze świa do mo ści ba da w czej fakt, że w ko mu ni ka -
cie re kla mo wym czę sto zna leźć mo ż na zna cz nie wię cej ele men tów ję zy ko wych
niż ty l ko w nagłówku. O tym naje fekto wnie j szym fra g mencie te kstu re kla mo -
we go napi sa no wie le mo no gra fii (Ko chan 2002), po święcono mu uwa gę w pra -
cach po rów na w czych (Tka cze wski 2005), zwra ca no uwa gę na fakt, iż to właś -
nie w nim kon cen tru je się per swa zy j na siła re kla my, a co za tym idzie, jest on
jej naj waż nie j szym – by nie rzec kon sty tuty w nym – ele men tem. Naj do bi t niej
o zain tere so wa niach lin g wi stów slo ga nem w re kla mie świa d czy wy po wiedź Je -
rze go Bra l czy ka w pracy Ję zy ka na sprze daż – do dziś naj waż niej sze go chy ba
opra co wa nia po świę co ne go pol skiej re kla mie:

Dla nie któ rych re kla ma to prze de wszy stkim slo gan. To się za pa mię tu je i do tego się spro wa -
dza wsze l kie my śle nie o tym, co dla te kstu re kla mo we go naj bar dziej chara ktery sty cz ne. Mówiąc
o ję zy ku re kla my, czę sto ma się na my śli prze de wszy stkim ję zyk slo ga nu re kla mo we go. Mam
świa do mość, że od tego spo so bu my śle nia nie jest ta k że wo l na i ta książka (Bra l czyk 1996: 169).

Trud no – oczy wi ście – nie zgo dzić się ze stwier dze niem, że w slo ga nie tkwi
za rów no moc per swa zy j na, jak i wa r tość mne mote chni cz na, rów nie trud no jed -
nak zgo dzić się na ogra ni cza nie ję zy ka re kla my do sa me go slo ga nu prze de
wszy stkim dla te go, że ana li za sta ty sty cz na ma te riału re kla mo we go nie do ko ń ca 
po zwa la na tak jed noz na cz ne uto ż sa mia nie re kla my ze slo ga nem. Ma te riał ten
w moim przypa d ku to ponad 750 re klam za mie sz cza nych na łamach pra sy ko -
bie cej.

W prze ba da nym ma te ria le te ksto wym slo ga ny liczą śred nio 5–7 wy ra zów,
co po zwa la stwier dzić, że slo ga ny sta no wią za le d wie 7% za wa r to ści tekstu re -
klamowe go. W po wszech nym od czu ciu użyt ko w ni ków ję zy ka owe 7% sta no wi
kwin te sen cję re kla my, będącą wy sta r czającą pod stawą do oce ny ko mu ni ka tu re -
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kla mo we go za rów no pod wzglę dem este ty cz nym (w ten spo sób oce nia re kla my
wię kszość fe sti wa li re kla mo wych), jak i pod wzglę dem sku te cz no ści (je den
z naj bar dziej pre sti żo wych kon ku r sów re klam – EFFIE – sto su je właś nie sku te -
cz ność jako naj waż nie j sze kry te rium oce ny re klam). To właś nie slo ga ny stają
się naj czę ściej przed mio tem dys ku sji spe cjali sty cz nych, np. bran żo we cza so pi s -
mo po świę co ne me diom i re kla mie „Press” or ga ni zu je w ka ż dym nu me rze kon -
kurs na naj le p sze hasło re kla mo we w oce nie copy -w ri te ra z agen cji rekla mo -
wej, dzien ni ka rza i klien ta. Trze ba tu do dać, że rów nież dys ku sje społecz ne nie
omi jają tego pro ble mu, np. w Pol sce szcze gó l nie pa mię ta się ka m pa nię re kla -
mową pro szku Pol le na 2000 związaną ze slo ga nem Ociec prać...? Bar dzo czę -
sto w przy ta cza się rów nież przed wo jen ny slo gan au to r stwa Me l chio ra Wa ń ko -
wi cza Cu kier krze pi oraz stwo rzo ne przez Ag nie sz kę Osiecką, a wy ko rzy sta ne
pó ź niej jako slo gan ogól no świa to wy, hasło Co ca - Co la to jest to! 

Fun kcje mne mote chni cz ne związane ze slo ga nem re kla mo wym spra wiają,
że to właś nie ta część re kla my jest naj chę t niej ana li zo wa nym ele men tem re kla -
my i usu wa w cień po zo stałe 93% te kstów związa nych z ko mu ni kacją re kla -
mową. Fakt ten chę t nie tłuma czy się stwier dze niem, że to właś nie slo gan jest
głów nym no ś ni kiem per swa zji w re kla mie, o czym ba da czka za j mująca się ma -
ni pu lacją ję zy kową pi sze w spo sób na stę pujący:

[Slo gan re kla mo wy to] zwięzła, ce l na, wy ra zi sta sty li sty cz nie fo r muła słowna, skie ro wa na do
ano ni mo we go od bio r cy, za zwy czaj ano ni mo wa, po wta rza na wie lo kro t nie, odwołująca się prze de
wszy stkim do emo cji, któ rej zna cze nie i fo r ma pod porządko wa ne są jed ne mu ce lo wi, a mia no wi -
cie wzbu dze niu po trze by na by cia to wa ru lub sko rzy sta nia z usługi (Kamiń ska - Sz maj1996: 15). 

O ile pod wzglę dem fun kcjo na l nym (czy też pragma lingwi sty cz nym) slo gan
rze czy wi ście jest klu czo wym ele men tem re kla my, o tyle nadre pre zen ta cja in -
nych ele men tów ję zy ko wych w ko mu ni ka cie re kla mo wym po pro stu nie po -
zwa la za po mnieć o ist nie niu całej re szty, dokład nie tak samo jak łatwość, z jaką 
zapa mię ty wa ne są cy ta ty Być czy nie być – oto jest py ta nie lub Oga ry poszły
w las, nie zwa l niając z le ktu ry całości Ha m le ta czy też Po piołów.

Ma rek Ko chan, ba dając slo ga ny re kla mo we i po li ty cz ne, wy dzie lił 3 typy
slo ga nów, biorąc pod uwa gę kry te rium miejsca i czę sto t li wości ich wy stę po wa -
nia. Od dzie lo ne od sie bie zo stały na stę pujące ka te go rie: 
1. h e  a  d  l i  n e,  czy li tekst „mający wciągnąć od bio r cę w le ktu rę re kla my, albo

wska zać mu, że jest jej ad re sa tem” (Ko chan 2002: 80); 
2. s l o  g a n  w ł a ś c i  w y,  któ ry „może stre sz czać główną myśl ka m pa nii, nie -

kie dy […] ta k że ogó l nie j sze przesłanie fi r my lub grup pro du któw” (Ko chan
2002: 81); 
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3. s l o  g o  (czę ściej chy ba okre śla ne mia nem si g na tu re line), czy li „ele ment te -
ksto wy uzu pełniający na zwę fi r my, in fo r mujący o jej glo ba l nym przesłaniu,
ko r pora cy j nej »ide o lo gii«” (Ko chan 2002: 81). 
Te trzy ka te go rie wy sta r czają w zupełno ści do opi su slo ga nów re kla mo wych 

po ja wiających się w ana li zo wa nych w ni nie j szej pra cy te kstach. Wa r to chy ba
przy naj mniej skró to wo zi lu stro wać po szcze gó l ne ka te go rie slo ga nów na tle re -
szty ko mu ni ka tu w po szcze gó l nych re kla mach.

Nagłówki, czy li headline’y, po ja wiają się w ba da nym ma te ria le chy ba naj -
czę ściej (w po ni ż szych przykładach za zna czo ne zo stają po gru bie niem):
[1] [a] Czy Twój podkład ro zu mie Twoją skó rę? 

[b] Nowy Su per ba lan ced" Co m pact Ma ke up SPF 20. Skó ra po trze bu je na wi l że nia, ale ta k -
że kon tro li wy dzie la nia se rum. Nowy podkład w ko m pa kcie Su per ba lan ced to po tra fi. Za po -
mnij o prze su szo nych pa r tiach skó ry przy jed no cze s nym świe ce niu się in nych. Two ja skó ra
może od zy skać rów no wa gę. 8 kre mo wo — pu dro wych od cie ni. Dla skó ry mie sza nej. Cli ni -
que. Prze te sto wa ne aler golo gi cz nie. W 100 % bez za pa cho we.
[c]cli ni que.com

[2] [a] Stwo rzo na z Two ich pra gnień 
[b] Pię k na, cza rująca... Pra wdzi wie zmysłowa chwi la, którą pra gnie my za trzy mać na dłużej.
Ciało skąpane w oce a nie przy je mno ści. Umysł oga r nię ty falą spo ko ju. My śli czy ste i da le kie
od co dzien no ści. Hy dro ma saż POOL-SPA® to naj bar dziej wyra fi no wa na fo r ma wy po czyn ku
po dniu pełnym wra żeń. Inno wa cy j ność roz wiązań oraz pre cy zja wy ko na nia za pe w niają szy b -
kie od zy ska nie spra w no ści fi zy cz nej i umysłowej. Naj sze r sza na ryn ku ofe r ta łączy w so bie
naj wyższą efe kty w ność ma sa żu z mo ż li wo ścią wy bo ru pro du ktu od po wied nie go dla ko ne se -
rów pię k na. 
[c] POOL SPA łazien ka z hy dro ma sa żem.
To właś nie w nagłów kach ope ru je tymi fo r ma mi gra maty cz ny mi, któ re od -

bio r ca może bez po śred nio od nieść do sie bie. Zde cy do wa nie naj chę t niej wy ko -
rzy sty waną formą w tej po zy cji jest tryb roz ka zujący jako je dy na fo r ma (lub też 
tryb roz ka zujący z nad rzęd ni kiem), je śli nagłówek przy j mu je po stać złożo nych
kon stru kcji skład nio wych (o wy zna cz ni kach fun kcji per swa cy j nej por. Ol cho wa 
2007). Wi dać rów nież, że zda rzają się współrzęd ne kon stru kcje skład nio we wy -
ko rzy stujące tryb roz ka zujący w obu zda niach współrzęd nych:
a) Za po mnij o ra chun kach,
b) Po czuj się kom fo r to wo,
c) Zo bacz co mamy dla Cie bie,
d) Wy przedź in nych,
e) Żyj ko lo ro wo,
f) Od kryj jej punkt G,
g) Je że li nie wiesz, co mu ku pić, kup mu wszy stko,
h) Po czuj, jak Two je włosy stają się do 10 X mo c nie j sze,
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i) Wy bierz ty l ko ko lor, Dove za dba o włosy,
j) Spraw so bie przy je mność, nie martw się o li nię.

 Sy tu a cja, w któ rej wy stę pu je wię cej niż je den ro dzaj slo ga nu, po ja wia się
dość czę sto. Przykładem ta kie go ukształto wa nia re kla mo wych slo ga nów może
być na stę pująca re kla ma, w któ rej he a d li ne zo stał po gru bio ny, sig natu re- li ne
zaś oz na czo ny ku r sywą:
[3] [a] Nie ma skuj pra wdzi wych ko lo rów swo jej cery 

[b] Co lo u ra dapt ad ap tu je się do Two jej cery do 4X le piej 
[c] przy pis: w po rów na niu z tra dycy j ny mi podkłada mi 
[d] „W podkład zie Co lo ur Ad apt Max Fa c tor po raz pie r wszy za sto so wał in no wa cyjną te ch no -
lo gię, która łączy w sobie do sko nałe kry cie z za cho wa niem na tu ra l nych od cie ni cery. To było
dla mnie nie zwykłe i za ska kujące, że mogłem za ma sko wać nie do sko nałości cery, a jed no -
cześnie za cho wać jej piękny, na tu ra l ny wygląd.” 
[e] Ri chard Dean, cha ra kte ryza tor w fi l mie „Uśmiech Mony Lisy” 
[f] Ma x Fa c tor. Po le ca ny przez profe sjo na li stów.
Ko mu ni ka ty re kla mo we posługujące się jakąko l wiek formą slo ga nu są naj -

czę st sze. Nie oz na cza to jed nak, że nie po ja wiają się i inne mo ż li wo ści kształto -
wa nia ko mu ni ka tu. Zja wi sko re kla my po zba wio nej nagłówka nie jest zupełnie
nie spo ty ka ne w ra mach re klam za mie sz cza nych na łamach cza so pism ko bie -
cych (o języ ko wym ob ra zie człowie ka w re kla mie patrz ta k że: Rusin -Dy ba l ska
2007). Oto przykłady re klam całko wi cie re zy g nujących z tego po zio mu te kstu: 
[4] [a] Naj ta ń sze roz mo wy mię dzy naro do we i mię dzy mia sto we za 35 gr/min. Żad nych do da t ko -

wych ko sztów, kart, umów. 
[b] 1. Wy bierz 0708 108 108 
[c] 2. Wpro wadź nu mer te le fo nu któ rym chcesz się połączyć Np: do Nie miec 00 49 do Wa r -
sza wy 0 22 
[d] To wszy stko – opłatę za połącze nie z nr 0708 108 108 w wy so ko ści i 35 gr (29 gr net to) za
mi nu tę po bie rze Twój ope ra tor tele komu nika cyj ny. Opłata ta, za wie rająca już koszt za gra nicz -
ne go połącze nia, po ja wi się na Two im no r ma l nym ra chun ku tele fo ni cz nym jako połącze nia do 
li nii 0–70... 
[e] Mo żesz dzwo nić na te le fo ny sta cjo na r ne do państw Eu ro py Za chod niej, USA, Ka na dy, Au -
stra lii, Chin, Izra e la, Ja po nii, Ro sji i Pol ski (mię dzy mia sto we) + 100 in nych państw.

[5] [a] Sime th f co num, 40 mg. Wska za nia: wszy stkie do le gli wo ści, któ rym to wa rzy szy gro ma dze -
nie się ga zów i wzdę cia brzu cha. Sto su je się rów nież przy go to wa niu do ba dań diag no sty cz -
nych jamy brzu sz nej. 
[b] Przed uży ciem za po znaj się z ulotką, któ ra za wie ra wska za nia, prze ciw wska za nia, dane do -
tyczące działań nie pożąda nych i da w ko wa nie oraz in fo r ma cje do tyczące sto so wa nia pro du ktu
le cz ni cze go, bądź skon su l tuj się z le ka rzem lub fa r ma ce utą.
W prze ba da nym ma te ria le przykładów ta kich mo ż na by zna leźć wię cej. Nie

sta no wią one li cz nej gru py, ich obe cność jest jed nak isto t na. 
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Zja wi skiem je sz cze rza d szym niż brak slo ga nu jest umie sz cze nie w re kla mie 
hasła w ję zy ku ob cym, czy li za bieg o du żych kon se k wen cjach za rów no dla
spójno ści całej re kla my, jak i dla ku l tu ry ję zy ka. Obe cność ję zy ka an gie l skie go
w pol skiej re kla mie stała się przed mio tem mo no gra fii An gie l ski w pol skiej re -
kla mie, au to r stwa Władysława Chłopi c kie go i Je rze go Świątka, któ rej obe cność 
wa r to tu cho ć by zasy gna li zo wać ze wzglę du na jej rze te l ność za rów no na płasz -
czy ź nie meto dolo gi cz nej, jak i ma te riałowej (por. też Ru sin- Dyba l ska 2010).
Para do ksa l nie jed nak po ja wia nie się ele men tów obco ję zy cz nych w pol skiej re -
kla mie ad re so wa nej do ko biet jest na tyle rza d kie, że w za sa dzie nie ma
przykładów, któ re po zwo liłyby na po świę ce nie temu za gad nie niu wię kszej
uwa gi. W ze bra nym ma te ria le zna le zio no dwie re kla my posługujące się an-
gielsko języ czny mi slo ga na mi:
[6] [a] Have an ori gi nal si g na tu re 

[b] Le gen da, któ ra prze żyła obie wo j ny i rock’n’ rola. Sym bol indy widu al no ści i młod ego du -
cha, któ ry stał się ikoną ame ry ka ń skich ou t si de rów. Za wsze inne, wciąż ta kie same, je dy ne
ory gi na l ne tra m p ki Chuck Ta y lor Ali Star. A te raz po lu dz ku: W cza sach su mia s tych wąsów
i go gu sio wa tych fry zur (na początku XX wie ku) je den po ke mon uszył fa j ne jed no strzały. Dru -
gi ziom, któ ry nie źle pykał w ko sza, wziął je kupił i dał po ga rach. Był to Cha r les Ta y lor, ale
ma t ka wołała go: „Chuck”. No i jak gość zaczął po my kać, wszy s cy ob cza i li bazę. Ka ż dy może 
wy mia tać i zo stać gwiazdą, po trze bu je ty l ko do brych sko ków. Od ta m tej pory Chu cki rządzą.
Pro ste, żad ne go kse ro. Duch spo r tu i młodo ści na gu mo wej pode szwie.
Od sy tu a cji haseł ce lo wo skon stru o wa nych w ję zy ku an gie l skim od dzie lić

na le ży sy tu a cję, w któ rej ele ment obco ję zy cz ny zo sta je włączo ny do slo ga nu na 
za sa dzie oso b nej całości np. jako na zwa pro du ktu. Sy tu a cja taka jest w za sa dzie 
wyjątko wa, jed nak z języ koz naw cze go – a prze de wszy stkim popra wno ścio we -
go – pun ktu wi dze nia, jest ona rów nież dość kłopo t li wa, uw z ględ ni wszy fakt,
że na ryn ku mo ż na zna leźć ol brzy mią ilość pro du któw, któ rych na zwy nie są
tłuma czo ne.

Tra dy cy j nie przy pi sy wa na slo ga no wi fun k cja per swa zy j na za tem przez sam
fakt małych roz mia rów slo ga nu w po rów na niu z całością ko mu ni ka tu ule ga roz -
my ciu. Re kla ma na pla nie pra gma ty cz nym składa się z pro ste go prze ka zu „kup
mnie”, lecz na pla nie ję zy ko wym owo „kup mnie” zo sta je usu nię te w cień,
a świat re kla my bu do wa ny jest przez bo dy - co py, nie przez slo ga ny. Te osta t nie
nie mają ta kiej zdo l no ści ze wzglę du na nie wie l kie roz mia ry. Sprze cz ność,
o któ rej mowa, jest za tem nie tyle sprze cz no ścią, co lo giczną kon se k wencją sta -
nu, w któ rym plan wysłowie nia i plan pra gma ty cz ny w ko mu ni ka cie re kla mo -
wym zo stają za sprawą od dzie le nia slo ga nu i bo dy - co py odse pa ro wa ne (oczy wi -
ście nie na pla nie fun kcjo na l nym, re kla ma bo wiem wy kre u je spe cy fi cz ne spo -
so by na utrzy ma nie spó j no ści). Slo gan nie mogąc bu do wać ję zy ko we go świa ta
re kla my, zo sta je obciążony głów nie fun kcja mi pra gma tycz ny mi, body nie mo-
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gąc pełnić fun kcji mnemo tech ni cz nych, zo sta je obciążony funkcją bu do wa nia
ję zy ko we go ob ra zu świa ta w re kla mie i ewen tu a l nie bar dziej roz budo wa ny mi
spo so ba mi ar gu men ta cji. 
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Ar tur MAT KO WSKI

Me ta fo ry ka spo r to wa w dys ku r sie pu b li cz nym:
mó wie nie o „spo r tach X” w ka te go riach „spo r tów Y”

Przykłady wy po wie dzi po chodzących ze współcze s ne go pol skie go dys ku r su
me dia l ne go dają li cz ne do wo dy na to, że me ta fo ry ka spo r to wa jest jed nym
z pod sta wo wych śro d ków wy ra ża nia ocen 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.

Jed nak zja wi skiem bo daj naj mniej spo dzie wa nym, w ka ż dym ra zie za ska -
kującym jest: mó wie nie o spo r cie w ka te go riach – spo r to wych. Jak wy ni ka za
zgro ma dzo ne go przez nas ma te riału te ksto we go, jed no stki fra zeo logi cz ne i le -
ksy ka l ne po chodzące z kon kre t nych dys cy p lin spo r tu mogą być wyko rzy sty wa -
ne rów nież dla zo bra zo wa nia zja wisk spo r to wych, tyle że za chodzących w dys -
cy p li nach in nych niż źródłowe2. Nasz ma te riał pra so wy una o cz nia, że w dzi sie j -

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010

1 O me ta fo ry ce, ta k że spo r to wej, we współcze s nym pol skim dys ku r sie społecz nym zob. m. in.
Bor ko wski (2003), Bra l czyk (1999), Cho ro ma ń ska (2000), Fran ko wska (1994), Ma t ko wski
(2008a), Ma t ko wski (2008b), Zie li ń ski (2002).

2 Do da j my jed nak, że o spo r cie mówi się w pol skim dys ku r sie społecz nym ta k że i w poza spo r -
to wych ka te go riach lu dz kiej działal no ści, ta kich jak np. mu zy ka, mo to ry za cja, te atr, ma gia, me -
dy cy na czy mi to lo gia. Za pre zen tuje my wy bra ne przykłady według do men źródłowych: 1. MU-
ZYKA: „Tre ner piłka r ski jest ni czym pro wadzący or kie strę dy ry gent, któ ry wca le nie musi
w niej mieć najwy bit nie j szych wi r tu o zów. Cho dzi o to, by całość za grała dokład nie tak, jak on
chce. Wy bra niec, przy wó d ca, naj le p szy z do brych. I właś nie on po wi nien być dy ry gen tem
wyjątko wym. Nie ste ty na zwać Zbi g nie wa Bo ń ka Ka ra ja nem pol skie go fu t bo lu na ra zie nie spo -
sób. Nie mam za mia ru wra cać dziś do ko m pro mi tującej po ra ż ki z Łotwą czy po zba wio nej ja kiej -
ko l wiek iskry gry na szej ka dry w ka ż dym me czu pod Bo ń kową ba tutą. Przed to wa rzy ska wy -
cieczką do Da nii wy rósł ko le j ny kwia tek. Jak inne, owszem, i ten pa ch nie – tyle że po dej rza nie.
Na zy wa się se le k cja” (GSport 81/02, 4); 2. MOTORYZACJA: [1] „Fu t bo lo wi tre ne rzy w Pol sce 



szym dys ku r sie pol skim o spo r cie mo ż na mó wić, uży wając meta fo ry cz nych
zna czeń jed no- i wie lowy ra zo wych jed no stek po chodzących z ta kich dys cy p lin
spo r tu, jak: boks, piłka no ż na, lek ka at le ty ka, piłka sia t ko wa, a ta k że na rcia r -
stwo, strze le c two, ko la r stwo, prze ciąga nie liny, wspi na czka gó r ska, sza chy, te -
nis zie m ny. Istotą tego zja wi ska jest wy móg, by dys cy p li na spo r to wa, któ rej do -
ty czy dane zja wi sko, była ró ż na od dys cy p li ny, któ ra uży czyła ję zy ko wi no ś ni -
ka me ta fo ry (a więc wy móg, by XY. Po ni żej pre zen tu je my wy bra ne przykłady 
z na sze go ko r pu su te ksto we go według do men źródłowych (no ś ni ki me ta for zo -
stały wytłusz czo ne).

Y = boks (X = fu t bol, sko ki na rcia r skie, pływa nie, ko szy ków ka) 
 Dru ży na spo r to wa może być w dys ku r sie współcze s nym np. bo kse rem wagi 

pa pie ro wej czy fi g h te rem, co w cię ż kiej [wa dze] cho dzi. Ran ga piłka rza na ryn -
ku fu t bo lu za wo do we go okre śla na bywa jako waga lek ka. Dru ży na piłka r ska
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są jak pa sa że ro wie tra m wa ju li nii okrę ż nej. Od lat jeżdżą tą samą trasą po li go wej or bi cie,
rza d ko ktoś wsia da, je sz cze rza dziej wy sia da. Za mie niają się ty l ko chłopa ki mie j s ca mi i z roku na 
rok ka pca nieją. Wiedzą o so bie wy sta r czająco dużo, by nikt ni g dy ni ko go ni jak nie za sko czył.
Cały układ aż skrzy pi ze sta ro ści. Nuda, nic się nie dzie je – po wie działby Ma kla kie wicz”
(GSport 69/02, 5); [2] „[…] To co wszy s cy oni [eki pa Ada ma Małysza]zro bi li z Ada mem
Małyszem przez jedną krótką noc, nie jest wytłuma cza l ne ani przy uży ciu wie dzy szko le nio wej,
ani wie dzy na uko wej. Chy ba, że się g nie my do ję zy ka me cha ni ki po ja z do wej, po rów na my au to -
ma tyzm ru chu na rcia r skie go sko czka do skrzy ni bie gów i po wie my, że tych czte rech lu dzi prze -
su wało wszy stkie try by na swo je mie j s ce. O ile jed nak przez jedną noc mo ż na zro bić porządek 
ze skrzy nia bie gów, o tyle re gu la cja au to ma tyz mu ru cho we go sko czka jest nie sko ń cze nie trud -
nie j sza” (Rz 17/02, 15); 3. TEATR: „Te atr jed ne go akto ra […] Za częło się 23 li sto pa da 2000
roku w Ku o pio. Adam Małysz pię k nie wy grał kwa li fi ka cje do pie r wsze go kon ku r su o Pu char
Świa ta, a na stę p nie zo stał zdysk wali fiko wa ny przez dy re kto ra tech ni cz ne go FIS, Au stria ka Wa l -
te ra Ho fe ra, za nie do zwo loną długość nart. Trzy i pół mie siąca pó ź niej Ho fer gra tu lo wał Po la ko -
wi ko ń co we go zwy cię stwa. […] Ko le j ne kon ku r sy były te a trem jed ne go akto ra. Małysz przy je -
ż dżał, wy gry wał i od je ż dżał. Nie spra wiało mu ró ż ni cy, czy jest na sko cz ni ma mu ciej w Har ra-
cho vie, czy za oce a nem na sko cz ni oli m pi j skiej w Salt Lake City” (Rz 59/01, 12); 4. MAGIA:
„Apo lo niusz Ta j ner i Piotr Fi jas nie są tre ne ra mi na rcia r skich sko ków, ty l ko cudo twó r ca mi i Pol -
ski Związek Na rcia r skim po wi nien zmie nić ich upo sa że nie oraz za kres obo wiązków. Do ktor Jan
Ble charz i pro fe sor Je rzy Żołądź nie są lu dź mi za j mującymi się nauką o spo r cie, ty l ko cza ro dzie -
ja mi i re ktor Kra ko wskiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zy cz ne go po wi nien otwo rzyć nową ka te drę
ma gii, któ ra bę dzie od po wia dała pro fi lem ich no wym zain tere so wa niom i umie ję t no ściom”
(Rz 17/02, 15); 5. MEDYCYNA: „Nie dzie l ny skok Małysza na od ległość 131 me trów Na Wie l -
kiej Kro k wi, któ ry mu dał pro wa dze nie, prze wa gę nad Han na wa l dem i w re zu l ta cie zwy cię stwo,
po wi nien za ko ń czyć ten ne r wo wy okres sta wia nia dia g noz i po szu ki wa nia le ków. Pa cjent chy -
ba wró cił do zdro wia” (Rz 17/02, 15); MITOLOGIA: „Bez wątpie nia ta kie układy ist nieją
i szkodzą wie lu dys cy p li nom [spo r tu], ale pre zes pod czas zja z du de le ga tów znów słowem nie
wspo mniał o grze chach, któ re zni sz czyły jego re pu ta cję – o sta j ni Au gia sza w fi nan sach Pol skie -
go Związki Piłki Sia t ko wej” (GW 223/04, 2).



post rze ga na z per spe kty wy swo je go ry wa la bywa na zy wa na wor kiem tre nin go -
wym. O kon tynu o wa niu przez dru ży nę piłkarską akcji ofen sy w nych mo ż na po -
wie dzieć jako o pó j ściu za cio sem, a o miażdżącym zwy cię stwie sko czka na -
rcia r skie go, ko la rza czy pływa cz ki nad swo i mi ry wa la mi – jako o no ka u cie.
Nie ety cz ne za cho wa nie ko szy ka rza w ame ry ka ń skiej za wo do wej li dze NBA zo -
bra zo wa ne zo stało jako wy pro wa dze nie cio su, de cy zja piłka r skiej or ga ni za cji
FIFA wy mu szająca na klu bie piłka r skim pod ję cie nie ko rzy st nych dla nie go
działań to cios po ni żej pasa. Okres prze by wa nie piłka rza na ławce re ze r wo wych 
bywa na zy wa ny np. jako le że nie na de skach, a gol w me czu piłka r skim jako –
cios, por.:
[1] Sa vio lę po rów nu je się z Pa b lo Ai ma rem, in nym młodym Ar gen tyń czy kiem, któ ry na początku 

tego roku tra fił do Va len cji. Obaj błysz cze li w Ri ver Pla te, wylądo wa li w Hi sz pa nii, obaj
mają mi ze r ne wa run ki fi zy cz ne. Ten osta t ni fakt pod kre ślają ci, któ rzy nie wierzą, że na pa st -
nik Ba r cy zro bił fu ro rę w Pri me ra Di vi sion. To przed sta wi ciel „wagi lek kiej”; si l ni do ro śli
ob ro ń cy wy biją mu fu t bol z głowy – twierdzą sce p ty cy, przy po mi nając, ja kie pro ble my w Va -
len cji miał Ai mar. Jed nak Ra vio li w prze ciw ie ń stwie do jego sta r sze go przy ja cie la nie nę kają
chro ni cz ne kon tu zje, le piej trzy ma się na no gach, „nie pęka” w sta r ciu z potę żnie j szy mi
prze ciw ni ka mi i ma zna ko mitą kon dy cję (GSport 57/01, 7); 

[2] Da le ko bar dziej znaczące niż ka r mie nie się złudze nia mi, na rze ka nie na pe cha w lo so wa niu
czy żałowa nie stra co nych ni by - szans bę dzie przy ję cie pro stej pra wdy: Wisła nie miała pra wa
przejść Ba r ce lo ny [w me czu eli mina cy j nym do Ligi Mi strzów]. Bo kser wagi pa pie ro wej nie
zno ka u tu je fi g h te ra, co w cię ż kiej cho dzi (GSport 58/01, 4); 

[3] Przed mi strzo stwa mi Słowe nia miała być prze cież dla Hi sz pa nów wor kiem tre nin go wym.
Ale z po zo ru łatwy mecz z ou t si de rem Euro prze kształcił się dla dru ży ny Ca ma cho w grę o
prze trwa nie. Z od ległych od sie bie miejsc, z któ rych oba ze społy przy stę po wały do tu r nie ju,
w pie r wszej run dzie jed ni i dru dzy zro bi li ol brzy mi krok w swo im kie run ku (GW 141/00, 43);

[4] W 30. mi nu cie za mo ścia nie wy ko ny wa li rzut wo l ny na wy so ko ści pola ka r ne go go ści. Ma r cin 
Pu dy siak do śro d ko wał na pole ka r ne. Tam naj wy żej wy sko czył Ziar ko wski, któ ry głową
wpa ko wał piłkę pod po prze czkę bra m ki Ro be r ta Ki to wi cza. Po strze le niu gola go spo da rze
po szli za cio sem i bar dzo szy b ko przy niosło to efekt (GSport, 57/01, 12); 

[5] W do gry w ce Fran cu zi po szli za cio sem, roz strzy g nię cie padło po ich trze cim strza le. Da vid
Tre ze ge ut nie dał szans To l do – strze lił pię k nie pod po prze czkę (GW 153/00, 1); 

[6] Kie dy ru szał, tu mult rósł, tysiące małych, śred nich i wie l kich flag zmie niło oka lające ze skok
try bu ny w jedną czar no- czer wono- żółtą płasz czy z nę. Krzyk „Ziiiiiiiiiiee eeeeee ee ee eh!”
(ciągnij) niósł się na wie le ki lo me trów. I nie sko ń czył się jak ucię ty no żem. Han na wald le ciał
i le ciał, a kie dy wylądował, eks plo do wał ra do ścią on i jego fani. 122 me try i no ka ut dla ry -
wa li. Wrza wa trwała. A Han na wald ska kał, uno sił ręce, za ci skał pię ści, po zdra wiał ki bi ców
(GSport 94/02, 3); 

[7] Po raz czwa r ty Adam Małysz wy grał kon kurs o Pu char Świa ta. Zno ka u to wał ry wa li w nie -
dzie lę na szwa j ca r skiej sko cz ni w En gel be r gu. Jako je dy ny wśród naj le p szych za wod ni ków
dał so bie radę z nie ko rzy st nym wia trem. Nie dzie l ne zwy cię stwo było re wan żem za nie po wo -
dze nie w so bo t nim kon ku r sie (GW 294/01, 1); 

[8] […] Już 20 ki lo me trów da lej Nie miec wy przed zał czte ro krot ne go zwy cię z cę „Wie l kiej Pę t li”
o 40 se kund. Na ko le j nych 14 km dodał mu je sz cze 56 se kund. To był no ka ut (GW 167/03,
32); 

Metaforyka sportowa w dyskursie publicznym: mówienie o „sportach X”... 25



[9] Przed sta r tem słuchała [Oty lia Ję drze j czyk] płyty „Ti ger” Da riu sza Micha l cze wskie go. W fi-
nałowym wy ści gu od sta r tu popłynęła tak, ja k by chciała zno ka u to wać ry wa l ki (GW 159/00,
35); 

[10] W NBA za „wy pro wa dze nie cio su” kara wy no si co naj mniej je den mecz. Na wet czte ry to
za oce a nem naj wy żej półtora tygo dnia wo l ne go. W Pol sce czte ry me cze to w se zo nie za sad ni -
czym może być na wet mie siąc (GSport, 34/02, 11); 

[11] Za jed ne go fun ta po sta wio ne go na Li ve r po ol Wil liam Hill zapłaci 2, 40. Triumf Man che ste ru 
wart jest 2, 75, na to miast re mis – 2, 90. W nie dzie lę wie l ki mecz na An field Road. Naj wię cej
emo cji wywołała FIFA, któ ra kazała Man che ste ro wi Uni ted zwo l nić Ju a na Se ba stia na Ne ro na 
na zgru po wa nie re pre zen ta cji Ar gen ty ny przed świa to wym me czem w eli mi na cjach do mi -
strzostw świa ta z Peru. -To cios po ni żej pasa ko men to wał me ne dżer MU Alex Fe r gu son
(GSport 78/01, 7); 

[12] Fa bian Ba r t nez [piłkarz] długie mie siące leżał na de skach. On, mistrz świa ta i Eu ro py,
mistrz An glii z Man che ste rem Uni ted od sie r p nia grzał ławkę re ze r wo wych. W in nym klu bie. 
Triu m fa l nie (GSport 1/04, 8); 

[13] Trzy cio sy w 4 mi nu ty […] Tak na pra wdę mecz zaczął się do pie ro w 75. min., po wej ściu na 
bo i sko Re mi giu sza Sobo ci ń skie go. Ami ca wre sz cie za częła grać w ata ku z roz ma chem i zdo -
była trzy bra m ki w czte ry mi nu ty! Naj pierw So bo ci ń ski wy ko rzy stał po da nie Zie ń czu ka,
a chwi lę pó ź niej ko le j ny re ze r wo wy Ja cek De mbi ń ski – po da nie od Je rze go Pod bro ż ne go.
Mo ment de kon cen tra cji ka to wi czan ko szto wał ich utra tę ko le j ne go gola, któ re go zdo był bo -
ha ter spo t ka nia So bo ci ń ski (GSport 20/02, 5).

Y = piłka no ż na (X= związek piłka r ski, sko ki na rcia r skie, ko szy ków ka)
Stra te gia pro wa dze nia działań przez Pol ski Związek Piłki no ż nej uka za na

zo stała np. jako gra ze społowa czy indy widu a l ne po pi sy, re fo r mę ligi piłka r skiej 
zaś zo bra zo wa no jako strzał w okien ko. Re zu l tat udziału dru ży ny sko cz ków na -
rcia r skich w kon ku r sie oli m pi j skim okre śla wy raz wa l ko wer, a okres pełnie nia
fun kcji pre ze sa PZPN – do gry w ka czy cały mecz. Dba nie piłka rzy za wo do wych 
o własne mie j s ca pra cy na bo i sku po przez blo ko wa nie napływu do dru żyn spo r -
to w ców spo za gra nic kra ju okre ślo no jako ob ro nę włas nej bra m ki3. O po ten cja -
le piłka r skiej re pre zen ta cji kra ju na ryn ku re kla my i mar ke tin gu mo ż na po wie -
dzieć np. jako o grze ze społowej, a o za rzu tach sta wia nych tre ne ro wi dru ży ny
ko szy ka r skiej do tyczących słabych wy ni ków dru ży ny jako o ko pa niu po ko -
stkach, por.: 
[14] Nie ma w PZPN po li ty ki za gra ni cz nej Li stkie wi cza, re form Bo ń ka. Za su kce sy i po ra ż ki od -

po wia da my wszy s cy. Ja nie będę pre ze sem krzyczącym, walącym ręką w pu l pit. Je stem otwa -
r ty na współpra cę, moim na uczy cie lem jest Ka zi mierz Gó r ski. Wolę grę ze społową niż indy -
widu a l ne po pi sy (M. Li stkie wicz pre zes PZPN, GSport 87/01, 4); 
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3 Fra zem ob ro na włas nej bra m ki, choć ma swe źródło spo r to we (piłka r skie), to w wy żej
przed sta wio nym ma te ria le pra so wym posłużył do opi sa nia zja wi ska nie spo r to we go (za chodzą-
cego w in nej niż piłka r ska sfe rze działania spo r to we go), lecz poza spor to we go – społeczno -poli -
tycz ne go. Fra zem ten więc ty l ko po zo r nie na ruszą przy jętą przez nas za sa dę XY.



[15] Tak więc mamy na ma ca l ny do wód na to, że re fo r ma ligi spra w dziła się ponad wsze l kie ocze -
ki wa nia. Przysłowio wym strzałem w okien ko był jej po dział na dwie gru py. Klu by na re sz cie 
zdały so bie spra wę z tego, że działają w oto cze niu ryn ko wym. Te raz naj pierw do brze po liczą, 
nim wy biegną na mu ra wę sta dio nu. Bo może się oka zać, że za sia nie mu ra wy ko sztu je wię cej
(GSport 79/01, 2); 

[16] To był fe no me nal ny kon kurs. Nie było wia tru, wa run ki były jed na ko we dla ka ż de go ze
śmiałków. Wszy s cy pod czas za wo dów na wie l kiej sko cz ni w Salt Lake City mo gli obe j rzeć
jak w zwie r cia d le swo je su kce sy, nad zie je, błędy ta k że bez rad ność. Cho ć by Ja po ń czy cy ze
swoją ko s miczną te ch no lo gią, tra dy cja mi i pie nię dz mi. Au stria cy, któ rzy jak nikt inny pra wie
wa l ko we rem od da li naj wa ż niejszą im pre zę w roku (Z. Am bro ziak, GW 38/02, 32); 

[17] Zjazd [de le ga tów PZPN] bu dzi emo cje. Nie któ rzy py tają, dla cze go nie ma wy bo rów no wych 
władz. A prze cież wy bo ry są raz na czte ry lata. Po zo stało więc je sz cze tro chę cza su. Gdy obe -
j mo wałem ster pre ze sa PZPN, po prze d ni pre zes Ma rian Dziu ro wicz stwier dził, że to jest ty l ko 
do gry w ka. Ja od razu mówiłem, że na żadną do gry w kę nie wcho dzę, ty l ko na cały mecz.
Jako sę dzia za wsze sę dzio wałem od 1 mi nu ty do osta t niej, cza sa mi z do grywką, ale ni g dy nie
sę dzio wałem sa mej do gry w ki. Przy je mniej się ob ra du je, gdy jest się fi na listą mi strzostw
świa ta (M. Li stkie wicz pre zes PZPN, Ż 287/01, 18); 

[18] Ob ro na włas nej bra m ki – [śród ty tuł] W Pol sce do blo ko wa nia cza r no skó rych gra czy bar -
dziej niż ra sizm przy czy niła się nie cier p li wość pre ze sów klu bów. –Oni nie chcą in wes to wać
w szko le nia. Chcą piłka rzy przy go to wa nych do gry. Nie przy j mują jed nak do wia do mo ści, że
tacy ko sztują nie 20 tys. do la rów, ale 300 tys. do la rów – mówi Sta rzy ń ski. Wie lu tre ne rów nie 
lubi współpra co wać z Afry ka na mi. Jed nym prze szka dza ba rie ra ję zy ko wa, in nych razi men ta -
l ność cza r no skó rych gra czy, wie lu po zo sta je pod presją ro dzi mych fu t bo li stów, któ rzy boją
się o mie j s ca pra cy (Wpr 32/01, 56-57); 

[19] Gra ze społowa [śród ty tuł] Właści cie lem praw re kla mo wych do wi ze run ku za wod ni ków re -
pre zen ta cji na ro do wej jest Pol ski Związek Piłki No ż nej. Ka ż dy gracz może jed nak do wo l nie
dys po no wać swoją twarzą jako oso ba pry wa t na. Ale jaka jest mar ke tin go wa wa r tość Mar ka
Koź mi ń skie go czy Pio tra Świe r cze wskie go bez ko szu l ki z orłem i na zwi skiem na ple cach?
Co znaczą bez tre ne ra i na ro do wej dru ży ny? (Wpr 35/01, 66-67); 

[20] Po wrót sta re go mi strza jest nie w smak tym, któ rzy przedłoży li ko szy ków kę ponad Jor da na
i z amne zy j nym za cię ciem ro bi li wszy stko, by za po mnieć o Kró lu, któ ry od szedł, no mi nując
Sha qa, Kobe, Al le na i in nych na „no wych Mi cha e li”. Oni prze cież już da w no temu usta wi li
go na naj wy ższej półce hi sto rii i naj wy żej od cza su do ko pa li po ko stkach za brak cudu, gdy
Mi cha le zo stał pre ze sem klu bu Wi zards i nie zdołał po pra wić gry tego ze społu (GSport 68/01, 
9).

Y = lek ka at le ty ka
(X = piłka no ż na, sia t ków ka, wspi na czka wyso ko gó r ska, 

ra j dy sa mo cho do we, sko ki na rcia r skie) 
We współcze s nym dys ku r sie społecz nym osta t nia kon ku ren cja spo r to wa

roz gry wa na na mi strzo stwach świa ta w lek kiej at le ty ce może być okre ślo na np.
jako rzut na ta śmę, a nie uda ny start dru ży ny piłka r skiej w mi strzo stwach świa ta 
– jako fa l start. Ciąg me czów roz ry wa nych w kró t kim cza sie przez sia t karską re -
pre zen ta cję kra ju z in ny mi dru ży na mi na ro do wy mi bywa na zy wa ny ma ra to -
nem. Ob ni ża nie kry te riów wy ma gań, ja kie sta wiają przed sobą hi ma la i ści pod -
czas zdo by wa nia ko le j nych szczy tów, uję to na to miast jako ob ni ża nie po prze -
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czki, a pod wy ższe nie po zio mu w ry wa li za cji w ra j dach sa mo cho do wych – jako
wy so ko usta wioną po prze czkę. Ry wa li za cja sko czka na rcia r skie go o pie r wsze
mie j s ce w kon ku r sie na zwa na zo stała jako ata ko wa nie zza ple ców ry wa li, a po -
zby cie się przez klub sia t ka r ski kłopo tów fi nan so wych utrud niających da l sze
fun kcjo no wa nie w roz gry w kach li go wych jako wyj ście na prostą, por.:
[21] Je dy ny me dal (sre br ny) wy wa l czyła dla Pol ski na za ko ń czo nych w Se wil li mi strzo stwach

świa ta w lek koat le ty ce mę ska szta fe ta 4x400. To była osta t nia kon ku ren cja. W ję zy ku spo r to -
wym na zy wa się to „rzu tem na ta śmę” (Pol 36/99, 12); 

[22] Fa l start […] W pie r wszym swo im me czu [na mi strzo stwach świa ta w piłce no ż nej] Pol ska
prze grała wczo raj z Koreą 0:2. Po la kom za brakło umie ję t no ści, wy trzy małości, szy b ko ści,
siły, sku te cz no ści i my śle nia, czy li tego, czym dys po no wa li Ko rea ń czy cy. Zo stała ty l ko wola
wa l ki, a to było za mało, aby na wet zre mi so wać (Ga ze ta Mun dial 129/02, 2); 

[23] Początek ma ra to nu […] Po je dy nek [sia t ka r ski] z „Trój kolo ro wy mi”, któ ry cze ka Po la ków
w nie dzie l ne popołud nie, po wi nien więc być me czem de cy dującym o pie r wszym mie j s cu.
Czy wcze ś nie j si ry wa le – Mołda wia nie i Łoty sze – spra wią opór nie mnie j szy niż prze cię t nie
wy ma gający spa ring part ne rzy? […] Wa ż ne, by nie stra cić wie le sił, bo cze ka nas pra wdzi wy
ma ra ton – za ty dzień je dzie my na ME, gdzie roze gra my 7 spo t kań (GSport 60/01, 13); 

[24] Je den z czołowych pol skim hi ma la i stów Krzy sztof Wie li cki uwa ża, że przed się w zię cia ko -
mer cy j ne w za sa dzie nic nie wnoszą do al pi ni z mu. […] Wie li cki ta k że w al pi ni z mie pro fe sjo -
nal nym za uwa ża ten den cje do ob ni ża nia po prze czki. –Lu dzie nie chcą ry zy ko wać. Wolą je -
chać w góry przy do brej po go dzie, by mieć wię ksze szan se, że wejdą na szczyt. Kie dy mó -
wię, że chcę wspi nać się zimą, a mo ż li wość su kce su oce niam na 10 proc., w od po wie dzi
słyszę: Sta ry – po co?! Le piej je chać wte dy, gdy jest 90 proc. szans na wej ście. No i nie mo ż -
na temu ro zu mo wa niu od mó wić lo gi ki (Pol 44/03, 93); 

[25] Po prze czka jest wy so ko […] Czy Pan [Le szek Ku zaj] i Ja nusz Ku lig je ste ście już poza za -
się giem Hołow czy ca? Od no szę wra że nie, że je ź dzi dużo wo l nej niż wy dwaj. – No właś nie.
Lu dzie czę sto mówią, że Hołek je ź dzi wo l niej niż kie dyś. Nie je ź dzi wo l niej. Wy da je mi się,
że po pro stu my dwaj je ź dzi my szy b ciej. Mo ż na to po rów nać do sy tu a cji bie ga cza, któ ry pro -
wa dzi w wy ści gu i na gle prze ga niają go prze ciw ni cy. Zo sta je z tyłu. Czy Hołow czyc nas do -
go ni? To już inna spra wa. Jest fa ktem, że te raz w Pol sce po prze czka jest założo na bar dzo
wy so ko (L. Ku zaj, GSport 41/01, 4); 

[26] Małysz ska kał jako osta t ni. Nie wi dać było po nim zde ner wo wa nia, mimo że wa run ki nie
były naj le p sze. Do bre od bi cie i 133, 5 m. Do pro wadzącego Lin d stro e ma stra cił 2,4 pkt. Wi -
śla nin czę sto po wta rzał, że woli ata ko wać zza ple ców ry wa li, wy da wało się więc, że w dru -
gim po dej ściu po wa l czy o czwa r te w tym se zo nie zwy cię stwo (GSport 91/01, 3); 

[27] Już w po prze dnich roz gry w kach opo lan ki bo ry kały się z wie lo ma pro ble ma mi. Naj wię kszym 
z nich były oczy wi ście bra ki fi nan so we. – Pod wzglę dem fi nan so wym po win no nam być
łatwiej. Zdo by li śmy już spon so rów w po sta ci PZU Życie i gda ń skie go BIG Ban ku – przy zna -
je opo l ski tre ner. – Bę dzie my wiec zna cz nie re gu la r niej otrzy my wać za strzy ki fi nan so we.
Nie ste ty, na ra zie mu si my spłacać za ległości po prze dnie go se zo nu. Mamy jed nak szan se na
je sz cze jed ne go spon so ra. Je że li go po zy ska my, to być może już od sty cz nia wy szli by śmy na
prostą pod wzglę dem fi nan so wym – do da je Rafał Pi su la (Ga ze ta w Opo lu 192/01, 8).

Y = piłka sia t ko wa (X = piłka no ż na, piłka ko szy ko wa)
Au to rzy te kstów pra so wych czę sto ucie kają się okre śla nia me czów dru ży ny

piłka r skiej w ra mach eli mi na cji do finałów mi strzostw świa ta jako me cz bo lu,
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me cz bo lu przy włas nym se r wi sie czy piłki me czo wej, a me czu re pre zen ta cji ko -
szy ka r skiej umo ż li wiającego jej udział w finałach mi strzostw Eu ro py jako piłki
me czo wej, por.:
[28] Przed ko le j ny mi me cza mi eli mi na cji mi strzostw świa ta [w piłce no ż nej] mamy trzy me cz bo -

le. Pie r wszy z nich już w so bo tę – mówi przed spo t ka niem z No r we gia se le kcjo ner pol skiej
re pre zen ta cji piłka r skiej Je rzy En gel (GSport 60/01, 1);

[29] Piłka me czo wa […] Ko szy ka rze re pre zen ta cji Pol ski muszą wy grać w so bo tę w Tal li nie z
Esto nią, żeby li czyć się w wa l ce o finały mi strzostw Eu ro py (GW 273/02, 36); 

[30] Lu dzie prze cie ra li oczy od pie r wsze go me czu z Ukra iną, tro chę z za sko cze nia, tro chę, by
upe w nić się, czy nie śnią. Słaba gra stała się wyjątkiem, a po je dyn ki w Ki jo wie, Oslo, Car diff 
czy w Łodzi z Białoru sią stwo rzyły nową regułę. Właś nie z reguły dru ży na En ge la grała z po -
mysłem i de te r mi nacją. Po tra fiła wyjść szczę ściu na prze ciw, wy ko rzy stać kłopo ty si l nie j -
szych, zająć mie j s ce dla nich prze zna czo ne. I dziś sy tu a cja jest taka: „co naj mniej dwa me cz -
bo le przy włas nym se r wi sie”. A po wa ż nie, do awan su [do finałów MŚ] wy starczą re mi sy
z No r we gią i Białoru sią. I 15 chu dych lat zmie ni się w jed no ulo t ne wspo mnie nie (D.
Wołoski, GW 204/01, 35); 

[31] Jako piłkarz wa ż ne me cze prze ży wałem tro chę ina czej. Żyłem spo t ka niem, ana li zo wałem w
my ślach spo sób gry ry wa la, za wod ni ka, któ ry miał grać prze ciw ko mnie. Z do świa d cze nia
wiem, że piłka me czo wa, ta naj waż nie j sza, jest naj trud nie j sza. Dla mnie mecz z No r we gią
bę dzie wie l kim wi do wi skiem, na wet jak nie pad nie w nim ani je den gol. Przy j dzie ko m p let
wi dzów, hałas bę dzie nie miłosie r ny. Nie chcę mó wić jed nak, że bę dzie to mecz stu le cia, bo
już w osta t nich la tach mie li śmy tre ne ra stu le cia, a efe kty były ma r ne (Z. Bo niek wi ce pre zes
PZPN, GW 204/01, 35).

Y = na rcia r stwo (X = piłka no ż na)
Ko ru p cja w pol skiej li dze piłka r skiej okre ślo na zo stała jako sla lom rów no -

legły, a za wod ni cy piłka r skiej re pre zen ta cji Pol ski jako sko czek na rcia r ski
Adam Małysz, por. np.:
[32] Sla lom rów no legły Kłam stwo spo r to we, a tym jest prze ku p stwo, to chy ba nie jest ro bo ta dla 

pro ku ra to ra. Po win ni je zwa l czać sami lu dzie spo r tu. U nas, para do ksa l nie, główni zain tere so -
wa ni nie bar dzo mają in te res w czy stej grze na bo i sku, mają na to miast cu downą umie ję t ność
bi cia się w cu dze pie r si, kie dy cała spo r to wa Pol ska wi dzi goły okiem pa skud ny szwin del
(Z. Am bro ziak, GW 134/01, 34); 

[33] Mi strzo stwa to wie l ka pro mo cja. […] –Czy te mi strzo stwa mogą coś zmie nić w na szej li dze? 
–Ewen tu a l ny awans może wpłynąć na uz dro wie nie sy tu a cji: wzro ś nie zain tere so wa nie wi -
dzów i spon so rów, zmie ni się spo sób ki bi co wa nia. Być może fani piłki zaczną pa trzeć na
swój klub nie jak na gang, ale jak na dru ży nę je de na stu Małyszów (J. En gels, tre ner piłka r -
skiej re pre zen ta cji Pol ski; Wpr 35/01, 66–67).

Y = sko ki na rcia r skie, ko la r stwo itd. (Y = piłka nożna)
Inne dys cy p li ny: strze le c two, ko la r stwo, prze ciąga nie liny, wspi na czka gó r -

ska, te nis zie m ny, sza chy, ka te go rie ogól no spor to we, por. np.:
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[34] Dzien ni ka rze z Pol ski tra kto wa ni są pod czas mi strzostw [Eu ro py w piłce no ż nej] jak przy by -
sze z Trze cie go Świa ta, więc uzy ska nie akre dy ta cji na je den z czte rech me czów kończących
roz gry w ki gru po we było trud ne. Znając in kli na cje Hi sz pa nów i Ju gosławian do gry ofen sy w -
nej wpi sałem się na tzw. li stę ocze kujących właś nie na mecz w Bru gii. Oka zało się to
strzałem w dzie siątkę, gdyż było to naj drama tycz niej sze spo t ka nie Euro 2000. Na do da tek
oglądałem je w to wa rzy stwie słyn ne go tre ne r skie go obie ży świa ta Bory Milu ti no vi ca, gdyż
orga ni za to rzy – z po wo du bra ku miejsc na try bu nie pra so wej – po sa dzi li część dzien ni karz
w se kto rze dla VI P -ów (Ż 145/00, 12); 

[35] Te atr jed ne go akto ra […] Za częło się 23 li sto pa da 2000 roku w Ku o pio. Adam Małysz pię -
k nie wy grał kwa li fi ka cje do pie r wsze go kon ku r su o Pu char Świa ta, a na stę p nie zo stał zdysk -
wali fiko wa ny przez dy re kto ra tech ni cz ne go FIS, Au stria ka Wa l te ra Ho fe ra, za nie do zwo loną
długość nart. Trzy i pół mie siąca pó ź niej Ho fer gra tu lo wał Po la ko wi ko ń co we go zwy cię stwa.
[…] Ko le j ne kon ku r sy były te a trem jed ne go akto ra. Małysz przy je ż dżał, wy gry wał i od je ż -
dżał. Nie spra wiało mu ró ż ni cy, czy jest na sko cz ni ma mu ciej w Har ra cho vie, czy za oce a nem 
na sko cz ni oli m pi j skiej w Salt Lake City. W Ame ry ce, pod czas pró by przed olim pi j skiej, na
oczach Wo j cie cha Fo r tu ny zo stał li de rem Pu cha ru Świa ta. Za brał żółtą ko szu l kę Ma r ti no wi
Schmit to wi, któ ry nie prze je chał do USA. W Ha ku bie Nie miec ode brał Po la ko wi pro wa dze -
nie (Małysz upadł w pie r wszej se rii), ale ty l ko na trzy dni, bo kon ku r sy w Sap po ro znów na le -
żały do orła z Wisły (Rz 59/01, 12); 

[36] Prze ciąga nie liny […] Je rzy Du dek o dzi sie j szym hi cie Ar se nal – Li ve r po ol w Pre mier Le a -
gue: Ar se nal nie leży na łopa t kach, ale mam nad zie ję, że wnio ski z osta t nich po ra żek
wyciągnie do pie ro po me czu z nami […] –Ar se nal w ki l ka dzie siąt go dzin prze grał Pu char
An glii i Ligę Mi strzów. Musi się czuć jak po no ka u cie. –Na pe w no były to po wa ż ne cio sy
dla lon dy ń czy ków. Prze gra li dwa z trzech pu cha rów, i to w ta kim kró t kim okre sie. Fa wo ry ci,
je śli prze gry wają, to za wsze na ko ń cu. Te raz w Pre mier Le a gue mają czte ry pun kty prze wa gi
nad Che l sea, i o je den mecz mniej od nich. Nie sądzę, by stra ci li tytuł. […] Me cze tak wy -
rów na nych dru żyn przy po mi nają za wo dy w prze ciąga niu liny. Kto pie r wszy pę k nie, od pu -
ści – prze gry wa. I tak pra wdo podo b nie bę dzie w piątek. Ja już grałem na Hi g h bu ry bo daj
sześć razy. Dwu kro t nie zre miso wa li śmy, czte ry razy prze gra li śmy (R. Błoń ski w roz mo wie z
Je rzym Du d kiem, GSport 85/04, 31); 

[37] W doty ch cza so wej hi sto rii Tour de Fran ce orga ni za to rzy wy ści gu do pie ro po raz szó sty za -
pla no wa li ko niec eta pu na tym, na zy wa nym przez ko la rzy górą ol brzy mem, wy gasłym wu l ka -
nie. Wje chać na Ven to ux, na 1909 m n. p. m. jest nie zwy kle cię ż ko. Osta t nie 21 km eta pu to
mor de r cza wspi na czka roz po czy nająca się na wy so ko ści 345 m n. p. m. Mówi się, że sza lo -
ny nie jest ten, kto chce wje chać na Ven to ux, ale ten, kto tu wra ca i za mie rzać po wtó rzyć
swój wy czyn. Nic więc dzi w ne go, że zwy cię z cę w tym eta pie tra ktu je się pra wie tak samo,
jak triu m fa to ra całego wy ści gu (Ż 163/00, 12); 

[38] Przy po mni j my: Han na wald wy grał wie l kie go szle ma na kon ku r sie czte rech sko cz ni, pó ź niej 
miał oli m pi j skie złoto w dru ży nie. Nie sa mo wi ty Am man za garnął dwa złote me da le w Salt
Lake City i cho ć by nie do ko nał już w ka rie rze ni cze go wię cej, i tak prze szedł do hi sto rii spo r -
tu. Nasz Adam sta rał się jak mógł, ale ni cze go po do bne go je sz cze nie do ko nał (Z. Am bro ziak, 
GSport 20/02, 3)4; 

[39] Zda rzyło się kie dyś Panu [Ja no wi To ma sze wskie mu] my śleć, co by się stało, gdy by Pol ska
prze grała na We mbley? –Na tu ra l nie. Nie mie li by śmy tych swo ich pol skich pię ciu mi nut.
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Byłoby cze ka nie na ko lejną szan sę. Gra li by śmy w pol skiej li dze… I pe w nie ode szli nie za -
uwa że ni. Na wet gdy by po ja wiła się ko le j na szan sa, nas w na ro do wej dru ży nie już by nie
było. Przy szedłby nowy tre ner, wziąłby kogo in ne go i może miałby szczę ście. Ale stało się
ina czej. My otwo rzy li śmy drzwi dla przyszłych po ko leń. Nie ste ty, szan sa nie zo stała wy ko -
rzy sta na. Ale to już taka pol ska spe cja l ność. Mie li śmy kie dyś wspa niałą szkołę bo ksu, lek -
koat le ty ki, sia t ków ki. A co mamy te raz? Szwe dzi na jed nym Bo r gu do cho wa li się ple ja dy te -
ni si stów. Nie mie cki fu t bol, choć ciągle się mówi o nim, że to „sza chy” – daj Pa nie Boże do -
cze kać się ta kich sza chów w na szym wy ko na niu. I ta kiej kon se k wen cji. Bo my wszy stko po -
tra fi my spie przyć. Co się stało z mi strza mi Eu ro py do lat 16 z 1993 roku? Żaden nie gra
w pie r wszej re pre zen ta cji. Za to je den ćpał, dru gi pił. Po win no się ko goś uka rać za ma r no wa -
nie dia men tów (J. To ma sze wski, GW 208/01, 24); 

[40] Dru ga liga […] Je ste śmy o krok za świa tową czołówką, ale oka zu je się, że to krok naj trud -
nie j szy. Wi dzi my ple cy ry wa li, ale w wie lu kon ku ren cjach dzie li nas od nich prze paść –
mówił nie da w no Ro bert Ko rze nio wski. Pol ski sport oli m pi j ski stoi w mie j s cu. Przez czte ry
lata bi li śmy się o to, by orga ni za to rzy nie wy kre śla li z pro gra mu igrzysk „na szych” kon ku ren -
cji, li czy li śmy me da le, ja kie zdo bę dzie my w dżu do i w za pa sach – świat tym cza sem ucie kał
(Wpr 41/00, 80); 

[41] Może więc szko da, że na sze ze społy nie zde cy do wały się na grę w po wa ż nym i mo c no ob sa -
dzo nym Pu cha rze ULEB, któ ry założo no w tym se zo nie jako „drugą ligę” Eu ro li gi. Tam na -
pra wdę ry wa li za cja jest mi strzo wska, są si l ne ze społy z Nie miec, Cho r wa cji, Hi sz pa nii,
Włoch, Ro sji, a poza tym łatwiej chy ba byłoby prze trzeć so bie ście ż ki do Eu ro li gi (GSport
68/02, 10).
Wy eks cer powa ny przez nas ma te riał pra so wy po ka zu je rów nież, że do mó -

wie nia o zja wi skach ze sfe ry spo r tu przy wołuje się ta k że me ta fo ry kę z dzie dzin
„przy spo r to wych” – stojących na po gra ni czu spo r tu i gier (za baw), któ re do ka -
te go rii „sport” przy pi su je się z mocy kon we ncji (jak to jest np. z bry dżem spo r -
to wym), ale któ re w sze ro kim od bio rze społecz nym wca le ze spo r tem wiązane
być nie muszą (np. po ker). Po da j my przykłado wo, że lekkoa tleta - cho dziarz
może być na zy wa ny po ke rzystą, łama nie przez klu by piłka r skiej I ligi za sad
obo wiązujących przy roz gry wa niu me czów li go wych – piłka r skim po ke rem5. O
pro wa dze niu przez pier wszo li go we ze społy piłka r skie nie zgod nej z za sa da mi
fair play stra te gii roz gry wa nia me czów w ob rę bie ligi mo ż na po wie dzieć jako o
roz da wa niu kart, o spo so bie przy goto wy wa nia się sko czka na rcia r skie go do za -
wo dów jako o asie w rę ka wie, a o tre ne r skiej stra te gii przy goto wy wa nia sko cz -
ków na rcia r skich do kon ku r su jako o po ke ro wej za gry w ce. Na da w cy wy po wie -
dzi stra te gię dru ży ny piłka r skiej od no ś nie roz gry wa nia me czu prze ciw ko ry wa -
lo wi na zy wają czę sto po sta wie niem wszy stkie go na jedną ka r tę, a sia t karską re -
pre zen ta cję na ro dową do mkiem z kart, por.: 
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rządzące świa tem pol skie go futbolu’.



[42] Po ke rzy sta Ko rze nio wski […] W so bo tę po prze j ściu 50 km cho dzia rze pa da li za metą om d -
le ni. Ty l ko Ro bert Ko rze nio wski try skał hu mo rem. Miał czas na po zo wa nie fo to gra fom, na
po zdro wie nia dla Po lo nii i na run dę ho no rową. –Było łatwiej niż się spo dzie wałem – po wie -
dział „Ga ze cie”. Po lak – po zdo by ciu trzech złotych me da li oli m pi j skich, dwóch mi strzostw
świa ta i mi strzo stwa Eu ro py oraz ki l ku dys kwali fi ka cjach, dzię ki któ rym na bie rał do świa d -
cze nia – roze grał ba ta lie jak za wo do wy po ke rzy sta. Po go dzi nie wa l ki za ata ko wał To masz
Li piec. Szedł sza lo nym te m pem przez na stę p ne 60 mi nut, ale nie wy trzy mał. – 50 km to dys -
tans, któ ry rządzi się swo i mi pra wa mi. A ja je po gwałciłem – mówił na me cie. Był dzie wiąty.
Ko rze nio wski nie dał się pod pu ścić. Ru szył do pie ro, gdy Li piec słabł w oczach. To wa rzyszą-
cy mu przez ki l ka ki lo me trów Ro sja nin Władi mir Po tie nin i Łotysz Ai gars Fa die jevs nie wy -
trzy ma li te m pa. Na me cie Po la ka witał trans pa rent: „Wi ta my w Ed mon to no wie” (GW 188/01, 1);

[43] „Po ker nie po ker […] Nie cze kając na osta t nią ko le j kę pie r wszej run dy, pre ze si PZPN
ogłosi li, że re fo r ma ekstra kla sy się udała. Po dział na dwie gru py miał ukró cić ko ru pcję. Czy
ukró cił? O awans do gru py mi strzo wskiej wa l czy li wczo raj piłka rze Ru chu i Śląska. Ci pie r -
wsi z Amicą w Cho rzo wie, ci dro dzy z RKS w Ra do m sku. Już dwa dni przed me czem na pa st -
nik Ja rosław Ka li ta z Ra do m ska ogłosił, że on i jego ko le dzy chcą od Ru chu 150 tys. zł za
zwy cię stwo nad Śląskiem. Pre zes Ru chu Kry stian Ro ga la od po wie dział: „Orga niza cy j nie zro -
bi li śmy wszy stko, by awan so wać”. I Ruch zro bił, je śli nie wszy stko, to bar dzo dużo (D. Wo-
łoski, GSport 79/01, 2); 

[44] Piłka r ski po ker […] Na sza liga to sko rum po wa ni sę dzio wie, piłka rze i tre ne rzy! Kie dy sko -
ń czy się ten piłka r ski po ker? –Żeby za rzu cać ko muś ko ru pcję, trze ba ją udo wod nić. Obe c nie 
toczą się po stę po wa nia pro kura to r skie w spra wie prze bie gu i wy ni ków nie któ rych me czów li -
go wych ubiegłego se zo nu. Sądzą, że wię kszość za rzu tów opie ra się na zwykłych plo t kach. Je -
śli jed nak nie któ re po dej rze nia się po twierdzą, obie cu ję, że oso by, któ re popełniły prze stę p -
stwa, będą na za wsze wy klu czo ne z pol skie go fu t bo lu (M. Li stkie wicz pre zes PZPN; Wpr
32/01, 49); 

[45] Opó ź nie nia zda rzają się na wet na mi strzo stwach świa ta. Spo t ka nia miały się zacząć o jed na -
ko wej po rze, więc uka rze my fi nan so wo Ruch i Gó r nik. Ale, gdy piłka rzy nie ma na bo i sku,
sę dzia musi cze kać 15 mi nut i do pie ro wte dy od gwi z dać wa l ko wer. Trzy mi nu ty przedłuże nia 
oz na czają, że spo t ka nie po trwa nie kró cej. Dwie zmia ny to ko le j na do li czo na mi nu ta. Ar bi ter
słusz nie nie sko ń czył me czu po upływie 93 mi nut. Je stem za do wo lo ny z no we go sy ste mu
[prze pro wa dza nia roz gry wek li go wych], choć zdał na ra zie pół eg za mi nu. Przed nami me cze
o tytuł i utrzy ma nie. Po sta ra my się tak ułożyć te r mi narz, by mo c ne ze społy grały z mo c ny mi,
a słab sze ze słab szy mi w osta t nich ko le j kach. By śred nia cy z miejsc 6-11 nie roz da wa li kart
ze z góry upa trzo nych po zy cji (M. Li stkie wicz pre zes PZPN, GSport 79/01, 2); 

[46] Adam ma je sz cze jed ne go asa w rę ka wie. Otóż na tre ning zakłada sta ry, zni sz czo ny ko m bi -
ne zon. My o tym stro ju nie mó wi my ina czej niż „szma ta”. Jest na pra wdę mo c no sfa ty go wa -
ny. Na kon kurs Adam zakłada nowy, sta r to wy. Ró ż ni ca jest ko lo sa l na. Na pro gu je dzie na wet 
pół ki lo me tra szy b ciej. I sko ki dłuż sze. Po do b nie jak my po stę pują Słowe ń cy. Ta k że świa do -
mie na tre ning zakładają sta re kom bi ne zo ny (A. Ta j ner, GW 293/01, 35); 

[47] Człowiek su kce su [Apo lo niusz Ta j ner, tre ner ka dry pol skich sko cz ków]. Wy trzy mał wielką
wo j nę ne r wów przed igrzy ska mi. Jego wy jazd ze sko cz ka mi do od da lo nej o 250 mil od wio -
ski oli m pi j skiej miej s co wo ści, roz brat na ty dzień z na rta mi, wpro wa dził wie le za mie sza nia w
eki pie ry wa li. Ta po ke ro wa za gry w ka przy niosła w przy pa d ku Małysza ocze ki wa ny efekt.
Ale czy po mogła ta k że po zo stałym sko cz kom? Le piej o tym za mi l czeć (Pol 9/02, 91);

[48] Orzeł spod be ski dz kich szczy tów [Adam Małysz] spra wił nam wie le ra do ści. Kie dy Po lak
prze grał w tu r nie ju Czte rech Sko cz ni, ba li śmy się, czy nie stra cił fo r my, a kie dy gru pa sko cz -
ków tuż po przy je ź dzie do Salt Lake City wy je chała na ty dzień tre nin gów bez nart, za sta na -
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wia no się, co przy nie sie ta po ke ro wa za gry w ka. Przy niosła dwa me da le. Adam nie prze grał,
jak nie któ rzy uwa żają, złote go me da lu. Wy grał me dal sre br ny i brązowy (Pol 9/02, 91); 

[49] – My umie my pod nieść się w cię ż kich chwi lach. Obie cu ję wa l kę i dete r mi na cję od początku
do ko ń ca – za pe w nia jed nak Ra dosław Kałuży. – Cho r wa ci po sta wi li wszy stko na jedną ka -
r tę. I wy gra li [z Włocha mi 2:1 – red.]. My zro bi my tak samo, umiem za ry zy ko wać – twier dzi 
tre ner Je rzy En gel (GW 133/02, 1); 

[50] Po ra ż ka na szej re pre zen ta cji w Ar gen ty nie nie może dzi wić. Dru ży na po je chała tam
w ekspe rymen ta l nym skład zie, prze trze bio na kon tu zja mi. Na le żało się więc spo dzie wać, że
kie dy przy j dzie wa l czyć o pra wdziwą sta w kę, ten sia t ka r ski do mek z kart się roz le ci, bo ty l -
ko nie po pra w ni op ty mi ści mo gli tra kto wać pol ski ze spół – utwo rzo ny dość przy pa d ko wo –
jako sta bilną i trwałą kon stru kcję (Z. Am bro ziak, GW 234/02, 2).
Za pre zen towa ny przez nas zbiór te kstów po ka zu je sy tu a cję wyjątkową: uwi -

da cz nia, że o spo r cieA mo ż na mó wić w ka te go riach ta kie go czy in ne go spo r tuB.
Para do ksa l ność tej sy tu a cji po le ga na tym, ze w tra dy cy j nym ko rzy sta niu z me -
ta fo ry – tym, kie dy to o X-e mó wi my w ka te go riach Y-a, gdyż o X-e i Y-u
„mo ż na po wie dzieć te same rze czy” – milcząco zakłada się, że ów Y – no ś nik
me ta fo ry – jest (bę dzie) te ma ty cz nie (tre ścio wo, ob ra zo wo) od X-a (te ma tu) od -
da lo ny, nie kie dy zna cz nie – w prze ciw nym bo wiem wy pa d ku two rze nie me ta -
fo ry gro ziłoby swe go ro dza ju tauto logi cz no ścią. Po zna w czy sens two rze nia me -
ta fo ry po le ga właś nie na tym, by jej te mat i no ś nik po cho dziły ze sfer ró ż nych
i od da lo nych od sie bie, bo to właś nie zmu sza od bio r cę, by w te ma cie me ta fo ry
do szu ki wał się i od kry wał – dzię ki uto ż sa mie niu go z od da lo nym no ś ni kiem –
ce chy nowe, któ rych wcze ś niej nie do strze gał6. Tym cza sem w przykładach
[1]–[5] te ma ty i no ś ni ki uży tych tam me ta for po chodzą z jed nej i tej sa mej sfe -
ry: ze spo r tu; ró ż ni ca obe j mu je ty l ko dys cy p li ny spo r to we (np. te mat: gra
w piłkę nożną, no ś nik: ring bo kse r ski; te mat: piłkarz, no ś nik: na rciarz). Jak wy -
ja ś nić pa ra doks mó wie nia o piłka rzach w ka te go riach bo kse r skich?

W li te ra tu rze przed mio tu nie na po tka li śmy opi su pa ra do ksu mó wie nia o spo -
r cieA w ka te go riach spo r tuB. Po wszech nie tłuma czy się fakt uży wa nia me ta fo ry
w te kstach jej fun kcjo nal no ścią i sku te cz no ścią per swa zyjną prze ka zu ję zy ko -
we go, w ja kim jest obe c na. Ba da cze ję zy ka są zgod ni, że prze no ś nia na sy ca
tekst emo cja mi, czy niąc go su ge sty w nym i ob ra zo wym. Języ koz na w cy po dzie -
lają ta k że pogląd, że zme tafo ryzo wa ny prze kaz le piej do cie ra do od bio r ców,
jest atra kcyj nie j szy per ce pcy j nie (por. np. Bor ko wski 2003: 25). Ana li za zgro -
ma dzo ne go przez nas ma te riału ję zy ko we go po twier dza tę opi nię, któ ra jed nak
opi sa ne go tu pa ra do ksu nie wy ja ś nia. 

Sądzi my, że uży wa nie jed no stek le ksy ka l nych i fraze olo gi cz nych za czer-
pnię tych z ję zy ka spo r to we go (kon kre t nie z po szcze gó l nych sub ko dów spo r to -
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wych) w no wych dla nich oto cze niach kon te ksto wych może być prze de wszyst- 
kim świa de c twem tego, iż wy ra że nia ję zy ka ogó l ne go są już si l nie sfra zeolo -
gizo wa ne i prze kro czyły ba rie rę ob ra zo wo ści i mo ty wa cji. Są one na tyle roz -
powszech nio ne, utrwa lo ne w pa mię ci społecz nej i na tyle usta bili zo wa ne zna -
cze nio wo, że uży wając ich, na da w cy wy po wie dzi mają pe w ność, iż od bio r ca,
czy tając piłkarz wagi lek kiej czy słysząc piłkarz leży na de skach, bę dzie my ślał
właś nie o piłka rzu, a nie o bo kse rze. Sfo r mułowa nie „piłkarz leży na de skach”
zna czy więc dla od bio r cy po pro stu ‘piłkarz zo stał pokonany’, ‘piłkarz prze grał’ 
i jest do wo dem na to, że zwrot le żeć na de skach – ge ne ty cz nie wy wodzący się
z sub ję zy ka bo kse r skie go – wy so ce się sfra zeo logi zo wał i w pol szczy ź nie ogó l -
nej ma dziś zna cze nie ‘być pokonanym’ (a nie ‘upaść na podłoże rin gu po si l -
nym ciosie’). Jest jed nak nie bez pie czeń stwo, że kie dy wy ra że nie sta no wiące
no ś nik me ta fo ry jest sfra zeolo gizo wa ne w sto p niu nie wie l kim, w zde rze niu
z nazwą te ma tu za pre zen tu je głów nie swo je zna cze nie ge ne ty cz ne (pry ma r ne,
wyj ścio we), może się więc „udosłow nić” i wywołać w umy śle od bio r cy wra że -
nie nie logi cz no ści (fu t bo li sta leżący na rin gu bo kse r skim).

Aby prze ko nująco wy ja ś nić to in te re sujące zja wi sko, na le ży ze brać i pod dać
ana li zie zna cz nie ob szer nie j szy, niż tu za pre zen towa ny, ma te riał te ksto wy. Nie -
za le ż nie jed nak od tego, jaką od po wiedź szcze gółową ana li za ta kie go ma te riału
w przyszłości przy nie sie, samo za ist nie nie zja wi ska „mó wie nia o spo r cieAw ka te go riach spo r tuB” uwa ża my za je den wię cej do wód wzmo żo nej eks pan -
syw no ści me ta fo ry ki spo r to wej w dzi sie j szym dys ku r sie pol skim i po stę pującej
le ksy kali za cji (fra zeo logi za cji) jej no ś ni ków wer ba l nych.
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Ga brie la OLCHO WA

Fo r my zwra ca nia się do siebie
w ję zy ku pol skim i słowa c kim

Na te mat form zwra ca nia się do sie bie po wstało wie le pu b li ka cji, na le ży tu
wspo mnieć na zwi ska, ta kie jak: Ze non Kle men sie wicz (1946), Kry sty na Pi sar -
ko wa (1979), Jan Mio dek (1980), Eugeniusz To mi czek (1983), Anna Dąbrow-
ska (1983), Ha li na i Ta de usz Zgółko wie (1992), Ali cja Na gór ko (1993), Ma rek
Łazi ń ski (2006), Ry szard Hu sz cza (2006), Re na ta Przy by l ska, Ma g da Grutz-
macher (2005) czy Mária Ivanová-Šalingová (1972). 

R. Przy by l ska pro po nu je, aby fo r my zwra ca nia się włączyć do oso b nej kla sy 
tzw. ad re sa ty wów, czy li do ge ne ty cz nych rze czo w ni ków, przy mio t ni ków lub
zle ksyka lizo wa nych kon stru kcji no mi na l nych, uży wa nych przez pa r t ne rów
w dia lo gu w fun kcji za im ków oso bo wych 2. lub 3. oso by, któ re służą do syg -
nali zo wa nia cha ra kte ru kon ta ktu mię dzy par t ne ra mi, jak i ich sto sun ku do osób
trze cich, o któ rych się mówi (Przy by l ska 2001: 183). Są le ksy kal ny mi i za ra -
zem gra maty cz ny mi wykład ni ka mi ka te go rii hono ryfi katyw no ści. Zbiór ad re sa -
ty wów dzie li ona na dwie gru py: 
1. A d  r e  s a  t y  w y  n i e  o f i  c j a  l  n e ,  p o  u f a ł e, po ja wiające się w fun kcji

bez po śred nie go zwro tu do pa r t ne ra, sko re lo wa ne na stę p nie z za im ka mi ty/wy
uży wa ny mi w roz mo wie jako fo r my ad re su oraz za im kiem on, gdy mowa
o oso bach trze cich. Te ad re sa ty wy mają pa ra dy g mat ogra ni czo ny ty l ko do
form wołaczo wych.

2. A d  r e  s a  t y  w y  o f i  c j a  l  n e ,  n i e  p o  u f a ł e, mające pełny pa ra dy g mat
od mia ny przez przy pa d ki. Przy pa d kiem pod sta wo wym, nie za le ż nym jest tu
wołacz jako wy ra że nie fa ty cz ne stwa rzające okre ślo ny układ ról społecz nych 
mię dzy par t ne ra mi. Z fo r ma mi wołacza są na stę p nie sko re lo wa ne fo r my ad -
re sa ty wu w przy pa d kach za le ż nych, a wy klu czo ne jest uży cie pro ste go za im -

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010



ka ty do po je dyn cze go od bio r cy lub wy do zbio ro we go (Przy by l ska 2001:
183). 
W para dy g ma cie od mia ny ad re sa ty wu ofi cja l ne go mo że my wy bie rać mię dzy 

ad re sa ty wem jed nowy ra zo wym, np. w ję zy ku pol skim: pan, pani, pa ń stwo, ko -
le ga, ksiądz, czy w ję zy ku słowa c kim: Pán, Pani, Vy, a ad re sa ty wem złożo nym
w pol szczy ź nie typu: pan dy re ktor, pani do ktor, sio stra przełożo na, ko le ga
prze wod niczący, i w ję zy ku na szych połud nio wych sąsia dów: pán riaditeľ, pani 
do ktor ka, vrchná se stra, pán pre d se da. Ponad to na tym po zio mie sto so wa ne
wo ka ty w ne zwro ty ad re sa tyw ne dzie li się na dwie gru py:
1) te, któ re uży wa ne są w  k o n  t a  k t a c h  o f i  c j a  l  n y c h,  n i e  s p e  c y  -

f i c z n y c h, mające naj szerszą eks ten cję społeczną, czy li: Pro szę pana, Pro -
szę pani, Pro szę pa ń stwa.

2) te, któ re są uży wa ne w  k o n  t a  k t a c h  o f i  c j a  l  n y c h ,  a l e  j u ż  b a r  -
d z i e j  w y s p e  c j a l i  z o  w a  n y c h, tzn. na da w ca zna np. na zwi sko, imię
lub fun kcje społeczną pa r t ne ra (Przy by l ska 2001: 182). 
Pierwszą na su wającą się ró ż nicą przy po rów na niu form zwra ca nia się do sie -

bie w ję zy ku pol skim i słowa c kim jest nie spa janie w pol szczy ź nie tytułu pan,
pani z na zwi skiem czy ad re sa ty wów złożo nych (pa nie pro fe so rze) z na zwi -
skiem, gdyż uz na wa ne jest to za zwrot nie grze cz ny. Z ko lei wśród Słowa ków
uży cie ad re sa ty wów z na zwi skiem jest po pra w ne, zgod ne z no r ma mi grze czno -
ścio wy mi. 

Kon fron taty w ny opis i kla sy fi ka cję tytułów ję zy ka pol skie go i nie mie c kie go
sta no wi pu b li ka cja E. To mi czka, w któ rej au tor wy dzie la tytuły stan dar do we,
ko le gia l ne, sym bo li cz ne, fa mi lia r ne, oko licz no ścio we (To mi czek 1983). 

T y t u ł y  s t a n  d a r  d o  w e  uży je my do nie zna nej oso by, kie dy nie po tra fi -
my okre ślić jej po zy cji społecz nej czy za wo do wej. Do tej gru py za li czy my ty tu- 
ły: pan, pani, jak rów nież tytuły, któ re uży je my w sto sun ku do osób na leżących 
do za ko nów. Mowa tu o za kon ni kach: brat – brat, oj ciec – otec, a ta k że bę dzie
tu na le żeć zwrot adre sa ty w ny do za kon ni cy: sio stra – se stra. W przypadku
tytułów, któ re kie ru je my do osób du cho w nych, mo ż na zaob se r wo wać ko lejną
ró ż ni cę w po rów ny wa nych ję zy kach. Otóż, w Pol sce zwra ca my się do du cho w -
ne go kato li c kie go, uży wając zwro tu ksiądz/pro szę księ dza. O ta kim spo so bie
zwra ca nia się de cy dują ze w nę trz ne atry bu ty: su tan na, ha bit czy ko lo ra t ka. Po -
wie my więc pro szę księ dza do osób nie zna jo mych, ale roz po zna wal nych dzię ki
wspo mnia nym wy żej atry bu tom. Cho ciaż słyszy my w śro d kach ma so we go
prze ka zu, jak dzien ni ka rze zwra cają się do księ dza per pan. Za mia na tej fo r my
od bie ra na jest jed nak za nie pra widłową i nie zgodną z za sa da mi savoir-vivre’u.
Słowa cy zaś po wiedzą do du cho w ne go pan farár, co uwa ża się za właści wy ad -
re sa tyw. Od rę b ne tytuły uży wa my do du cho wie ń stwa nie kato lic kie go, tu mamy
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do wy bo ru alte rna ty w ne nie stan dar do we tytuły pa stor, ba tiu sz ka ogra ni czo ne
do kon ta któw wewnątrz wspól no ty wy zna nio wej. 

Tytuły ko le gia l ne np. ko le ga – ko le ga, to wa rzysz – súdruh, oby wa tel –
občan, po do b nie jak stan dar do we, są nie za le ż ne od wyko ny wa ne go za wo du.
Z ko lei fo r ma ko le ga/ko le żan ka bywa uży wa na w śro do wi skach okre ślo nych
nie ty l ko przez czyn nik soli da r no ści społecz nej, lecz właś nie kon kre t nych za -
wo dów: prze de wszy stkim w śro do wi sku le ka rzy, na uczy cie li, na uko w ców
i pra wni ków. Tytuły ko le gia l ne są wy ró ż nio ne ze wzglę du na ważną fun kcję
skład niową: po prze dzają one mia no wi cie do da t ko we okre śle nia za wo do we lub
fun kcy j ne, np. da w ne: to wa rzy szu dy re kto rze, pa nie ko le go.

Na to miast sto so wa nie tytułów pro fe sjo nal nych lub fun kcy j nych ta kich jak:
pro fe sor – pro fe sor, dy re ktor – riaditeľ wy ma ga od na da w cy wie dzy o po zy cji
ad re sa ta, ty tu le na uko wym, sto p niu wo j sko wym lub sta no wi skach w hie ra r chii
ko ście l nej. Tytuły fun kcy j ne przysługują ad re sa tom ze wzglę du na wsze l kie go
ro dza ju fun kcje i sta no wi ska z wy bo ru lub no mi na cji w apa ra cie pa ń stwo wym,
or ga ni za cjach po li ty cz nych i społecz nych czy – wre sz cie – w prze my śle lub go -
spo da r ce. Do pie r wszej gru py za li czy my na zwy sto p ni na uko wych, np.: ma gi -
ster – ma gi ster, do ktor – do ktor, pro fe sor – pro fe sor, in ży nier – inžinier, li cen -
cjat – bakalár, a ta k że na zwy sto p ni wo j sko wych, np.: ka pi tan – kapitán, ge ne -
ral – generál, sze re go wy – vo jak, ka pral – de sia t nik, pułko w nik – plukovník,
ma r szałek – maršál, ge ne rał – generál, sta r szy sie r żant – starší seržant, po ru cz -
nik – poručík, oraz na zwy fun kcji w hie ra r chii ko ście l nej, np. pro boszcz – farár, 
bi skup – bi skup, wi ka ry – kaplán, arcy bi skup – ar ci bi skup, kar dy nał – kardinál.

Dru ga gru pa tworzą na zwy urzęd ni ków pa ń stwo wych, np. pre zy dent – pre zi -
dent, pre mier – premiér, mi ni ster – mi ni ster, poseł – po sla nec, se na tor –
senátor, bu r mistrz – primátor, wo je wo da – pre d se da VÚC, rad ny – po sla nec,
kan c lerz – kancelár, rów nież na zwy fun kcji i sta no wisk spra wo wa nych w uczel-
niach wy ższych: dzie kan – de kan, re ktor – re ktor, asy stent – asi stent, oraz na -
zwy wy ższych sta no wisk w hie ra r chii orga niza cy j nej, np., dy re ktor – riaditeľ,
kie ro w nik – vedúci, prze wod niczący – vedúci, pre d se da. Na le żeć tu będą nie któ -
re wy so ko war to ścio wa ne na zwy za wo do we jak: me ce nas – mecenáš, re da ktor
– re da ktor, ma gi ster – ma gi ster, do ktor – do ktor, sta no wi ska: or dy na tor –
primár, ob ro ń ca – obhájca, pro ku ra tor – prokurátor, sę dzia – su d ca, no ta riusz
– notár, ra d ca pra w ny – právny po ra d ca. 

Ponad to wy ró ż nia my je sz cze t y t u ł y  s y m  b o  l i  c z  n e. Mowa tu o fo r -
mach ta kich jak: Jego mag ni fi cen cja – Jeho mag ni fi cen cia, gdy zwra ca my się
do re kto ra uni wer sy te tu. Da lej eks ce lencja – ex ce len cia, kie dy ad re suje my na-
szą wy po wiedź do am ba sa do ra, a ta k że emi nen cja – Vaša emi nen cia zwrot do
arcy bi sku pa. W Pol sce z wr óci my się do pa pie ża Jego Świąto b li wość (Oj cze
Świę ty), po do b nie w Słowa cji Vaša Svätost (Svätý otec). W ję zy ku słowa c kim
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wy stę pu je rów nież fo r ma ad re sa tyw na spe c ta bi lis, którą kie ru je my do dzie ka na
wy działu, w Pol sce usłyszy my pa nie dzie ka nie. Do tytułów sym bo li cz nych
w ję zy ku słowa c kim za li czy my ta k że: Vaša arcibiskupská (biskupská) mi losť,
Vaša cti hod nost. 

Co do ty czy t y t u ł ó w  f a  m i  l i a  r  n y c h, któ re wy ma gają po czu cia wspól -
no ty, to za wie rają one tytuły po ufałe i wska zujące na powi no wa c two, w ję zy ku
pol skim: cór ko, có r ciu, có ruś, có re cz ko, synu, syn ku, sio strzy cz ko, bra ci sz ku,
mamo, tato, ta tu siu, oj czu l ku, oj cze, dzia d ku, ba b ciu, wu j ku, cio ciu, sio stro,
bra cie, ku zy nie, chrzestna, chrze st ny, oraz w ję zy ku słowa c kim: de dko, dedo,
ujko, ujo, ba b ka, starká, stará mama, teta, te t ka, bra tra nec, se ste r ni ca, vnúčik,
braček, zať, krstný otec, krstný, krstná. 

Osta t nią gru pę sta no wią t y t u ł y  o k o  l i c z  n o  ś c i o  w e: ju bi lat, ro da cy,
szef, sta ry, ko cha nie, dzió b ku, ko t ku, ko tu siu, złotko, złociu t ka, se r ce, ser de ń ko,
dro gi, naj dro ż szy, ża b ciu, mi siu, słodka. Na to miast w ję zy ku słowa c kim uży wa
się na stę pujących tytułów: rodáci, šéf, starý, miláčik, chrobáčik, srdiečko,
láska, ho lu- bička, zla t ko, an je lik.

W li te ra tu rze mo że my od na leźć hie ra r chiczną kla sy fi ka cję tytułów oraz stop-
nie ich za się gu, za pro po no waną przez M. Łazi ń skie go (2006). Po dzie lił on
tytuły według pra gma ty cz nych wyznaczni ków ich uży cia. Wszy stkie tytuły ze
względu na to, czy są uży wa ne wo bec nie zna jo mych, za li czył bądź do stan dar -
do wych, bądź do wspól no to wych. Te dru gie z ko lei w wy ni ku wcho dze nia
w sy stem uj mo wa nia wię zi ro dzin nych tworzą tytuły ro dzin ne lub śro do wi sko -
we. Spo śród tytułów śro do wi sko wych wy dzie lił on tytuły pro fe sjo nal ne i ide o -
we w za le ż no ści od tego, czy są one uży wa ne w sy tu a cji pro fe sjo nal nej, czy nie. 
Ide o we opa r te są na wspól no cie wia ry, prze ko nań lub zain te re so wań, wyko rzy -
sty wa ne jako apo stro fy w prze mó wie niach, ape lach, ka za niach i in nych te kstach 
per swa zy j nych (np. to wa rzy sz ki, oby wa te le), a ta k że zwro ty homi le ty cz ne: bra -
cia i sio stry, pa ra fia nie, chrze ści ja nie itp. 

Do zbio ru tytułów pro fe sjo nal nych za li czył na naj ni ż szym po zio mie tytuły
za wo do we, iden ty fi kujące ad re sa ta w hie ra r chii okre ślo ne go za wo du (sto p nie
że gla rzy, sto p nie ocho t ni czej stra ży po ża r nej) i admi ni stra cyj ne, kie rując się
tym, czy oz na czają członka gru py za wo do wej. Tytuły admi ni stra cyj ne opa r te na 
aktu a l nej re la cji urzę do wej, uży wa ne po ten cja l nie wo bec wszy stkich człon ków
społecze ń stwa przez gru py za wo do we spra wujące władzę (ad mi ni stra cyjną lub
sa do w niczą). Naj czę ściej uży wa ny ad re sa tyw to oby wa tel – občian, oby wa te l ka
– občianka, poza tym świa dek – sve dok, oska r żo ny – obžalovaný, oska r ży ciel –
žalo b ca, stro na – stra na w po stę po wa niu sądo wym. Tytuły admi ni stra cyj ne
przysługują oso bom spo za gru py za wo do wej. 

Tytuły mogą być, a nie kie dy muszą być, wzbo ga co ne za im kiem dzie r ża w -
czym lub przy miot ni ko wym, np. mój, sza no w ny, wie le b ny w pol szczy ź nie i môj, 
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vážený w słowac czy ź nie. Re pe r tu ar ad re sa ty wów jest sze r szy dla oso by o wyż-
szej po zy cji, a tym sa mym wę ż szy dla pa r t ne ra o ni ż szej ran dze. Pod kre ślić
trze ba, że taki kon takt jest ofi cja l ny i nie rów no rzęd ny. Po mi nię cie zaś tytułu
adre saty w ne go jest sprze cz ne z za sa da mi grze cz no ści ję zy ko wej, jest świa do -
mym za bie giem pra gma ty cz nym, któ ry ko mu ni ku je ne ga ty w ne na sta wie nie na -
da w cy wo bec od bio r cy lub oso by, o któ rej mó wi my.
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Mo ni ka PORWOŁ

The con cept of trans la tion stra te gy and ta c tics
Translation is a multifaceted field of knowledge and it can be considered

from three aspects. First of all, translating, from the psycholinguistic point of
view, is perceived as  t h e  p r o c e s s  or the activity. Secondly, a translation,
from the linguistic perspective, can be surveyed as  t h e  p r o d u c t  of
translating and/or the target text (translatum). Lastly, translation can be
examined as the abstract notion that combines particulars of both the process
and the product. 

Undoubtedly, translation is a problem-solving activity. There are some
researchers (Oxford 1990, O’Malley and Chamot 1990, Sager 1994, Kaur
2005/2006), who claim that translation can be studied as if it were actually
a language learning process, because the translator is always a learner.
Correspondingly, translators use various strategies (elaborate and systematic
plans of producing a product of translation/target text/translatum) in order to
achieve a goal. Oxford1 (1990) points out that strategies are thoughts or specific
operations that a subject (for example: a language learner or a translator)
employs in order to perform a task (no matter what the target is). Therefore,
Oxford’s taxonomy of language learning strategies can be treated as a parallel
classification of translation strategies that refer to the translation process. In
Oxford’s (1990) book, Language learning strategies – what every teacher
should know, a distinction is made between ‘direct’ and ‘indirect’ strategies.
When using direct strategies a subject can deal with activities such as:
memorizing vocabulary, understanding, etc. On the other hand, indirect
strategies help to establish an appropriate work attitude and aid in coping with
distractions, fatigue, frustration, etc. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010

1 For detailed representation of Oxford’s learning strategies see: Oxford 1990: 17. Oxford’s
book is available in English, Japanese and Arabic. 



Moreover, it has to be explained that there is a misconception and confusion
when both words: ‘strategy’ and ‘tactics’ are used interchangeably. These terms 
appear in many areas that are not connected  w i t h  T r a n s l a t i o n  S t u d i e s.
Both terms: ‘strategy’ and ‘tactics’ are often associated with the M i l i t a r y
S c i e n c e  (the causative factors and tactical principles of warfare). However,
one can also find these words in other spheres of interest, for example:
E c o n o m i c s  (strategies and methods pertaining to the production, distribution
and use of income, wealth and commodities);  P o l i t i c s  (political methods or
‘maneuvers’; use of particular strategy in obtaining any position of power or
control);  P s y c h o l o g y  (strategies in distinguishing mental phenomena);
S e c o n d  L a n g u a g e  L e a r n i n g,  especially in the exploratory work of:
Bialystok (1991) – strategies in language processing; Faerch and Kasper
(1984/1986) – presenting the psycholinguistic approach of second and foreign
language learning;  T r a n s l a t i o n  S t u d i e s,  in various articles and publications 
of many prominent researchers, for example: Hönig and Kussmaul (1982),
Wills (1982, 2001, 2004), Jääskeläinen (1996), Séguinot (1991, 2000a), Künzli
(2004), Piotrowska (1998/2002/2003), etc. 

Generally speaking, a strategy is the overall plan of performing a given
translation task, which may involve complex patterns of individual tactics. From
this it can be inferred that tactics are the actual ‘means’ used to gain a goal in
translation. This phenomenon can be clearly illustrated in the Translation
Process and as Piotrowska (1998: 207) remarks: “creating a model of translation 
strategies and techniques allows us to gain some insight into the translation
process”.

As far as TS literature is concerned, there are a great number of valuable but
divergent interpretations of these terms explained by many investigators who
are engaged in distinguishing translational strategies and techniques/tactics. 

First of all, I will examine some explications provided by translation researchers 
and interpretations that appear in contemporary translation resources (dictionaries,
reference books, etc.). Basically, translation strategies appear in numerous
publications. As far as the term ‘tactics’ is concerned, it is described as: techniques, 
procedures, activities, behaviours, etc. 

The Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Baker 1998/2001) does
include strategies of translation that: “involve the basic tasks of choosing the
foreign text to be translated and developing a method to translate it” (p. 240).
However, the notion of tactics is omitted. Basically, Lawrence Venuti concentrates
on domesticating and foreignizing strategies2 i.e., if the text needs to retain its
foreignness or not. 
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 Piotrowska (2002: 54) refers to Tezaurus terminologii translatorycznej
(1993) where:
[…] both terms are de fi ned in a stri kin gly si mi lar way as me t hods of be ha vio ur. Trans la tion Tq / me t hod (in
Po lish: ‘technika przekładu’, ‘chwyt przekładowy’) is de fi ned as the T’s mode of con duct in ac tu al trans la tion 
ac ti vi ties in or der to pre se r ve the equ i va len ce be twe en ST and TT. Trans la tion Str (in Po lish: ‘sposób
przekładu’) re fers to the use of spe ci fic trans la tion Tqs in the act of in ter lin gu al com mu ni ca tion. Str is a term
su per or di na te with re fe ren ce to Tq.

On the other hand, Dancette (1997) points out a very
important distinction between translation behaviours, strategies and processes.
Therefore, one may say that she originates the classification of the so called
process-oriented strategies. Dancette claims that: 

We call be ha vio ur an ac tion or se ries of ac tions car ried out by the sub ject, whe t her or not they lead to
a re sult. […] We call stra te gy a se ries of or de red be ha vio urs, con s cio us ly cal led upon to so l ve a pro blem
(Dan cet te (1997: 89). 

Essentially, in the literature on translation strategies we can find an obvious
division that is presented in the following table:
Ta b le 1. An ove r view of pro duct- and pro cess -o rien ted stra te gies

LIN GU I STIC PO INT OF VIEW PSY CHO LINGU I STIC PO INT OF VIEW
PRODUCT-ORIENTED STRATEGIES PROCESS-ORIENTED STRATEGIES

GLOBAL 
TEXTUAL

STRATEGIES
(ap p ly to the who le text)

LOCAL TEXTUAL
STRATEGIES

(ap p ly to pa r ti cu lar
se g ments/units of the text) GLOBAL

PROCESSING
STRATEGIES

(ap p ly to plan ned &
sub se qu ent ca u se of

pro ce du res)

LOCAL 
PROCESSING
STRATEGIES

(ap p ly to a sin gle
pro ce du re/ac tion)

TACTICS
also cal led:
procedures

me t hods
shifts

chan ges

TACTICS
also cal led:
techniques
methods

maneuvers
be ha viors

GOAL-ORIENTED PROBLEM-ORIENTED GOAL-ORIENTED PROBLEM-ORIENTED

macro -goal -o rien ted micro -goal -o rien ted
macro -goal -o rien ted

(the who le text pro ces sing
Strs)

micro-goal-oriented
(the se g ment/unit

pro ces sing TACTICS/
TECHNIQUES)

con te x tu al se g ment/unit fo cu sed ope ra tio nal pro ce du re/me t hod fo cu sed
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re se arch, geo po li ti cal ne go tia tion, and eco no mic ex chan ge, it is con stra i ned by the exi gen cies of
com mu ni ca tion and the re fo re ren ders fo re ign texts in stan dard dia lects and ter mi no lo gies to en su -
re im me dia te in tel ligi bili ty” (The Rou t le d ge Ency c lo pe dia of TS, p. 244).



As we can see, strategies can be either product- or process-oriented. Fraser
(2000: 118) explains that “translators devise strategies for dealing with unfamiliar
vocabulary, for making overall sense of the source text, and for bridging any
cultural gap between the source- and target-language readers […], but that such
strategies are rarely, if ever, visible in the final product, the target text”. The
product-oriented strategies may be subcategorised into: (1) local textual strategies
(those that deal with micro-level problems, such as text segments/units) and (2)
global textual strategies (those that deal with macro-level problems – particularly
with the whole text). What is more, as Chesterman and Wagner (2002: 57–59)
point out, global textual strategies apply to the entire text and pertain to translator’s
decisions that are made before his/her work. In other words, a translator adapts
the whole text to the target culture (adaptation) or retains its foreign characteristics
for cultural or aesthetic reasons (foreignization). Local textual strategies apply
to: TACTICS; PROCEDURES, METHODS, SHIFTS or CHANGES (theoretical 
and applied linguists use them in order to establish a typology of linguistic
changes) for translating particular segments/units of the text. There is also
Chesterman’s (2002: 60–63) sub-categorisation of textual strategies into:
a) syn ta c tic stra te gies – ‘purely syn ta c tic chan ges of one kind or another’, for

exa m p le: li te ral trans la tion, ca l que, unit shift, trans po si tion, etc.
b) se man tic stra te gies – ‘changes con ce r ning le xi cal, fi gu ra ti ve and the ma tic

meaning’, for in stan ce: sy no ny my, con ve r ses, di stri bu tion chan ge, etc.
c) pra gma tic stra te gies – ‘concerning the se le c tion of in fo r ma tion in the ta r get

text’, for exa m p le: in fo r ma tion chan ge, co he ren ce chan ge, pa r tial trans la tion, 
trans edi ting3, cu l tu ral fi l te ring, etc.
In contrast, from a psycholinguistic point of view, a “translation strategy is

a potentially conscious procedure for solving a problem faced in translating
a text, or any segment of it” (Lörscher 1991: 76). Chesterman (1997/1998) in
Tirkkonen-Condit (2000: 125) defines translating strategies as procedures:
“oriented to either devising or revising the means or devising or revising the
goal. The translator’s goal is to produce a target text, and the cognitive means to 
achieve this goal are here referred to as processing phenomena”. Moreover,
Chesterman points out that:
[…] one of the best con tri bu tions trans la tion scho lars can make to the work of pro fes sio nal trans la tors is to
stu dy and then de mon stra te the links be twe en dif fe rent trans la tion de ci sions or stra te gies and the ef fects that
such de ci sions or stra te gies seem to have on clients and re a ders and cu l tu res, both in the past and in the pre -
sent, un der gi ven con di tions (Che ste r man 2002: 5).
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The term strategy is therefore “used to describe well-established procedures,
proven methods of solving particular kinds of problems and reaching the desired 
goal. […] Translation strategies are like conceptual tools in a translator’s toolkit”
(Chesterman 2002: 57). Moreover, Chesterman underlines that various kinds of
strategies are used for specific kinds of problems and thus distinguishes: search
strategies (for finding a specific term), creativity strategies (solutions to
problems due to some temporary, ‘mental’ blockage) and textual strategies (for
processing items of source text). One can also take a look at the TP from two
different perspectives: 
1) the glo bal sca le, whe re as Malmkjær (2000: 163) ex p la ins, “‘translation process’ 

may be used to de si g na te a va rie ty of phe no me na, from the co g ni ti ve pro ces ses 
ac ti va ted du ring trans la ting, both con s cio us and un con s cio us, to the more
‘physical’ pro cess which be gins when a client con tacts a trans la tion bu re au
and ends when that per son de cla res sati s fa c tion with the pro duct pro du ced as
the fi nal re sult of the ini tial in qu i ry”. This pa r ti cu lar view con sists of both
in ter nal and ex te r nal ele ments; the fo r mer in vo l ve only the steps un de r ta ken
by the trans la tor and the lat ter per ta ins to ad di tio nal fa c tors, such as con tact
with a client, and re sults, whe t her suc ces s ful or un suc ces s ful; 

2) the lo cal sca le – that co uld be exe m p li fied by House’s sta te ment (2000: 150)
in which she un de r li nes that : “In using the term ‘process of translation’, we
must ho we ver keep in mind that we are de aling here not with an iso la b le
pro cess but ra t her with a set of pro ces ses, a co m p lex se ries of
pro blem -so l ving and deci sion - ma king pro ces ses con di tio ned by se man tic,
pra gma tic, situa tion- spe ci fic and cultu re- spe ci fic con stra ints ope ra ting on
two ‘levels’ – that of the so u r ce and that of the ta r get lan gu a ge”. Mo re o ver,
Ho u se (2000: 152) cla ims that pro ces ses “that are not no ti ced may still have
an in flu en ce on be ha vio ur, and ot her pro ces ses whi le be ing no ti ced may not
be con s cio us ly ap pre cia ted in the ir full sig ni fi can ce but still in flu en ce our
emo tions, at ti tu des and plans wi t ho ut our be ing awa re how we are be ing
in flu en ced”. 
As far as process-oriented strategies are concerned, they can be simply

divided into: (1) global processing strategies (as the planned and subsequent
cause of procedures) and (2) local processing strategies and/or tactics (as single
procedures or actions). Global processing strategies are goal-oriented. “In
goal-oriented action, obstacles can in principle be overcome by revising either
the means or the goal, or both. Systematic ways of pursuing the goal and
overcoming obstacles are called strategies” (Tirkkonen-Condit 2000: 125). On
the other hand, local processing strategies are problem-oriented, i.e., they
pertain to a single technique/method in dealing with a translation problem.
Additionally, very important observations have been made by: 
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1) Séguinot (1991: 82) who explains that “‘strategies’ is a term which has been
used to refer to both conscious and unconscious procedures, to both overt
tactics and mental processes”; and

2) Jen sen & Ja ko b sen (2000: 113) who di stin gui s hed: (a) di rect stra te gies
(li te ral or se man tic), which in clu ded bor ro wing, loan trans la tion and li te ral
trans la tion, as well as (b) in di rect stra te gies (pa ra p hra stic or com muni ca ti ve), 
which were ca te go ri sed as pa ra p hra se or ad ap ta tion. 
In order to put forward conclusions concerning these definitions and

taxonomies, it has to be pointed out that strategies relate either to texts (with the 
reference to the development of a particular method in order to translate them
successfully) or to processes and plans established specifically for the solution
of translational problems. In a very similar way, tactics (see: Hervey, Higgins,
Loughridge 1995: 155; Shutleworth, Cowie 1997: 197; Jensen 1999: 103–120)
can pertain either to textual methods or they can be explained as processing
phenomena. What is more, Tirkkonen-Condit (2000: 125–127) divides processing 
tactics into two groups: (1) PIVOTAL (problem, tentative solution, automatic,
evaluation, postpone) and (2) AUXILIARY (rephrase ST, explain ST, audition,
endorse, justify, ST, TT, dictionary, not coded as processing, comment).

Generally, it can be stated that a strategy is a ‘big picture’ look at the
translation process that focuses on the entire method of problem-solving. On the 
other hand, tactics represent a ‘small picture’ perspective, where individual
modes of procedure and/or ‘maneuvers’ are focussed on in order to gain success 
in translation. According to Piotrowska: 

Stra te gy is a com pre hen si ve pu r po se- and conte xt -o rien ted pro ce du re, or the po li cy a trans la tor uses to
make the trans fer from the so u r ce lan gu a ge (SL) to the ta r get lan gu a ge (TL), which is con si sten t ly fol lo wed
by spe ci fic te ch ni qu es. The stra te gy is de ci ded upon du ring the pha se of the de ci sion pro cess. Stra te gy may be 
un de r sto od as be ing a com pre hen si ve ap pro ach to wards the text to be trans la ted and a translator’s po li cy
to wards the text s/he works on (Pio tro wska 1998: 210).

In the present work, translation strategies are divided into two groups. The
first group consists of direct/primary strategies. These strategies are used in
order to operate directly on translation materials and are characterized by exact
and logical procedures, as well as their consequential relationship. For example, 
when a translator has a problem with a specialised term, s/he has to search for
a given word in a dictionary or other translation resources, as well as using other
problem-solving maneuvers to achieve the goal in translation. In consequence,
one may observe a set of clearly distinguishable translation procedures that have 
an effect on the end-product (the target text). The second group is represented
by indirect/secondary strategies that do not descend in a direct line of succession
and are sometimes unintentional/incidental. These strategies help to deal with
distractions, frustrations, etc. and help to direct attention to the translation task.
For instance, a translator during her/his work with a text may encourage
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herself/himself to a more efficient performance by exclaiming cheerful words or 
asking questions suddenly and vehemently which help to come up with
a reasonable solution to a given problem. 

Furthermore, direct/primary strategies are subdivided into: 
A) MEMORY stra te gies. Me mo ry is cru cial to lan gu a ge use in all aspects and

at all le vels. For in stan ce, psy cho lin gu ists di stin gu ish be twe en two ty pes of
me mo ry: (a) STM – short term me mo ry and/or ‘working/current’ me mo ry –
that is de pen dent upon the na tu re of the ma te rial to be pro ces sed and (b)
LTM – long term me mo ry sto re or ‘encyclopaedic knowledge’. In trans la tion, 
me mo ry stra te gies ap p ly to me t hods that per ta in to an easy re call or
re-e x pe rien ce of ac cu mu la ted kno w le d ge (both of spe ci fic and ge ne ral type)
that was ac qu i red and/or used in the past. In ot her words, the trans la tor uses
his/her men tal ca pa ci ty for: re cal ling kno w le d ge (ac qu i red in the pro cess of
me mo ri zing and re me m be ring) or ack now le d ging pre vio us ex pe rien ces in
or der to deal with the trans la tion task.; 

B) COGNITIVE stra te gies are of ten spe ci fic to di stinct trans la tion ac ti vi ties and 
in clu de ope ra tions in pro blem -so l ving that re qu i re, for in stan ce: di rect
ana ly sis, in fe ren cing or gu es sing me a ning from the con text, ela bo ra tion or
re la ting in fo r ma tion to ot her con cepts in me mo ry, trans fo r ma tion or syn the sis 
of trans la ted ma te rial, etc. In ot her words, co g ni ti ve stra te gies are use ful to ols 
in as si sting trans la tors with the ir trans la tion pro blems. Mo re o ver, co g ni ti ve
stra te gies are acts of translator’s ap pre hen sion and kno w le d ge by me ans of
the mind (co g ni tion) and/or in ter nal pro ce du res that ena b le the trans la tor to
per form a co m p lex pro blem -so l ving task. The use of some ta c tics which are
as si g ned to co g ni ti ve stra te gies can in cre a se the translator’s ef fi cien cy.
Ho we ver, the re are also tho se ta c tics that cre a te unsa tis fac to ry re sult in the
translator’s works.;

C) COMPENSATION stra te gies are used when the trans la tor ‘covers up’
trans la tion de fi cien cies (ma kes up for the loss of a ST ef fect) by using
pa ra p hra sing ta c tics (spe ci fic to a TL and/or text) in or der to ove r co me
dif fi cu l ties (to re c re a te a si mi lar ef fect in a TT). They ap pe ar when the
trans la tor pro vi des a re sta te ment of a ST or TT se g ment and/or pas sa ge in
or der to give the me a ning in ano t her form (for the sake of cla ri ty). The
trans la tor ren ders the me a ning of a gi ven ST or TT se g ment in a ST or TT
pa ra p hra se.
As far as indirect/secondary strategies are concerned, they are subdivided

into:
A) METACOGNITIVE strategies that involve two types of knowledge: (a)

explicit/conscious/factual and (b) implicit/unconscious. These strategies
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depend on the translator’s familiarity with the task, motivation and emotions.
The translator regulates his/her thoughts (‘thinking about thinking’ and/or
‘self-reflection’) by planning and monitoring tactics and can identify the most 
effective ways of solving translation problems. Therefore, precise tactics are
used and adjusted to the situation (apprising the successes and difficulties in
one’s own translation efforts), for instance: text predicament, performance
evaluation, etc.; 

B) AFFECTIVE strategies are emotional factors that influence translation. They 
can have either a negative or positive effect and occur when the translator
expresses emotion (encourages himself/herself) or feeling (formulates a comment)
during work on a translation task.;

C) ‘SOCIAL’ strategies are connected with a translator’s friendly disposition
(in expressing empathy) and attitude (asking questions) towards: the author/
/source of the task, the potential reader and/or client; or even the researcher.
With regard to translation tactics, Piotrowska (1998: 210) uses the term

‘techniques’. However, she also defines them as ‘decisions of detail’ (taken from
Hervey and Higgin’s concept, 1992) and explains that techniques “are concrete
ways in which translators should mentally proceed if faced with translation
problems when they are engaged in the process of translating” (Piotrowska
1998: 210). It is important to point out that Piotrowska was actually the first
researcher to make an obvious distinction between these two terms and clearly
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defined both strategy and tactics. Therefore, “techniques, or tactics, are single
concrete actions aiming at accomplishing tasks” (Piotrowska 1998: 210). In
order to summarise the issue concerned with the definition of translation
strategy and tactics in this exploratory work, I present the following schematic
representation (Figure 1).

In recapitulation, translation strategy may be defined as the general scheme/
/plan of precise and logical/reasonable problem-solving activities during translation 
performance [transfer: from the source text (ST) to the target text (TT) and/or
from the source language (SL) to the target language (TL)]. It could also be
treated as a method of choosing particular procedures for obtaining a successful
translation product/translatum. However, as the research work shows, in practice
such a plan/method can only be approximate, meaning that the result of the
translation process is in certain instances within the limits of an acceptable level 
of accuracy. Moreover, in some cases it is helpful for achieving a given purpose 
and it may be expedient for promoting a desired/satisfactory target text. 

On the other hand, translation tactics (also referred to as: ‘translation maneuvers’,
problem-solving activities, translation procedures) are the constituent parts of
a particular strategy or set of strategies, which are used (verbally and/or non-verbally) 
in order to achieve strategic objectives. 
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Ag nie sz ka ROBA SZ KIE WICZ

Bor ro wing as a lin gu i stic phe no me non, 
with em p ha sis on the English lan gu a ge

1. Ge ne ral cha rac te ri stics of bor ro wing
Language is a very complex structure. It may be divided into several

subsystems, for example phonological, syntactic and lexical. All of these
subsystems undergo certain changes, but it is the lexical one that is the most
prone to alterations. All languages constantly enrich themselves in the sphere of 
lexis. There are different ways of adding new words to languages, for instance
borrowing, coinage and morphological processes such as compounding,
derivation, clipping and back formation. But the principal one and the most
important is the process of borrowing strictly connected with inter-language
contacts.

The intercourse, friendly or hostile, between different cultures exists in many 
spheres of life, and it would be extremely difficult to find a completely isolated
or self-sufficient nation or community. Contacts between neighbouring cultures
also lead to “some kind of linguistic interinfluencing” and “the simplest kind of
influence that one language may exert on another is the ‘borrowing’ of words”
(Sapir 1949: 193). Therefore, it would be impossible to find a language completely
free of foreign elements.

Being one of the main sources of new words in a given language, borrowing
is the subject of the paper and will be discussed in detail. It is not easy to strictly
define borrowing as different linguists perceived the phenomenon in different
ways. In my paper I would like to make use of the following definition:
borrowing is “a term used in comparative and historical linguistics to refer to
linguistic forms being taken over by one language or dialect from another. Such 
borrowings are usually known as loanwords” (Crystal 1992: 41). The language
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which “lends” some parts of its vocabulary is called the donor or lending language,
and the one which adopts – the borrowing language.

Taking a closer look at classes of words being transferred from one language 
into another, one will notice that there is an inclination to adopt “full” words
rather than “empty” ones. It is natural for a language to take over words such as
nouns, lexical verbs and adjectives. Words like auxiliary verbs, different types
of pronouns, prepositions, conjunctions, articles, numerals and the like are
scarcely ever borrowed by one language from another; yet one might observe
some cases of such borrowings. For example, English took over words such as
they, till or though from Scandinavian languages. Another example is the Latin
preposition per, which is used in English, German and Danish. Sometimes the
item being transferred undergoes category shift. The borrowing language
assigns it to the speech category which is different from the category it
belonged to in the lending language.

2. Re a sons and ways of bor ro wing
There are various reasons for borrowing. Sometimes members of a given

community or culture come into contact with a culture they have never met
before, and the two groups are not able to communicate their ideas and feelings. 
A good solution is taking certain lexical items from the other language and, at
the same time, giving other items from the native word stock to this language.
Such a situation concerns for example England. Throughout its history the
island, together with its inhabitants, has come into contact with many other
nations and languages which were strange and foreign. Majority of these contacts
were conquests, but it did not prevent English people from adopting numbers of 
words from the conquerors. That is why the English word stock is full of words
of Scandinavian, Latin and French origin. 

When a given nation or community encounters unknown things such as
animals, plants, tools, clothes, food and other objects, and they do not have a name
for them, the most common solution is adopting words from other cultures that
are familiar with those objects. Expansion of the British Empire resulted in
a number of new words. For instance, the Englishmen who landed in America at 
the beginning of the seventeenth century faced new objects which did not have
names in the English language. The English settlers assimilated a number of
words from the languages of Native Americans, who had been dealing with
those objects for years. In this way moose, wigwam, tomahawk, woodchuck and
many other North American items appeared in the English lexis. For similar
reasons English adopted (through Spanish) Mexican words such as chili, chocolate
or tomato; from Cuba and West Indies the English language acquired for
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example barbecue, canoe, potato and tobacco; from Peru condor and puma;
from India bungalow and china; and from Australia boomerang and kangaroo.

Other stimulus for borrowing is due to the superiority of a nation in
a particular sphere of life. Very often certain social group dominates over other
groups in one specified branch of knowledge or in such fields of life as politics,
economics, commerce, technology, fashion, etc. Those dominant groups “lend”
some vocabulary items from their word stocks to the inferior groups. That is
why many languages contain Latin words referring to religion and scholarship
(for instance: angel, apostle, psalm, grammar), Arabic ones referring to
mathematics and astronomy (for example: algebra, zero, zenith) or Italian loans 
dealing with music (to name a few: maestro, opera, piano, quartet, solo). 

To put it in a slightly different way, two main causes of borrowing have been 
recognized. Besides borrowing from necessity, that is “the use of vocabulary
elements from other languages to meet new communicative requirements”, one
can distinguish redundant borrowing, that is “the use of words of another
language [because of] ‘fashion’ or ‘prestige’” (Berndt 1984: 49). 

In most cases the process of adopting lexical items from another language is
a necessary one, but sometimes it is superfluous. “When a nation has once got
into the habit of borrowing words, people will very often use foreign words
where it would have been perfectly possible to express their ideas by means of
native speech-material, the reason for going out of one’s own language being in
some cases the desire to be thought fashionable or refined through interlarding
one’s speech with foreign words, in others simply laziness, as is very often the
case when people are rendering thoughts they have heard or read in a foreign
tongue” (Jespersen 1964: 210). For example, Anglo-Saxon words such as cold,
cool, chilly, icy, frosty are sufficient to express the concept of coldness. Still,
English adopted words like algid, frigid or gelid. It should be borne in mind that 
“the important words in many instances enriched the language through enabling 
its users to obtain greater variety and to find expressions for many subtle shades 
of thought” (Jespersen 1964: 211). 

There are two ways in which words of a given language can be transferred
into another language: through the spoken medium or through the written one.
Items of oral transmission are used in daily conversation. Speakers of a given
language do not even realize that these words are foreign ones as they are not
conspicuously different from native words. Hence they are called popular
loanwords. Some examples of popular loanwords are: butter, chalk, cheese of
Latin origin, egg, skirt, window of Scandinavian origin or beef, blue and fashion
of French origin. Words borrowed via the written language are called learned
loanwords since they are “encountered in books and formal educated discourse”.
Such vocabulary items retain their foreign features and are felt to be different
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from native ones, for instance Italian loanwords referring to musical terminology: 
crescendo, legato, pizzicato.

There are words whose history is very complex; they have to pass through
a number of different languages before finally reaching a given one. For instance, 
the word chess was borrowed from French (singular eschec, plural esches),
which took it over from the Latin item scaccus. Latin had earlier adopted the
word from Arabic, which, in turn, had borrowed it from the Persian item shâh
meaning ‘king’. The French word is the direct or immediate source of the
English word, and the Persian term is the ultimate source of chess. To put it
differently, “the etymon of chess, that is, the word from which it has been
derived, is immediately esches and ultimately shâh” (Pyles and Algeo 1982:
292–293). 

3. Ty pes of lo an words
Linguists have distinguished several types of loans: loanwords, loanblends,

loanshifts and loan translations. 
Loanword “is the vaguest of the group, since it may include practically any

of the others” (Hungerford 1970: 434). In loanwords both form and meaning are 
borrowed or assimilated, and there is some adaptation to the phonological
system of the borrowing language.

Loanblend, also called hybrid, is an item consisting of two elements, one of
which is borrowed, the other one native, but to some extent adapted to the original.
An example of a loanblend is the English word chaise lounge coming from the
French chaise longue – the first element remained French, the second one was
altered. Another example is the American Portuguese word bordo borrowed
from the English boarder – base bord- is English, but the suffix was replaced by 
a Portuguese one with the same structural and semantic meaning.

Loanshift is “the adoption from another language of a word similar to one
that already exists in the borrowing language, with the form of the borrowing
language and the meaning of the lending language” (Pei 1969: 152). For instance, 
American Portuguese substituted the word grosseria ‘a rude remark’ for the
English word grocery; therefore, the word grosseria has two meanings which
are homonymous. Similarly, under the influence of the English library the word 
livraria ‘bookstore, home library’ is used in the sense of library, replacing the
Portuguese biblioteca.

Loan translation is a structure taken over by a particular language from some 
other language by means of literal translation of the constituent elements item
by item. Such structures are often called calques. German Wolkenkratzer, French
gratte-ciel or Spanish rascacielos are calques of the English term skyscraper.
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Similarly, the English word superman is modeled on German übermensch.
Even the very term loanword is the translation of the German Lehnwort.

4. As si mi la tion of lo an words and its ty pes
All words that are transferred from one language into another are subject to

different changes, which results from the necessity to adjust those new lexical
items to the system and rules of the borrowing language. The process of adjustment 
is called nativization. Some of the borrowed words are recognized as foreign
ones and others are deeply rooted in the lexicon and assimilated to such an
extent that speakers of a given language do not realize they are of foreign origin.
Three principal factors determining the degree of assimilation of borrowings
have been recognized. The major factor is the time of borrowing – words adopted 
earlier have been completely assimilated into the system of the language which
borrowed them, and words adopted relatively lately preserve their foreign features.
Another important factor is the frequency of usage of borrowings. Items which
are often and widely used in everyday speech become assimilated to patterns of
the borrowing language, whereas those known only to certain groups of people
and employed very rarely are less prone to changes and retain their original
forms. Yet another factor is the medium of borrowing. Words transferred via
the spoken language are subject to more changes than those borrowed via the
written language.

All words borrowed by a given language undergo certain changes so as to adapt 
themselves to the norms and rules of the language. As the assimilation “includes 
changes in sound-form, morphological structure, grammatical characteristics,
meaning and usage” three types of assimilation have been distinguished: phonetic,
grammatical and lexical (Ginzburg 1966: 219).

Phonetic assimilation “comprises substitution of native sounds and sound
combinations for strange ones and for familiar sounds used in a position strange 
to [a particular language], as well as shift of stress” (Ginzburg et al. 1966: 225).
This kind of assimilation is the most noticeable, because each language has its
own phonotactic rules. For example, certain sounds appearing in French loans
are strange to the English articulatory system and they are rendered by means of 
sounds characteristic for English: phonemes [e] and [] in words like café,
communiqué or chaussèe are pronounced as [e ] Similarly, the French borrowing
camouflage has undergone certain phonetic modifications to fit the English
system: the sound [k] has been aspirated, vowel in the second syllable is neither
purely French nor English, the sound [l] and the last [a] have gained a special
quality, and the primary stress falls on the first syllable, unlike in French. A number
of Greek borrowings contained consonant clusters such as [pn], [ps] and [pt]
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initially. Since such clusters did not occur in the initial position in English, they
began to be pronounced simply as [n], [s] and [t]. Many Italian loanwords
contained double consonants which are pronounced strongly in Italian, but
according to English rules such clusters are always pronounced as one sound, so 
pronunciation of such words had to be altered, and double consonants in
Madonna, regatta, pizza or sbirro are pronounced as one /n/, /t/, /ts/ and /r/. In
many foreign words, particularly of French and Latin origin, the stress has been
shifted to the first syllable as lots of native words were accented in such a way,
for instance reason or honour.

Grammatical assimilation “finds expression in the change of grammatical
categories and paradigms of borrowed words, change of their morphological
structure and affixes” (Ginzburg et al. 1966: 225). When English adopted words 
from Russian, all Slavonic inflections were lost, and the words were adjusted to
the English paradigm, for example English preserved only one form sputnik out
of the six Russian cases (cпутник, cпутникa, cпутнику, cпутникa, cпутникoм, 
o cпутникe) while borrowing the word. Sometimes words composite in structure
in the lending language become indivisible root-words in the borrowing
language, for instance in the French verb saunter the infinitive inflection -er
became part of the stem of the English verb; hence forms such as saunters,
sauntered, sauntering. In certain loans foreign affixes are replaced by native
ones, like in the case of Latin adjectival suffix -us which changed into -ous or
-al: conspicuus > conspicuous, externus > external. One more type of grammatical
assimilation is worth mentioning. English took over many French adjectives
with the suffix -able/-ible, for example agreeable, variable, excusable. At first,
all these items functioned as indivisible morphemes, but in the course of time
the ending began to be recognized as a separate suffix and was attached to many 
native bases, for instance eatable, drinkable or bearable.

Lexical assimilation “includes different changes in semantic structure and
the formation of derivatives” (Ginzburg et al. 1966: 225). Very often polysemantic
words are transferred into another language only with their basic meanings, for
instance the Spanish word cask, highly polysemantic, preserved only the
meaning of ‘a barrel for holding liquids’ when it entered English. Sometimes
words being the subject of borrowing take on new meanings not found in the
donor language. A good example is the Italian loanword scope which originally
meant ‘aim, purpose’ and then acquired meanings of ‘ability to understand’,
‘the field within which an activity takes place, sphere’ and ‘opportunity,
freedom of action’. Another phenomenon is generalization or specialization of
meaning (for details see 5 below). Certain borrowings undergo yet another
assimilation process; derivatives are formed from these words by affixes
productive in the borrowing language. When English adopted the Russian word
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sputnik, several derivatives were formed: sputnikked, sputnikist, pre-sputnik,
out-sputnik. Likewise, the French adjective gentle became the basis for nouns
such as gentleman and gentlewoman and adverb gently, and the noun faith gave
adjectives faithful and faithless, adverb faithfully and another noun faithfulness.

Great majority of loans are subject to different changes so that they could
adapt themselves to the rules of the borrowing language. Yet, some of the words 
retain their foreign features, which helps language users to ascertain their origin. 
Peculiar sounds or sound clusters, place of stress and other phonological features
may betray the source language. Words with tz consonant clusters come from
German, for example pretzel, quartz, waltz, and words ending with -é are of
French origin, for example café, cliché, fiancé. If the word starts with letters x,
j, z or with sounds such as [v], [d ] or [ ] it means that the item has been
adopted from another language. Typical examples are: xenophobia from Greek,
jungle from Hindi, zinc from German, volcano from Italian or giant from
French. Morphological features and grammatical forms of a given word may
betray the lending language as well. Irregular plural forms such as bacteria
(from singular bacterium), media (from medium) or algae (from alga) betray
Latin origin of the words. Similarly, plurals such as paparazzi (from paparazzo) 
or criteria (from criterion) bear witness to their Italian and Greek origin
respectively. Yet another criterion for establishing whether a given word is
a native one or not is the lexical meaning of the item. But it must be borne in
mind that these criteria do not always help. In some cases it is very hard or
almost impossible to find the source of an item as it may have undergone great
adaptation.

5. Se man tic chan ges
According to Pyles and Algeo (1982: 240) “[t]he attribution of some sort of

meaning to combinations of distinctive sounds and in a few instances to single
sounds is, in addition to being a natural process, a matter of social custom, and
like other customs may vary with time, place, and situation [...]”. In other
words, many lexical items change their meaning in the course of time or have
different meanings, depending on the context. Change of meaning – semantic
change – accompanies also the process of borrowing and “may, and frequently
does, alter the so-called etymological sense [of a word] which may have
become altogether obsolete” (Pyles and Algeo 1982: 241). Semantic change is
not a chaotic phenomenon, but follows certain paths. When discussing the
phenomenon one should distinguish between the sense (literal meaning) of
a word and its associations as lexical items can change in both spheres. All
changes in the senses can be divided into three kinds (after Pyles and Algeo
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1982): generalization, specialization and transfer of meaning. Changes in
associations fall into two groups: pejoration and amelioration.

Generalization occurs when the meaning of a particular word is extended,
widened, when the referential scope is increased and the number of features
restricting its application is reduced. For instance, the noun umbrella taken from 
Italian in the meaning of ‘a sunshade’ or ‘parasol’, extended its meaning to ‘the
protection from rain’. Other example of generalization is the word plunge,
derived from the Latin plumbum. Originally it had the meaning of ‘lead’, but it
was generalized to ‘violent entrance into a liquid’. Yet another example is the
word hazard which earlier denoted a dicing game and then extended its
meaning to ‘risk’ in general. The noun person coming from Latin persona
primarily had a very narrow meaning, namely that of ‘an actor in a play’, and
only with time did the term acquire more general meaning, that of ‘a human
being’. 

Specialization is the opposite process: the scope of an item is reduced by
adding to its definition features which restrict its application. The word cargo is 
polysemantic in Spanish. When the English language borrowed the word, it
adopted only one of its meanings, namely ‘the goods carried in a ship’, that is
the word have undergone specialization. Likewise, the word apparition derived
from the Latin apparitionem used to mean ‘appearance’, but it narrowed to that
of ‘ghost’. An interesting example is also the word cattle borrowed from the
Latin capitale ‘stock’, ‘capital’ (from caput ‘head’). In the course of time it
began to mean ‘movable property’ and then specialized to the present meaning.
Carol, which came into English from French carole ‘a kind of dance’, first
meant ‘a dance song’ and only later did it become specialized to its present
meaning ‘a type of Christmas song.’ Similarly, paradise was originally used for 
an orchard or hunting park in Persia, then it denoted ‘Garden of Eden,’ and in
New Testament translations it meant ‘heaven.’ The meaning ‘a place like or
compared to Paradise’ has been in usage since the fourteenth century. 

Transfer of meaning occurs when the sense of a particular word is shifted to
a different set of referents. Several types of transfer of meaning can be
distinguished: metaphor, metonymy, synesthesia, meaning can shift from concrete
to abstract one, from subjective to objective or the other way round. For instance,
the Latin cantus ‘the act of singing’ acquired more abstract meaning, namely
that of ‘song’. The adjective pitiful originally meaning ‘full of pity, compassionate’
developed the meaning of ‘deserving of pity’.

Pejoration is the process when associations of a given item become worse,
which “is frequently due to ethical, or moral, considerations” (Pyles and Algeo
1982: 247). The Latin loanword vulgar coming from vulgus ‘the common people’ 
had a pejorative development, and now means ‘lacking good taste, not refined’
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or ‘likely to offend many people, rude’. Similarly, the word degraded derived
from the Latin gradus ‘rank’ primarily meant ‘reduced in grade or rank’ and has 
gone down in the world and acquired its present meaning.

Amelioration, on the other hand, denotes a process when associations of
a word become better. Such a situation applies for example to the English word
praise – originally it meant simply ‘put a value on’ and only later did it come to
mean ‘value highly’. “The development of nice, going back to Latin nescius
‘ignorant’, is similar. The Old French form used in English meant ‘simple’,
a meaning retained in Modern French niais. In the course of its career in English
it has had the meanings ‘foolishly particular’ and then merely ‘particular’ (as in
a nice distinction), among others. Now it often means no more than ‘pleasant’
or ‘proper’, an all-purpose word of approbation” (Pyles and Algeo 1982: 248).
The term fame ‘the state of being known about by a lot of people because of
one’s achievements’ ultimately comes from Latin fama, which meant simply
‘talk, report.’ 

6. Fi nal re marks
It is impossible to find a language which would be pure, that is one which

would consist only of native words. All languages, both primitive and very
developed ones, contain certain items of foreign origin in their word stocks, but
the number of borrowings varies from language to language. The study of
loanwords, their number and character may give one useful information about
the history of a given language, its contacts and relationships with other nations
or communities and the nature of these contacts. And that is why the borrowed
words happen to be called “the milestones of history.” English is the language
which falls into the group of heavy borrowers as many lexical items used by the 
speakers of English were adopted from other languages. Some of these loans
became assimilated to such an extent that many native speakers do not consider
them to be foreign words and widely use them in everyday speech. But there are 
also words which are easily recognized as foreign ones, because they preserved
features characteristic for the lending language and, simultaneously, strange for
the borrowing one. Throughout its long history English has come in contact
with various languages and borrowed a lot of items from them, but only three of 
them had a significant impact on the shape of the English language, namely Old 
Norse (also called Scandinavian), Latin and French. The cause of such a huge
number of borrowings from these languages was historical. But not only is the
number and character of the borrowed words dependent on the historical causes, 
but on the typological differences between the lending and borrowing languages 
as well. The closer the two languages are genetically and structurally, the more
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immense is the influence. In the case of English it is visible in the contrast
between the Scandinavian and the French or Latin influence. Scandinavian
languages, just like English, belong to the Germanic branch of Indo-European
languages, whereas French and Latin are Italic languages. Because of the
genetic proximity of English and Old Norse the first borrowed from the latter
many words which could not have been borrowed from more distant languages,
and a lot of Scandinavian adoptions are felt to have been derived from native
words.
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Ka ta rzy na RYBI Ń SKA

The Lan gu a ge of Shop Win dows
in Vi r gi nia Woolf’s No vels

Un li ke Ja c qu es Ra ve rat, Vi r gi nia Wo olf was al wa ys able to think in words in 
a na tu ral way (Pry or 2004: 101), to cre a te visu a li za tions which ea si ly stre t ched
the ri gid fra me work of time, form and spa ce. Ac cor ding to her, “no t hing was
real un less she wro te it” (Bell 1974: 255). Wor d - be ings bro ught forth by this
“eva si ve wri ter” (Wa l ko witz 2006: 124), at tempt to grasp the ou t si de and in si de 
worlds in the ir en ti re ty and di ve r si ty, thro ugh spe c ta cu lar ge stu res which add
a new di men sion to ur ban re a li ty. The shops which the no ve list en twi nes in the
fa bric of her characters’ li ves re flect the am p li tu de of the ir mo ods, vi bra tions,
shocks and ten sions; they are a sen si ti ve se i s mo graph of the soul, an au to ma ted
re cor der of tho ughts which are still un spo ken. Cha rac te ri zed by fre qu ent
re fe ren ces to a rich as so r t ment of shop win dows, Woolf’s te ch ni que de ve lo ped
a com p le te ly ori gi nal lan gu a ge of ex pres sion. Vi r gi nia’s sty le – so vi vid, de nse
with me a nings, thick and full of am bi gu i ties – was in spi red by an or di na ry
world of sa le s c lerks, which pro vi ded a re fu ge from the pa ra no id ne a t ness of
Lon don high so cie ty1.

Whe ne ver Wo olf had the chan ce, she ex pe ri men ted with the pe cu lia ri ties of
sa le s c lerk sub cu l tu re. In a let ter to Vita Sack vil le - West, Vi r gi nia wri tes abo ut
a re view by John Col lins Squ i re in The Ob se r ver, con c lu ding that the
journalist’s sty le was “that of a gro cer”, and his flat te ring tone re min ded her of

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010

1 Af ter a me e ting with Tolstoy’s da u g h ter, Vi r gi nia was asked by Ra y mond to meet a wo man
who wor ked for one of the gre at fa s hion ho u ses in Pa ris. In a let ter to Vita Sack vil le - West she
re ports her re p ly in the fol lo wing way: „And Ra y mond came to din ner, and wan ted me to meet
Mrs. Cra i gie, and I said I didn’t want to meet the up per clas ses; I wan ted to meet was he r wo men,
and sho p ke e pers” (Woolf 1977: vil. 3, 236). 



“so me o ne sti c ky with jam and buns at a scho ol tre at (Wo olf 1973: 297). Such
re fe ren ces are also mu l ti p lied in the Dia ry. The king’s face is co m pa red,
with bo o rish in ti ma cy, to that of a fishmonger’s boy (Wo olf 1973: 12), and
Chamberlain’s way of spe a king calls up the as so cia tions of “a mi li ta ry
sho p wa l ker” (Wo olf 1973: 246). With equ al ly unce re mo nio us acer bi ty, Wo olf
ou t li nes Her bert Wells, a cha ra c ter who, seen be hind the co un ter, wo uld look
like “the very type of busy lit t le gro cer” (Wo olf 1973: 53). It is only in pro se
that even the most laconic ex pres sion, sen ten ce or phra se of this kind, re a ches its
full spre ad and mo men tum. In ad di tion, Vi r gi nia Woolf’s works are
cha rac te ri zed by a tailor’s pre ci sion, with which she cuts out the fi c ti tio us world 
into fan ci ful sha pes, as if it were some ne w ly pu r cha sed length of cloth which
she is not able to en joy un til she has dra ped it in the no vels in a way which
ma t ches her ima gi na ti ve ide al. 

So me ti mes, Vi r gi nia Woolf’s pen ma kes the lin gu i stic mat ter so smo oth,
oozy and de li ca te that any en de a vor to ex p lo re it must fail. Her ver bal mes sa ge,
free of any flaws or irre gu la ri ties, tends to fray as soon as an at tempt is
un de r ta ken to iden ti fy it. Her thick ple xus of words is so ep he me ral that it may
di sin te gra te into mil lions of fi bers for just any re a son. The re a der must grasp
them tight in or der to co m pre hend the truth abo ut life. Neve r t he less, it se ems
that Vi r gi nia did fu l fill her ar ti stic ob je c ti ve to make all no vels – “balls of string 
for one to pull out en d les s ly at le i su re” (Wo olf 1977: 221), sin ce the re a der,
whi le plun ging into her work, in de ed has the im pres sion that the au t hor spins
the sto ry of the spin ning whe el of art with the de xte ri ty of an equ i li brist. It is not 
only us whom she al lows to di sen tan gle the mo tifs so scru pulo u s ly wo und on
the spo ols of her ima gi na tion. Each cha ra c ter in The Wa ves is au t ho ri zed to
un ra vel at any time or pla ce, from a ti g h t ly wo und string of me mo ries, the
phy si cal ly in vi si b le thre ads of past events (Wo olf 1950: 124). The mo tif of past
ima ges re cor ded by the bra in was ela bo ra ted on in Or lan do, whe re me mo ry is
re fer red to by the na rra tor as “ca pri cio us se a m stress” who li g h t ly sti t ches
to ge t her all me mo ries, even the most ba nal ones, by a sin gle thre ad (Wo olf
1973: 75). The re fo re, it is de fi ni te ly wor t hw hi le to take a clo ser look at the
ver bal pro ducts ori gi na ted in the ge nius of the Ho garth Press’ ow ner, and
par ticu la r ly the ir stru c tu re, sin ce they re se m b le an ela bo ra te roll, with a bro ad
ran ge of co lors, de signs, pat terns and sig ni fi can ces. 

Fa brics en twi ned by Vi r gi nia in the no vels dif fer sig nifi can t ly in terms of
te x tu re and co lor, which ma kes the characters’ in ner lan d s ca pe much more
at tra c ti ve. In or der to stress fe ma le ae st he tic and emo tio nal sen si ti vi ty, which is
ro o ted mo st ly in woman’s va ni ty, Wo olf gi ves Jin ny, who is one of the six
vo i ces in The Wa ves, a ga r ment made of a fa bric so fine that her fli c ke ring
mo ve ments ea si ly make her body at tra c ti ve to men. With the kne es so ti g h t ly
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co ve red with silk, Jin ny ima gi nes them to have ta ken over the qu a li ties of the
fa bric they are clad in (Wo olf 1950: 101). They have be co me ex tre me ly soft
and nice, len ding her body fri vo lo us, tho ugh ar ti fi cial, smo o t h ness. No won der
that, even with yo ung ye ars long gone, she fe els emo tio nal ly lin ked to the world 
of shop win dows. Silks, trans pa rent ga u zes or unde rc lo t hes “trim med with
a mil lion clo se sti t ches of fine em bro i de ry” (Wo olf 1950: 195), il lu mi ned in
glass ca ses, still sti mu la te men’s ima gi na tion, at tract the ir eyes. Jin ny is ful ly
awa re that by fol lo wing the trends in fa s hion and in du l ging its ta stes, she will be 
able to di stin gu ish he r self from the crowd, to keep lon ger on the crest of the
wave of ur ban life, to en joy the ze a lo us in te rest of the op po si te sex. 

The ver sa ti li ty of silk opens be fo re Wo olf an un li mi ted spe c trum of cre a ti ve
ex p li ca tions which help her de ve lop in -depth psy cho lo gi cal po rtra its of the
cha ra c ters. She ge ne ral ly as c ri bes the va lu es of silk fa bric to ou t stan ding
per so na li ties who co m bi ne cha rac te ri stics so di ve r se that they might har d ly
co e xist. In pa r ti cu lar, Mr. Ra m sey, one of the cha ra c ters in To the Lig ht ho u se,
co m bi nes fle xi bi li ty with ele gan ce, re fi ne ment with fi t ness, fra gi li ty with
strength. The “gre a test me ta phy si cian of the time” (Wo olf 2005: 39) ap pe ars in
the no vel in many ro les simu lta neou s ly, as a “le a der” (Wo olf 2005: 174) and
“pla y -a c tor” (Wo olf 2005: 173), “spo ilt ty rant” (Wo olf 2005: 25) and “suppliant” 
(Wo olf 2005: 189), an ego ist who ca mo u fla ges his vi ces with the sop hi sti ca ted
man ners of a Spa nish gen t le man (Wo olf 2005: 230). What silk and Mr. Ra m say 
have in com mon is also un li mi ted adap ta bi li ty. A phi lo so p her who has cho sen
to stand on his lit t le le d ge, fa cing the dark of hu man ig no ran ce, ha ving made
a ter ri b le sce ne af ter fin ding an ea r wig in milk, un de r go es a ra pid me ta morpho sis. 
Mr. Ramsay’s “ac c li ma tion abi li ty” ena b les him to re so l ve the di spu te qu i c kly.
Thro ugh his be ha vior, which the no vel de scri bes as “af fa b le”, “ur ba ne” and
“smo oth as silk” (Wo olf 2005: 224), he ab sorbs the ten sion re su l ting from an
unre aso na b le ou t burst of an ger.

What on the su r fa ce may seem to be insi g ni fi cant in fo r ma tion, in Vi r gi nia
Woolf’s works may lift the veil of se c re cy from an is sue as co m p lex as hu man
per so na li ty. In the case of Ma r tin Pa r gi ter, the com p le te ly ba nal fact that he has
a ni g h t gown made of fi nest silk tells a lot abo ut the character’s li fe sty le, and to
some ex tent also re ve als his ef fort at in tel lec tu al re fi ne ment. Sin ce, as we read
in To the Lig ht ho u se, men scru pulo u s ly and with ve r ve we ave the „fa bric of the
ma s cu li ne in tel li gen ce” and with “iron gir ders” the „swa y ing fa bric up ho l ding
the world” (Wo olf 2005: 115), then ca p ta in Pa r gi ter is pri vi le ged by re a son of
his gen der alo ne. He the re fo re en jo ys full right to wear fa brics which once
in di ca ted both phy si cal and in tel lec tu al ri ch ness. The fact that the cha ra c ter
“ne ver co uld abi de wool next the skin” (Wo olf 2008: 221) sug gests that he is an 
ur ba ne man who, osten ta tiou s ly, tho ugh not exp li ci t ly, de spi ses the ro ugh and
co a r se ve r na cu lar of the se r vants. A man who is al wa ys wil ling to di s cuss any
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to pic which wo uld en rich the win ding mat ter of his tho ughts with the li g h t ness,
trans pa ren cy and she en of silk.

The te x tu re of ma te rial in spi res Vi r gi nia to fu r t her ex pe ri ments. For in stance,
the lan gu a ge of fa bric finds its way di re c t ly into her de scri p tions of na tu re.
Na tu re it self eme r ges from them with the help of par ticu la r ly we ll-cho sen
po etics. Ac cor ding to Je a net te Win te r son, the pre ci sion of Woolf’s po etic
ap pro ach shows in ti ma cy and le ads one to the truth abo ut life, lain bare by the
sharp po int of her word (Winterson 1997: 93, 97). The me a ning of hu man
exi sten ce be co mes cle ar and com pre hen si ve in a di rect in ter de pen dence with
the ou t si de world, it be co mes even more pro mi nent when in ha r mo ny with the
be a u ty be y ond the bor ders of “self”. In de ed, whi le re a ding the Bri tish
modernist’s no vels, one may have the im pres sion that she wan ted to em bra ce
the who le world in her arms (Win te r son 1997: 84). She is in tri gu ed with the
who le uni ve r se, and the re fo re tries to find a ver bal equ i va lent with which all
the se di men sions of re a li ty, both known and un k nown to man, wo uld be jo i ned,
made co he rent and me l ted. One of the se is si len ce, which Vi r gi nia al lows to
spe ak in its own vo i ce – no i se less and wor d - less. This in ten tion is most ful ly
ena c ted in To the Lig ht ho u se. In the part en ti t led Time Pas ses, the ho u se
aban do ned by the Ra m sa ys, which is ta ci t ly wrap ped up in “the swa y ing man t le 
of si len ce”, which “week af ter week, [...] wove into it self the fal ling cries of
birds, ships ho o ting, the dro ne and hum of the fields, a dog’s bark, a man’s
sho ut” (Woolf 2005: 144). What the “man t le of si len ce” se ems to pro tect is not
Mrs. Ramsay’s pro per ty but ra t her a me mo ry of her, shie l ded aga inst the
de va sta ti ve cor ro sion of time. The fact that it can not be cre a sed sug gests
ad di tio nal ly that, with its thick stru c tu re, it ma kes me mo ries com p le te ly
re si stant to the shat te ring ef fects of the winds of events. In this part of the no vel, 
an iden ti cal ga r ment is pre sen ted by the night. It is un der her clo ak that Mrs.
Be c k with, Ca r mi cha el and Lily Bri s coe find she l ter (Woolf 2005: 158). Its
sta r less ve st ment, li ned with impe ne tra b le dar k ness, not only wraps them for
sle ep, but also in spi res a more pas si ve ap pro ach to life. 

Vi r gi nia Wo olf turns the ho u r glass of time in a way which si g nals the na tu ral 
co u r se of events. In her no vels, the Gre ek god dess of the night, clad in a dark
cloak, in a way ar bi tra ri ly ab di ca tes when con fron ted with the daz z ling whi te ness
of dawn. In To the Lig ht ho u se, the dawn, clad in the “whi te ness” of the day
wo ven of birds’ vo i ces, ca su al ly, as it were, di spe r ses my ste ries en ve lo ped in
the dar k ness of the night (Wo olf 2005: 159). In Mrs. Dal lo way, in turn, the
god dess of the dawn, clad in a “whi te apron”, as a real Lon don lady sho uld,
with in na te na tu ra l ness and spon ta ne i ty ar ra ys he r self in the most sty lish ou t fit
su i ta b le for the cur rent time of day, so as to strip he r self na ked aga in at the end
of it, and get rid of its dirt “with the same sigh of ex hi la ra tion that a wo man
bre a t hes, tu m b ling pet ti co ats on the flo or” (Wo olf 1990: 161). 
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In di vi du al phra ses, or even en ti re sen ten ces, like the bel lows of a sque e ze - box, 
are in ter chan geab ly in fla ted or de fla ted. In To the Lig ht ho u se, air made of “fine
ga u ze”, is spre ad by the au t hor with a firm and vi go ro us ge stu re into the size of
a net which “held things and kept them so f t ly in its mesh” (Wo olf 2005: 180).
In The Wa ves, in turn, this trans pa rent co ver ma te ria li zes it self by shrin king to
the size of “fi bro us”, “grey cloth” (Wo olf 1950: 7), whe re as in The Ye ars it
even tu al ly trans forms into a fi ne- me s hed, “many fo l ded veil of mist”, the fa bric
of “one de nsi ty” (Wo olf 2008: 302). The ma te rial used to de scri be ele ments of
na tu re in Woolf’s no vels, in clu ding wa ter, is cha rac te ri zed by an ex tra ordi na ry
fle xi bi li ty. The sea, which in To the Lig ht ho u se is so smo oth that it “stre t ches
like silk” (Wo olf 2005: 186), in the no vel ori gi nal ly cal led The Moths is
“chop ped up into lit t le wa ves” (Wo olf 1950: 271), the re by in ten si fy ing the
ef fect of the va st ness of the oce an of hu man life2.

Words pen ned by Vi r gi nia Wo olf al wa ys ap pe ar in di s gu i se, and yet, as
Win te r son is right to ar gue they “cut thro ugh the se m b lan ce of the thing to the
thing it self” (Win te r son 1997: 95) and re ach the very es sen ce of hu man
exi sten ce. The re fo re the au t hor of Night and Day de fi ni te ly fits into the
de fi ni tion of a “real poet” co i ned by Frie drich Nie tzsche, sin ce eve ry cre a tion of 
her mind ap pe ars “ve i led”. The Ge r man phi lo lo gist be lie ved that po etic gift
sho wed most ful ly whe re the artists’ “deep eyes of the tho ught” still “gaze out
over the veil” of the ir words (Nietzsche 1996: 335). It is this re mar ka b le
per cep tibi li ty that ma kes Vi r gi nia Wo olf an ex tra ordi na ry wri ter, able to re a li ze
tho ro u g hly the in ten tion to “make her no vels nets to catch what she saw as
a sub tler truth abo ut life” (Les sing 2003: 10). 

In the cre a ti ve pro cess, Wo olf made eve ry ef fort to make her sen se of sight
as sharp as po ssi b le. In Dia ry, the no ve list re cords “I want to ex pe ri ment with
pure ex te r nal li ving for a month – lo o king sha ring, ta king in ide as &
im pres sions” (Wo olf 1977–1984: vol. 4, 308). This spe ci fied ob je c ti ve is
par ticu la r ly well re a li zed in The Wa ves. Here, the ey e sight is not me re ly an
in stru ment for the per ce p tion of ne ces sa ry in fo r ma tion from the ou t si de world.
The re is more to it. Be r nard be lie ves that vi su al im pres sions join and sum ma ri ze 
va rio us phe no me na into one, the re by con fi gu ring them to form the ba sis for
pu re ly non - ver bal com mu ni ca tion. This “na tu ral co i ner of words” (Wo olf 1950:
115) is not able to ap pre cia te the be a u ty of the world aro und him un til the ob ject 
of con tem p la tion has been sub ject to in dif fe rent ob se r va tion. Lo o king at things
“from the ou t si de” (Wo olf 1950: 263) with stu died in dif fe ren ce ma kes the
character’s stroll down the stre ets of Lon don a much more ple a sant one. It is
in de ed “with re ne wed de light” (Wo olf 1950: 256) that he ob se r ves the items
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di sp la y ed in shop win dows. For this se e ker of the “dia mond of in dis solu b le
ve ra ci ty” (Wo olf 1950: 253), the di sp la y ed items are the so u r ce of pu re ly vi su al 
ple a su re, only be ca u se he does not de si re to po ssess them phy si cal ly. 

For Jin ny, who “saw no t hing that was not the re,” (Wo olf 1950: 252) shop
win dows are the only fi xed po int or re fe ren ce in a chan ging world of male and
fe ma le pas sions. For this cha ra c ter, a ju m per on a sprin g bo ard of ur ban life,
de co ra ted shop façades seem to pro vi de a fra me work for her amo r p ho us be ing,
which can so ea si ly trans form into se du c ti ve ec sta sy. Jin ny is awa re that the
be a u ty of her body wo uld not in ten si fy its stri king po wer wi t ho ut ade qu a te
de co ra tions, just like the di sp la y ed items in shop win dows. In or der to feel the
to uch of ot her people’s sight on her, the da s hing so cia li te sits in front of the
mir ror for ho urs and picks co lors for her ma ke up. That self -ap po in ted vi sa gi ste
shows an iden ti cal ly emo tio nal ap pro ach to her clo t hing, be ing he r self eu p ho ric
abo ut the ri ch ness of its as so r t ment. The care this un pa ral le led be a u ty ta kes of
her ap pe a ran ce cle a r ly ma t ches an ar gu ment vo i ced in Or lan do that the clo t hes
“chan ge our view of the world and the world’s view of us” (Wo olf 1973: 187).
Jin ny, as she ad mits, “can ima gi ne no t hing be y ond the ci r c le cast by [her] body” 
(Wo olf 1950: 128). Clo t hing which se r ves the body is, on one hand,
im mo bi li zed by its bal last, but on the ot her hand se ems to be in con stant
ne go tia tion with it, and in con se qu en ce the we arer is de pri ved of his or her
po wer of self- deter mi na tion. The re fo re Jin ny de ci des to com mu ni ca te with the
ou t si de in a way which deli be ra te ly ex c lu des words, as the se are al wa ys car riers 
of spe ci fic forms of con tent and sig ni fi can ce. Her con tact with re a li ty is al most
com p le te ly cha rac te ri zed by non - ver bal phy si ca li ty. Each mes sa ge bro a d cast
with a sub tle mo ve ment of the neck, arm, or leg re ve als the de si re to be
ad mi red. It is out of va ni ty that Jin ny sub mits to the ca p ti vi ty of ot her people’s
sta res, and in con se qu en ce she be co mes trans fo r med into a man ne qu in en c lo sed 
by a ri gid fra me work of con ven tions.

Sym ptoms of de co ra ti ve arti fi cia li ty are also shown by the epo ny mo us
cha ra c ter in Mrs. Dal lo way. As Cla ris sa wa t ches the je we lers “fi d ge ting in the ir 
win dows with the ir pa ste and dia monds” (Wo olf 1990: 5), she is un der the
im pres sion that she has be lon ged to this world for a long time. To ge t her with
her no b le birth, Mrs. Dal lo way se ems to have in he ri ted one more thing from her 
an ce stors: a we ak ness for uni que je wels. The re fo re, of all gems, only the
dia mond be co mes a con sti tu ti ve cha rac te ri stic of her per so na li ty, sin ce it is able
to con cen tra te ef fec ti ve ly in it self the ou t si de world, to fo cus its dy na mics, to
im mo bi li ze the rays of events which flash eve ry se cond3. With dia mond - li ke
in ten si ty, Cla ris sa ac cu mu la tes things which are di spe r sed into a uni form,
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con so li da ted mat ter of “self”. Her will to be is so “self - po in ted” and “de fi ni te”
(Wo olf 1990: 37) that she co vers all mo ments worth me mo ri zing with cry stal
va r nish in or der to cre a te some kind of a “se c ret de po sit” from which she will
pay back her debt to life (Wo olf 1990: 29). Sho uld É. Cio ran be right to
pre su me that to un de r stand life me ans to grasp the va rie ty and dy na mics of its
forms (Cioran 2008: 62), then Cla ris sa, who fo cu ses in her in si de all nu an ces of
hu man exi sten ce, is the per son who ex pe rien ces a di rect il lu mi na tion of this
sig ni fi can ce. No won der that whe ne ver “some ef fort, some call on her to be
he r self, drew the parts to ge t her [...] into one cen tre, one dia mond, one wo man”
(Wo olf 1990: 37), she is able to il lu mi na te suc ces s ful ly the mo no to no us
exi sten ce of her gu ests. 

The in -born gen ti li ty, im pec ca b le man ners and uni que be a u ty of the “per fect
ho stess” (Wo olf 1990: 5) re ve al a dia mond - li ke “po wer to hy p no ti ze”
(Ba che lard 2002: 236). Sin ce for Ba che lard “the dia mond at tracts the eye” with
the same in ten si ty “as the ma g net at tracts iron” (Ba che lard 2002: 236),
Clarissa’s ef fect on the world aro und her must be equ al ly strong. It is thanks to
this qu a li ty that Mrs. Dal lo way is able to suc ces s ful ly or ga ni ze each of her
pa r ties and to lend an air of gla mo ur and re fi ne ment to each so cial ga t he ring.
Para do xi cal ly, this ma ste r ful pa r ty plan ner is de pri ved of the sym ptoms of life
by the very con ven tion- brai ded cu l tu re she de ci des to par ti ci pa te in. The
“dia mond of in dis solu b le ve ra ci ty” so fran ti cal ly se a r ched for by Be r nard, in the 
case of Mrs. Dal lo way is ma chi ned so ra di cal ly by cu l tu re that its ru di men ta ry
cha rac te ri stics are har d ly to be fo und. Each suc ces si ve cut de pri ves Cla ris sa of
her na tu ra l ness, re su l ting in a cold, smo oth and ea si ly scra t cha b le su r fa ce,
which en chants and fa s ci na tes the vie wer, but gi ves no chan ce of go ing be y ond
the im po sed form. Thus this fifty -two -yea r -old lady, en tan gled in a ne twork of
re la tions and de pen den cies, be co mes an in di vi du al who has lost her “ra di cal
in he rent unta ma b le ness” (Cio ran 2008: 42), which ca u ses her to as su me the
“im mu ni ty of a work of art” (Wo olf 2008: 327), even to wards pe o p le who tru ly
lo ved her.

As Wo olf be lie ved that the “hu man mind is al wa ys se e king what it con ce ives
to be the cen tre of things” (Wo olf 1977–1984: vol. 1, 205), it is not su r pri sing
that Lon don shop win dows – which she ob se r ved pas sio na te ly for more than 25
ye ars – be ca me a fo cus of her lin gu i stic ex pe ri ments. In her pro se, the fi bers of
words are co m po sed into brea t h ta king visu a li za tions. The ima ges of Lon don
shop win dows in spi re the ima gi na tion of her fi c tio nal ob se r vers with an un li mited 
nu m ber of as so cia tions, whe re by a the a tri cal per fo r man ce of ine sti ma b le
sta ging va lue is cre a ted. Ver bal ex p li ca tions in Vi r gi nia’s works show a strong
ten den cy to go be y ond the fra me work of ur ban re a li ty, which ca u ses in the
re a der a fe e ling of a most ex tra ordi nari ly wide per spe c ti ve of the spa cio us
edi fi ce of hu man fate. 
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Se ba stian TABOŁ

Ety kie ta ję zy ko wa w pod rę cz ni kach
do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go1

1. Pod rę cz ni ki w glot tody da kty ce ję zy ka pol skie go 
Tra dy cja na ucza nia ję zy ka pol skie go jako ob ce go się ga lat 30. XX wie ku. Po 

wo j nie kwe stią na ucza nia za ję to się do pie ro w la tach 50. XX wie ku. Do ko ń ca
lat 80. XX wie ku nie ist niały spe cja l ne pro gra my i pod rę cz ni ki do na ucza nia
ku l tu ry pol skiej cu dzo zie m ców. Pie r wszy pod rę cz nik za po mocą któ re go za po -
zna wa no cu dzo zie m ców nie ty l ko z ję zy kiem pol skim, ale ta k że z jego ku l turą
po ja wił się w 1979 roku. Pod rę cz nik był za ty tułowa ny An Ou t li ne of the Hi sto ry 
of Po lish Cu l tu re2. Wzno wie nie tego pod rę cz ni ka miało mie j s ce w 1983 roku.
Po zy cja ta za wie rała in fo r ma cje ułożo ne chro nolo gi cz nie, któ re do ty czyły nie
ty l ko hi sto rii Pol ski, jak su ge ro wał tytuł, ale rów nież za gad nień nawiązują-
cych do li te ra tu ry, ję zy ka, pra sy, te a tru oraz fi l mu. Cu dzo zie miec za po znający
się z me an dra mi pra wi deł ję zy ka pol skie go mógł po przez le ktu rę tej książki
w jed nym to mie za po znać się z pod sta wa mi ku l tu ry pol skiej. Ponad to w 1993
roku wy da na zo stał inna po zy cja pt. Va de me cum le kto ra ję zy ka pol skie go, któ-
rej re da ktorami zo stali B. Ba r t ni cka, I. Ka sprzak oraz E. Ro ho zi ń ska. W książce 
tej zo stały po da ne te ma ty oraz pro ble ma ty ka, jaką le ktor ję zy ka pol skie go jako
ob ce go po wi nien po ru szyć na za ję ciach o ku l tu rze pol skiej na po zio mie pro-
go wym. C. Ro wi ń ski w tej sa mej po zy cji po ru szył tę samą kwe stię ty l ko do ty -
czyła ona po zio mu śred nie go oraz za awan sowa ne go. Po za po zna niu się z tymi
ar ty kułami do wie dzieć się mo ż na było, że le ktor ję zy ka pol skie go jako ob ce go
po wi nien za po znać obco kra jo w ców z ta ki mi za gad nie nia mi jak: pod sta wo we
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in fo r ma cje o dzie jach Pol ski, hi sto ria li te ra tu ry i ku l tu ry pol skiej, zja wi ska pol -
skie go fo l klo ru oraz oby cza jo wo ści i tra dy cji. Au to rzy uwa ża li rów nież, że na
tych za ję ciach obco kra jo w ców na le ży ta k że za po znać z fo r ma mi zwra ca nia się,
zwro ta mi po wi ta nia i po że g na nia w sy tu a cjach nie ofi cja l nych i ofi cja l nych,
składa niem ży czeń, kon do len cji, po dzię ko wań, fo r mułowa niem za pro szeń, co
obe c nie za li cza się do tzw. ety kie ty ję zy ko wej. 

W 1994 roku zo stał wy da ny ko le j ny pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go
dla cu dzo zie m ców pt. Uczy my się pol skie go3. W po zy cji tej ta k że uwz glę d nio no 
za gad nie nia, któ re wpi sują się w za kres ko m pe ten cji so cjo kul turo wej. Pie r wsza
le k cja z tego pod rę cz ni ka za po zna je oso bę uczącą się z ku l turą polską po przez
hasła: Wa r sza wa, ko lu m na Zy g mun ta, Plac Za mko wy, Te atr Na ro do wy, Cho pi -
na oraz Ko pe r ni ka. To, ile uczący się ję zy ka pol skie go obco kra jo w cy do wiedzą
się o Pol sce po przez te hasła za le ży prze de wszy stkim od le kto ra. Le k cja nr 5
za wie ra in fo r ma cje, któ re do tyczą Wa r sza wy, sto li cy Pol ski. Le k cja ta roz wi ja
te mat Ogro du Sa skie go. W le kcji nr 13 cu dzo zie miec uczący się ję zy ka pol skie -
go po sze rza swo je wia do mo ści o Wi la nów, sie dzi bę kró la Jana III So bie skie go,
którą wy bu do wał dla swo jej żony Ma ry sie ń ki. Ko le j ne le kcje nr: 18, 42,45, 50
zna j dują się ko le j ne hasła, któ re po roz wi nię ciu, spo wo dują, że uczący się pod -
wyższą swo je ko m pe ten cje so cjo kul turo we, któ re są spra w dza ne te stem. 

W ni nie j szym opra co wa niu na le ży ta k że wspo mnieć o ko le j nym pod rę cz ni -
ku, któ ry umo ż li wia uczącym się ję zy ka pol skie go jako ob ce go zdo by cie ko m -
pe ten cji socjo kul tu ro wych. Tym pod rę cz ni kiem jest po zy cja Le o po l da Po la kie -
wi cza4. W pod rę cz ni ku tym zna j du je się 50 kró t kich te kstów oraz fra g men tów
li te ra c kich. Omó wio no rów nież około 40 po sta ci Po la ków, znaczących ze
względu na swo je do ko na nia. Poza tym uczący się ma mo ż li wość za po zna nia
się z 12 wa ż ny mi wy da rze nia mi hi sto rycz ny mi Pol ski począwszy od chrztu pol -
skie go w 966 roku po stan wo jen ny w 1981 roku. Cie ka wostką jest umie sz cze -
nie w tym pod rę cz ni ku 25 fra g men tów te kstów li te ra c kich od Bo gu ro dzi cy do
li te ra tu ry i po ezji współcze s nej. Pod rę cz nik ten jest pie r wszym, w któ rym mo ż -
na było się za po znać ta k że z prze pi sa mi ku li nar ny mi. 

W roku 2000 roku dru kiem uka zał się ko le j ny pod rę cz nik do na uki ję zy ka
pol skie go jako ob ce go. Au to rem tego pod rę cz ni ka jest Ol gierd Bu dre wicz5.
W tej po zy cji ta k że mo ż na od na leźć in fo r ma cje o naj waż nie j szych wy da rze -
niach w hi sto rii Pol ski. Ponad to za mie sz czo ne są dzie je naj waż nie j szych miast
w Pol sce oraz opis za by t ków, ja kie się w nich zna j dują. 
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Na stę p nym pod rę cz ni kiem do na uki ję zy ka pol skie go dla cu dzo zie m ców jest 
po zy cja pt. Bli żej Pol ski. Wie dza o Pol sce i jej ku l tu rze. Część 16. Jest ona prze -
zna czo na dla stu den tów, któ rzy zna j dują się na po zio mie za awan so wa nym.
Pod rę cz nik składa się z 3 czę ści. Pie r wsza część po świę co na zo stała ta kim ha-
słom jak: Pol ska, Wa r sza wa, Kra ków, Lu b lin. Część dru ga po ru sza za gad nie nia 
do tyczące godła, fla gi, hy mnu oraz dzie jów ję zy ka pol skie go. Osta t nią część
tworzą dzie je Aka de mii Kra ko wskiej, sy l we t ki po sta ci: Mikołaja Ko pe r ni ka,
Ma rii Cu rie-Skłodo wskiej, Le sz ka Kołako wskie go oraz Ale ksan dra Wo l sz cza -
na. Pod rę cz nik ten od bie ga od ste reo ty pu Pol ski. No wa to r stwo po le ga na wpro -
wa dze niu no wych po sta ci zna nych Po la ków.

Na szcze gó l ne wy ró ż nie nie zasługują pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka pol skie go 
dla obco kra jo w ców, któ re opu b li ko wało wy daw ni c two Uni ve r si tas. Wy daw ni c -
two to wydało ki l ka na ście pod rę cz ni ków, od noszących się do ró ż nych po zio -
mów na uki ję zy ka od A1 do C2. Ponad to wstąpie nie Pol ski w stru ktu ry Unii
Eu ro pe j skiej stwa rza nowe wa run ki, by przy szli au to rzy pod rę cz ni ków uw z glę-
d ni li je w swo ich opra co wa niach. Co raz wię cej stu den tów wy je ż dża, w ra mach
pro gra mów eu ro pe j skich na stu dia za gra ni cz ne, ta k że do Pol ski. 

W ma r cu 2006 r. Pa ń stwo wa Ko mi sja Po świa d cza nia Zna jo mo ści Ję zy ka
Pol skie go jako Ob ce go przy jęła li sty pod rę cz ni ków i ma te riałów dy da kty cz -
nych za le ca nych dla przy go to wujących się do eg za mi nów cer tyfi ka to wych na
po zio mach B1, B2 i C2. Ko mi sja zwra ca uwa gę, że na li ście zna lazły się pod rę -
cz ni ki nowe, uw z ględ niające po zio my i stan dar dy eu ro pe j skie obok pod rę cz ni -
ków sta r szych, opub li ko wa nych przed stwo rze niem tych stan dar dów. 

Ana li zując po bie ż nie wy mie nio ne pod rę cz ni ki, mo ż na za uwa żyć pe wien ste -
reo typ. W cza sach PRL-u było to Ma zo wsze i Ce pe lia a w no wej rze czy wi sto ści 
po li ty cz nej ste reo typ ten sta no wi po stać Le cha Wałęsy i pa pie ża Jana Pawła II.
Ponad to ste reo typ ten uzu pełniają hasła: wó d ka, hu sa ria, Jan III So bie ski, Ko pe -
r nik, Ko ściu sz ko, Cho pin, Mi c kie wicz. Wy da je się, że w ogó l nie opi sa nych
pod rę cz ni kach nie uka zu je się na ro do wych za let Po la ków. Hi sto ria pełna jest
do wo dów zaan ga żo wa nia Po la ków w naj waż nie j sze wy da rze nia, roz gry wające
się w Eu ro pie. Ponad to mało po da wa nych jest in fo r ma cji o do ko na niach Po la -
ków z osta t nich la tach. Wa r to wspo mnieć tu do ko na nia: Wisławy Szy m bo r -
skiej, Zbi g nie wa Re li gi, Mi chała Hel le ra, Jana Ka cz mar ka. 

Pod rę cz nik na le ży do tego ko m po nen tu układu glot tody dakty czne go, któ ry
ma za sad ni czy wpływ na efe kty osiągane pod czas na uki ję zy ka ob ce go. Z tego
wzglę du pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka ob ce go po win ny być tak opra co wa ne, by
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gwa ran to wały op ty ma l ny po ziom opa no wa nia ję zy ka, biorąc pod uwa gę wa run -
ki pol skie go sy ste mu oświa to we go. 

Ni nie j sza pra ca zakłada ana li zę pod rę cz ni ków do na uki ję zy ka pol skie go
jako ob ce go pod kątem aspe ktu socjo kultu ro we go. We wspo mnia nych pod rę cz -
ni kach ana li zo wa no fa kty ję zy ko we odwołujące się do tego aspe ktu. Ponad to
ana li zie pod da no całość ma te riału ję zy ko we go, za wa r te go w pod rę cz ni kach,
tzn. te ksty wraz z obja ś nie nia mi oraz ćwi cze nia. 

Pod rę cz ni ki, któ re pod da no ana li zie, ze wzglę du na roz wi ja nie spra w no ści
ję zy ko we, po dzie lo no na trzy gru py:
1. pod rę cz ni ki uczące wszy stkich ko dów ję zy ko wych,
2. pod rę cz ni ki do na uki ko dów fo ni cz nych,
3. pod rę cz ni ki sto so wa ne do przy swo je nia ko dów gra fi cz nych (Bu rzy ń ska

2002: 139 i n.).
Pod rę cz ni ki, któ re pod da no ana li zie miały różną za wa r tość oraz kon stru kcję

te kstową, w za le ż no ści od po zio mu opa no wa nia ję zy ka. Ana li zie pod da no pod -
rę cz ni ki na ró ż nych po zio mach od pod sta wo we go po śred ni ogó l ny aż do za -
awan sowa ne go. Ni nie j szy po dział przy ję to za Wyda w ni c twem Uni ve r si tas, w
któ rym zo stało wy dru ko wa nych wię kszość pod rę cz ni ków pod da nych ana li zie.
W kla sy fi ka cji tej: 
– po ziom A0, A1, A2, B1 od po wia da po zio mo wi pod sta wo we mu, po zio mo wi

śred nie mu ogó l ne mu, 
– po ziom B2, C1 to po ziom śred ni ogó l ny,
– po ziom C2 oraz D od po wia da po zio mo wi za awan sowa ne mu. 

Poza tym przy porządko wa nie do po szcze gó l nych po zio mów de cy do wały ta -
k że stwier dze nia au to rów, za mie sz czo nych we wstę pie pod rę cz ni ka. Na to miast, 
gdy bra ko wało ta kich in fo r ma cji kie ro wa no się opra co wa niem, sporządzo nym
przez M. Pa sie kę, któ re za wie rało ran king pod rę cz ni ków (Pa sie ka 2001). 

Aby zgro ma dzić ma te riał em pi ry cz ny na le żało się za sta no wić, ja kie pod rę -
cz ni ki za kla syfi ko wać do ana li zy. Pod czas wy bo ru pod rę cz ni ków kie ro wa no się 
na stę pującymi kry te ria mi:
–  p o z i o m  n a  u c z a  n i a  – w tra kcie ba dań ana li zie pod da no prze de wszyst-

kim pod rę cz ni ki na po zio mie pod sta wo wym, po nie waż na tym eta pie na uki
ję zy ka pol skie go jako ob ce go naj trud niej wpro wa dzić ele men ty ję zy ka od wo- 
łujące się do aspe ktu socjo kultu ro we go, ze wzglę du na bar dzo ogra ni czoną
mo ż li wość eks pli ka cji w na ucza niu ję zy ka ob ce go. 

–  t y p  p o d  r ę  c z  n i  k a  – do ana li zy dołączo no pod rę cz ni ki dla hu ma ni stów,
–  c z a s  u k a  z a  n i a  s i ę  d r u  k i e m  – posta no wio no ana li zo wać ty l ko te po-  

d ręcz ni ki, któ re zo stały wy da ne od roku 1990 w tzw. no wej pol skiej rze czy -
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wi sto ści, wy zwo lo nej spod ogra ni czeń cen zu ry komu ni sty cz nej. Z ana li zy
od rzu co no pod rę cz ni ki wy da ne przed ro kiem 1989, po nie waż ob raz rze czy -
wi sto ści, jaki jest za wa r ty w tych pod rę cz ni kach, zwłasz cza wy da nych w la -
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie ku jest prze strzały. Pod rę -
cz ni ki z okre su Pol ski Lu do wej nie za mie sz czały świąt ko ście l nych, np.
świąt Bo że go Na ro dze nia oraz nie któ rych świąt na ro do wych, tj. świę ta Kon -
sty tu cji 3 Maja. Ponad to w pod rę cz ni kach ta m te go okre su po ja wiały się na -
zwi ska I se kre ta rzy PZPR, co nie przy sta je do obe cnej rze czy wi sto ści po li ty -
cz nej. 
Ba da nia mi ob ję to pod rę cz ni ki, któ re ana li zo wa no pod kątem ku l tu ro wych

ele men tów ję zy ko wych, któ re wpi sują się w aspekt so cjo kul turo wy. Au tor ni -
nie j szej pra cy prze ana li zo wał 28 pod rę cz ni ków: 15 z po zio mu pod sta wo we go,
5 z po zio mu śred nio ogó l ne go raz 8 pod rę cz ni ków z po zio mu za awan sowa ne go. 
Według wspo mnia nych kry te riów ana li zie pod da no na stę pujące pod rę cz ni ki:
I P o  z i o m  p o d  s t a  w o  w y
 1. Ba r t ni cka B., Je kiel W., Jur ko wski M., Uczy my się pol skie go. Pod rę cz nik ję zy ka pol skie go dla 

cu dzo zie m ców. Część 1 i 2. Wa r sza wa 1994.
 2. Cie cho m ska J., Lu dzie, czas, mie j s ca. Ję zyk pol ski na co dzień. Gdańsk, 2001.
 3. Dąbro wska A., Łobo dzi ń ska R., Pol ski dla cu dzo zie m ców, wyd 2 popr i uzup., Wrocław, 1998 

.
 4. Gołko wski M., Kier kut A., Kuc M., Maje wska -Me y ers M., Gdy bym znał do brze ję zyk pol ski.

Wyd. II, Wa r sza wa, 1997. 
 5. Got te ri N., Mi cha lak- Gray J., Lon don 2003. 
 6. Ja ku bo wski B., El po la co 4 en se ma nas, Wa r sza wa 2007.
 7. Ja no wska A., Pa stu cho wa M., Dzień do bry. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go dla

początkujących, Ka to wi ce 1999.
 8. Ku cha r czyk J., Za czy nam mó wić po pol sku. Łódź 1992.
 9. Le wi ń ski P., Oto pol ska mowa, Wrocław 2001. 
10. Li pi ń ska E., Z pol skim na ty. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go dla sto p nia pro go we go,

Kra ków 2003. 
11. Mę dak S., Chcę mó wić po pol sku. Po lish for the Be gin ners. Wa r sza wa 1997.
12. Mio dun ka W., Cześć, jak się masz? A Po lish Lan gu a ge Te x t bo ok for Be gin ners, wyd. 4, Kra -

ków 2001. 
13. Mio dun ka W., Ucz my się pol skie go. Let’s Le arn Po lish. Część 1 i 2. Wa r sza wa 1996. 
14. Po la kie wicz L., In ter me dia te Po lish. A Cu l tu ral Re a der with Exe r ci ses, Lu b lin, 1999. 
15. Ru dz ka B., Go czołowa Z., Wśród Po la ków. Pod rę cz nik ję zy ka pol skie go dla cu dzo zie m ców.

Część 1 i 2 , wyd. 3, Lu b lin 1992.
II P o  z i o m  ś r e d  n i  o g ó  l  n y
 1. Ba jor E., Ma dej E., Wśród lu dzi i ich spraw, Wa r sza wa–Łódź 1999. 
 2. Li pi ń ska E, Dąmb ska E. G., Kie dyś wró cisz tu... Cz. I: Gdzie nad wi śla ń ski brzeg, Kra ków

2003. 
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 3. Py zik J., Przy go da z gra ma tyką. Fle k sja i słowo twó r stwo imion. Ćwi cze nia funkcjo nalno-
 gramaty cz ne dla cu dzo zie m ców, Kra ków 2000. 

 4. Sze lc - Ma ys M., Coś wam po wiem, Ćwi cze nia komu nika cy j ne dla grup śred nich, Kra ków
1999. 

 5. Wó j ci kie wicz M., Pi szę, więc je stem., Pod rę cz nik ko m po zy cji i re da kcji te kstów, Kra ków
1993. 

III P o  z i o m  z a  a w a n  s o  w a  n y
 1. Bu t cher A., Gu ziuk-Świca B., A. La sko wska -Mań ko, Bliżej Pol ski. Wie dza o Pol sce i jej ku l -

tu rze. Cz. I, Lu b lin 2003. 
 2. Cu dak R., Ta m bor J., Ku l tu ra pol ska. Si l va re rum, Ka to wi ce 2002. 
 3. Fo land - Ku gler M., Trud ne małe wy ra zy. Ma te riały do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go,

Wa r sza wa 1997. 
 4. Kita M., Sku drzy ko wa A., Człowiek i jego świat w słowach i te kstach. Uni we r sy tet Śląski,

Ka to wi ce 2002. 
 5. Li ga ra B., Ren dez - vo us z ku l turą polską. Pod rę cz nik ję zy ka pol skie go dla hu ma ni stów, Część

2. Kra ków 1990.
 6. Mę dak S., Co z czym? Ćwi cze nia skład nio we dla grup za awan so wa nych. Uni ve r si tas, Kra -

ków, 2001. 
 7. Mo siołek-Kłosi ń ska K. (red.), Fo r my i no r my, czy li po pra w na pol szczy z na w pra kty ce, Wa r -

sza wa 2001. 
 8. Śli wi ń ski W., To właś nie Pol ska. Pod rę cz nik ję zy ka pol skie go dla hu ma ni stów. Kurs dla za -

awan so wa nych, Część 1, wyd. 2, Kra ków 1991.

2. Ku l tu ra
Od dru giej połowy XIX wie ku ku l tu ra stała się przed mio tem ba dań dwóch

znaczących dys cy p lin na uko wych: so cjo lo gii i an tro po lo gii. Na to miast Ed ward
Bu r nett Tylor jest au to rem pie r wszej na uko wej de fi ni cji ku l tu ry (Flis 2003:
11.). Tylor uwa ża, że ku l tu ra „jest złożoną całością, któ ra obe j mu je wie dzę,
wie rze nia, sztu kę, mo ra l ność, pra wo, oby cza je i po zo stałe zdo l no ści i na wy ki
człowie ka jako członka społecze ń stwa” (Tylor 1996: 15). W da l szej czę ści swo -
jej roz pra wy uwy pu kla fakt, że ku l tu ra da ne go kra ju jest taka, jaki jest jego ka -
ta log ży cia społecz ne go (Tylor 1996: 20). 

Po ję cie ku l tu ry obe j mu je tak wie le pro ble mów, pro ce sów czy pa ra do ksów,
że bar dzo trud no stwo rzyć taką de fi ni cję, któ ra za do wo liłaby wszy stkich, któ rzy 
na uko wo ana li zują ku l tu rę. An tro po lo dzy ku l tu ry uwa żają, że po ję cie ku l tu ry
jest wie lo zna cz ne, wie logłoso we. Ku l tu rę pod da je się wie lo ra kim in ter pre ta -
cjom opa r tych na ra cjo nal no ści, in ter pre ta cji huma ni sty cz nej czy uz na nia dys -
kur syw no ści ku l tu ry (Bu r szta 2004: 34). Zdaniem J. Bu r szty po ję cie ku l tu ry 
[...] po win no być prze de wszy stkim uży te cz ne ana li ty cz nie, a nie zakładać wi zję wszech oga r niającej ma try cy
fo r mującej jed no rod ny ład w społecze ń stwie, po rów nywa l ny – cho ć by na za sa dzie kon tra stu – z in ny mi
całościa mi o po do bnym cha ra kte rze” (Bu r szta 2004: 35).
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 Po ję cie ku l tu ry po wstało w sta ro ży t nej Gre cji. Sam te r min ku l tu ra po cho dzi 
ze sta roży t ne go Rzy mu i wiąże się z pracą człowie ka na roli. Łaci ń ski bez oko li -
cz nik co le re zna czy tyle samo co: upra wiać, ho do wać, ule p szać, po ma gać (Wi -
stu ba 1981: 92). Ety mo lo gia tego po ję cia wska zu je, że przy ro da kształtuje się
swo bod nie, nie za le ż nie od człowie ka, na to miast ku l tu ra jest re zu l ta tem jego
działania (Za cha riasz 1999: 24). Ana li za ety molo gi cz na po ję cia ku l tu ry pod kre -
śla fakt udziału człowie ka w pro ce sie jej two rze nia. In ny mi słowy, wszy stko, co 
nie jest wy two rem człowie ka nie jest ku l turą. Jest to chy ba naj ogól nie j sza de fi -
ni cja ku l tu ry, na jaką mo ż na się po ku sić. 

Do wy pra co wa nia po ję cia ku l tu ry przy czy nił się ta k że św. To masz z Ak wi -
nu, dając filo zo fi cz ne pod sta wy całej rze czy wi sto ści. W tych cza sach po ję cie
ku l tu ry wiązano z oceną. Człowiek kul tu ra l ny był ide a l nym wi ze run kiem
człowie ka. W wie ku XVII, XVIII i XIX pojawiają się ta kie wy ra że nia jak: ku l -
tu ra oby cza jów, ku l tu ra to wa rzy ska, ku l tu ra za ba wy itp. Te r mi ny te do ty czyły
ty l ko sfe ry ze w nę trz nych za cho wań. W wie ku XIX za sta na wia no się, czy ist nie -
je ty l ko jed na ku l tu ra – ku l tu ra lu dz ka, czy też jest wię cej ku l tur wy two rzo nych
przez człowie ka. Py ta nie to po ja wiło się z po wo du po wsta wa nia i roz wi ja nia się 
no wych nauk ta kich jak: psy cho lo gia, so cjo lo gia, an tro po lo gia, et no lo gia. Na -
uko w cy re pre zen tujący po szcze gó l ne dys cy p li ny uwa ża li, że ku l tu ra to okre ślo -
na fo r ma za cho wa nia człowie ka, w tym za cho wa nia ję zy ko we go i sty lu ży cia
po szcze gó l nych grup społecz nych. Na uko w cy do szli do wnio sku, że ku l tu rę na -
le ży ba dać w ró ż nych aspe ktach ta k że w aspe kcie ję zy ko wym. Dla po szcze gó l -
nych dys cy p lin na uko wych będą ist niały ró ż ne fo r my ku l tu ry (Anu sie wicz
1994: 6). 

W wie lu pu b li ka cjach na uko wych po świę co nych ku l tu rze mówi się prze de
wszy stkim o pe w nym wy bra nym polu ku l tu ry, jak np. li te ra tu rze, oby cza jach.
Ogó l ne po ję cie ku l tu ry, jak wska zu je M. Cze r wi ń ski „uży wa ne jest wte dy na
ogół w spo sób in tui cy j ny, bez po dej mo wa nia pró by pre cyzy j ne go jego okre śle -
nia” (Cze r wi ń ski 1980: 5). Przez ogó l ność te o rii ro zu mieć na le ży jej zdo l ność
wy ja ś nia nia rów no cze ś nie roz ma i tych aspe któw ku l tu ry, uj mo wa nia jej za rów -
no w tym, co sta no wi właści we jej na rzę dzie, jak i w od nie sie niu do psy chi ki
człowie ka, do jego związków z in ny mi lu dź mi oraz związków ze śro do wi skiem
na tu ra l nym (Cze r wi ń ski 1980: 10). Po ję ciem ku l tu ry oga r nia się w ró ż nych jego 
za sto so wa niach większą lub mniejszą li cz bę dzie dzin działal no ści człowie ka.
Ina czej o ku l tu rze bę dzie mówił et no log, psy cho log, języ koz na w ca, so cjo log
czy fi lo zof. We współcze s nej li te ra tu rze te mat ku l tu ry po ja wia się jako pro blem 
oma wia ny z ró ż nych stron, w ró ż nych uję ciach.

Na uko w cy mają pro ble my z wy pra co wa niem od po wied niej te o rii ku l tu ry.
Pewną pro po zy cję w tej kwe stii ma W. H. Go o de no ugh. Jego zda niem, je śli te -
o ria ku l tu ry ma być ade k wa t na do sta nu wie dzy z tego za kre su, po win na tłuma -
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czyć to, co wiedzą po szcze gó l ne jed no stki i skąd po cho dzi ich wie dza. Te o ria
taka musi ta k że ob ja ś niać pro ce sy przy czy niające się do po wsta nia po ro zu mie -
nia w za kre sie tego, co lu dzie wiedzą oraz ob ja ś niać pro ce sy utrud niające po -
wsta nie ta kie go po ro zu mie nia. Taka te o ria po win na rów nież umo ż li wić opis
zmian ku l tu ry, obse r wo wa nych w cza sie upływu lat. Nie może ta k że za j mo wać
się ty l ko po zna niem emo cjo nal ne go i po zna w cze go po zio mu roz wo ju po szcze -
gó l nych jed no stek. Musi się zająć ta k że tym, co dzie je się na po zio mie in ter -
akcji społecz nych. Po win na ona rów nież wypływać z wie dzy o in ter akcjach
psy cholo gi cz nych i społecz nych, a ta k że z tego, jak te pro ce sy od działują na
sie bie na wza jem (Go o de no ugh 2004: 106).

Czym za tem jest ku l tu ra? Dla po trzeb ni nie j szej pra cy przy j mu je się de fi ni -
cję ku l tu ry opra co waną przez Er ne sta Gel l ne ra, dla któ re go ku l tu ra to „sy stem
idei, zna ków, sko ja rzeń, spo so bów za cho wa nia i poro zu mie wa nia się” (Gel l ner
1991: 16). Jego ro zu mie nie ku l tu ry nawiązuje do ka te go rii ję zy ka, co dla tego
opra co wa nia ma isto t ny związek. De fi ni cję tę tłuma czy A. Flis i zda niem tego
au to ra „idee, zna ki i sym bo le na ro dziły się wraz z ku l turą, będąc wa run kiem jej
za ist nie nia i na rzę dziem re pro du kcji za ra zem” (Flis 2003: 17). Zna ki i sym bo le7
służą prze ka zy wa niu in fo r ma cji i komu ni ko wa niu się, a ka ż da ko mu ni ka cja jest 
zna kiem (wer ba l nym, iko ni cz nym, beha wio ra l nym), jak rów nież wsze l ki znak
jest ko mu ni kacją. Po ja wie nie się zna ku i sym bo lu spo wo do wało roz wój ku l tu ry. 
Współcze s na ku l tu ra pełna jest zna ków i sym bo li, jak cho cia ż by: krzyż, biało-
 cze r wo na fla ga, orzeł, biała ta r cza w cze r woną ob wódką itd. Te zna ki i sym bo -
le, je śli się je zna, prze ka zują nam okre śloną in fo r ma cję. Zda rza się, że nie któ -
rzy ar ty ści wy ko rzy stują te zna ki i sym bo le w swo jej sztu ce, co cza sem po wo -
du je pe w ne nie poro zu mie nia, po nie waż po ja wia się czę sto kar dy na l ne py ta nie:
Co ar ty sta miał na my śli? Pe w nych sym bo li uświę co nych przez hi sto rię i ku l tu -
rę, nie po win no się uży wać w in nym kon te k ście, niż miało to mie j s ce do tej
pory, co cza sem jest źródłem ostrej kry ty ki. Ka ż dy sym bol i znak mają okre -
śloną wa r tość. Pa mię tać na le ży ta k że, że zna kiem jest li te ra, z któ rych składają
się wy ra zy, z któ rych zno wu zbu do wa ne są zda nia w ciągu li ne a r nym, za wie -
rające pewną myśl. 

Ku l tu ra two rzy li stę okre ślo nych za cho wań lu dz kich, któ re ona wywołuje.
Do tych za cho wań na le ży ta k że za li czyć za cho wa nia ję zy ko we, ety kie tę ję zy -
kową, czy grze cz ność lin g wi styczną. Ku l tu ra to ta k że świat we wnę trz ny po -
szcze gól ne go człowie ka, świat, któ ry nie daje się zre du ko wać do li sty za cho -
wań. Poza tym ku l tu rę na le ży ująć ge ne ty cz nie, po nie waż pod le ga ona człowie -
ko wi, po cho dzi od nie go i jest przez nie go two rzo na. Człowiek jest nie do sko -
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nały więc i ku l tu ra, któ rej on jest au to rem ta k że jest nie do sko nała. Ku l tu ra jest
więc po pra wia na, uzu pełnia na i kry ty ko wa na. Człowiek, zda niem M. Go ga cza,
„jako twó r ca ku l tu ry, wprost musi po pra wiać swo je uję cia li te ra c kie, pla sty cz -
ne, mu zy cz ne, filo zo fi cz ne, przy rod ni cze. Musi je zmie niać i pogłębiać” (Go -
gacz 1985: 16). Prze kształca nie ku l tu ry to prze de wszy stkim bra nie za nią
odpo wie dzia l ność, odpo wie dzia l ność za pię k no i pra wdzi wość wy two rów kul -
tu ra l nych, któ re cza sem są przy czyną wie lu kon tro we r sji. Wie lu lu dzi cza sem
twier dzi, że pe w ne utwo ry, dzieła ob ra żają ich uczu cia. Do wo dem na to są nie -
któ re wy sta wy otwie ra ne w Za chę cie. 

Pod su mo wując roz wa ża nia na te mat ku l tu ry, mo ż na stwier dzić, że po wsta je
ona w wy ni ku akty w no ści bytu lu dz kie go. Jest ona re zu l ta tem działania
człowie ka. Wa run kiem ist nie nia ku l tu ry jest ist nie nie człowie ka. Bez człowie ka 
ku l tu ra ni g dy nie po wstałaby. Ku l tu ra żyje tak długo, jak długo żyje człowiek.
Z chwilą jego śmie r ci, umie ra ta k że ku l tu ra. Oz na cza to, że człowiek jest nie ty -
l ko jed nym z wa run ków ist nie nia ku l tu ry, za rów no w zna cze niu jej po wsta nia,
jak i trwa nia, ale ta k że jest wa run kiem ko nie cz nym i kon sty tuty w nym. Oz na cza 
to rów nież, iż człowiek jest je dy nym – jak mówi A. L. Za cha riasz – „je ste -
stwem akty w nym w układ zie ku l tu ro wym, a więc tym jego mo men tem, po przez 
któ ry mo ż li wa jest ja ka ko l wiek zmia na” (Za cha riasz 1999: 193). W wie lu de fi -
ni cjach ku l tu ry za wsze zwra ca się uwa gę na jej trwałość w cza sie, na to, że jest
ona współroz ciągła w cza sie z grupą społeczną (Cze r wi ń ski 1980: 135). 

Ku l tu ra to wsze l ki wy twór człowie ka w tym ta k że wy twór ję zy ko wy, jaki
się do na szych cza sów za cho wał w po sta ci książek, li stów, pa mię t ni ków
i dzienników. Ku l tu ra nie może ist nieć bez społecze ń stwa, choć zakładając
hipo te ty cz nie, społecze ń stwo może ist nieć bez ku l tu ry. Jed nak nie spo t ka no je -
sz cze żad nej cy wi li za cji, któ ra nie wy pra co wałaby ja kiej ko l wiek ku l tu ry. 

3. Ję zyk a ku l tu ra
Re la cje mię dzy ję zy kiem a ku l turą zaczęły się za cie ś niać. Zda niem J. Anu -

sie wi cza o ję zy ku mo ż na nie wie le po wie dzieć, je śli do jego opi su sto su je się
me to dy ści śle na uko we, któ re izo lują ję zyk od wsze l kich uwikłań, re la cji czy
za le ż no ści, w ja kie ję zyk wcho dzi z ku l turą. Z tego wzglę du au tor tra ktu je języ -
koz na w stwo jako dzie dzi nę hu ma ni sty ki a nad rzęd nym za da niem hu ma ni sty ki
jest opis re la cji mię dzy ję zy kiem a ku l turą (Anu sie wicz, 1994: 6). Po do b nie
uwa żał C. Le vi - Stra uss, któ re go zda niem ję zyk jest naj bar dziej za sad ni czym fa -
ktem ku l tu ro wym. Ponad to au tor uwa żał, że ję zyk jest rów nież „naj do sko nal -
szym ze wszy stkich prze ja wów porządku kul tu ro we go” (Char bon nier 1968:
142). Zaś pol ski an tro po log ku l tu ry W. Bu r szta stwier dza:
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[...] ka ż dy pro gram pod mio to wej re kon stru kcji ku l tu ry, re kon stru kcji jej ory gi na l nych współczyn ni ków huma -
ni sty cz nych (form po ję cio wych), musi w pie r wszym rzę dzie uw z ględ nić roz wa ża nia nad ję zy kiem. Roz wa ża -
nia do tyczące tej wyjątko wej dzie dzi ny ku l tu ry, jaka sta no wi ję zyk, win ny być pie r wszym kro kiem ba da w -
czym” (Bu r szta 1986: 132).

Do ku l tu ry lu dz kiej na le ży za li czyć to, co jest wy two rem człowie ka. Wy -
two rem człowie ka jest ta k że ję zyk. Ponad to ję zyk jest naj waż nie j szym, zda niem 
Anu sie wi cza, two rem ku l tu ry, jej pod sta wo wym skład ni kiem oraz prze no ś ni -
kiem i prze ka ź ni kiem tre ści ku l tu ro wych. Zda niem au to ra języ koz na w stwo nie
może być tra kto wa ne jako dzie dzi na wie dzy nie pod le gająca in ge ren cji in nych
nauk, w tym nauk związa nych po zna w czo z ku l turą: an tro po lo gią, fi lo zo fią ku l -
tu ry czy et no lo gią (Anu sie wicz 1991: 17). Ponad to au tor ni nie j szej pra cy uwa -
ża, że ję zyk człowie ka za wie ra do ro bek ku l tu ry pe w nej gru py społecz nej, pe w -
nej społecz no ści, któ ra po przez ję zyk ob ra zu je rze czy wi stość, któ ra ją ota cza.
Uwa ża się ta k że, iż ję zyk im p li ku je i wa run ku je roz wój ku l tu ry i jest jed nym z
naj waż nie j szych źró deł wie dzy o ku l tu rze da nej społecz no ści. Mo ż na ta k że
stwier dzić, że po zna nie ku l tu ry do ko nu je się po przez wy cho dze nie od fa któw
ję zy ko wych, od te kstu. W tym uję ciu au tor ni nie j szej pra cy uwa ża, że ku l tu rę
na le ży spo strze gać po przez pry z mat ję zy ka i jego wy two rów, czy li tekst. 

Ję zyk jest fa ktem po świa d czającym ist nie nie ku l tu ry oraz jej źródłem. Ku l -
tu ro we aspe kty ję zy ka po zwa lają na pełnie jsze, wszech stron ne i głęb sze po zna -
nie oraz zro zu mie nie człowie ka. Po przez ję zyk uka zy wa ny jest w pełnie jszej fo -
r mie an tro polo gicz ny ele ment ku l tu ry człowie ka (Anu sie wicz 1991: 17 i n.). 

Ję zyk z pun ktu wi dze nia ku l tu ry cha ra kte ryzu je się pe w ny mi ce cha mi. Po -
przez ję zyk człowiek w spo sób wy bió r czy i nie pełnym uj mu je rze czy wi stość.
Ponad to wy po wie dzi za wie rają pewną in ter pre ta cję te j że rze czy wi sto ści, pe -
wien emo cjo na l ny sto su nek do tej rze czy wi sto ści. Ponad to ję zyk ma cha ra kter
podmio towo- przed mioto wy. Uj mu je on rze czy wi stość przed mio tową, ale jest
two rem pod mio to wym. Ję zyk łączy w so bie zja wi ska nie jed no rod ne, któ re są
opi sy wa ne przez ró ż ne na rzę dzia ba da w cze po za sto so wa niu od po wied niej me -
to dy ba dań (Anu sie wicz 1994: 9 i n.). 

W ni nie j szej pra cy au tor bę dzie sta rał się opi sać oraz wy od rę b nić ku l tu ro we
aspe kty ję zy ka oraz od po wie dzieć na py ta nie: jaka ku l tu ra, wie dza ku l tu ro wa
za wa r ta jest w ję zy ku pod rę cz ni ków do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go.
W wy ni ku ana li zy ty ch że pod rę cz ni ków au tor dy se r ta cji zgro ma dzi okre śloną
ilość pró bek te ksto wych, od noszących się do ku l tu ry by do wie dzieć się jak uka -
zy wa na jest ku l tu ra Pol ski w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka pol skie go dla
obco kra jo w ców. Ję zyk jest śro d kiem po zna nia ku l tu ry da nej rze czy wi sto ści
oraz śro d kiem opi sy wa nia jej. 

Ana li zując ku l tu ro we aspe kty ję zy ka, na le ży stwier dzić, że ję zyk na le ży
w tym wzglę dzie po tra kto wać jako naj waż nie j szy fakt w ob rę bie ku l tu ry, za sad -
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ni czym skład ni kiem. Ję zyk, zda niem Anu sie wi cza, jest źródłem wzo rów, tre ści
oraz form ku l tu ry. Ję zyk jest wy two rem, prze ja wem ku l tu ry, ar chi wum ku l tu ro -
wym da nej społecz no ści oraz 
[...] jako pod sta wę trans mi sji ku l tu ro wej, ro zu mia nej jako fakt i pro ces prze ka zy wa nia przez ję zyk z po ko le -
nia na po ko le nie dzie dzi c twa kul tu ro we go da nej społecz no ści – okre ślo nych tre ści ku l tu ro wych i spo so bów
za cho wa nia, norm po stę po wa nia, ro zu mo wa nia, ra cjo nal no ści, okre ślo nej hie ra r chii wa r to ści, uz na nej za
godną akce p ta cji i za apro bo wa nej społecz nie – a więc prze ka zy wa nia tra dy cji okre ślo ne go społecze ń stwa
(Anu sie wicz 1991: 17). 

Tekst oraz ję zyk jest spe cy fi cz nym ro dza jem działal no ści człowie ka. Ku l tu ra 
jest czyn ni kiem, któ ry wa run ku je tekst oraz ję zyk człowie ka. Pe w nym wy two -
rem ku l tu ry jest okre ślo na wy po wiedź jed no stki, mie sz kającej na pe w nym ob -
sza rze. Wy po wie dzi ję zy ko we są lu dz ki mi wy two ra mi kul tu ro wy mi. Ana li zo -
wa nie wy po wie dzi człowie ka pod kątem dźwię ku, składni, fle ksji może uka zać
jej uwa run ko wa nia ku l tu ro we. Wy sta r czy wspo mnieć tu o gwa rach, by prze ko -
nać się o ist nie niu wpływu ku l tu ry na ję zyk człowie ka. Dla te go też w ni nie j szej
pra cy pod kre śla się fakt ist nie nia ję zy ka jako ele men tu ku l tu ry, będącego ta k że
fa ktem społecz nym. Ponad to F. Gru cza uwa ża, że ję zyk jest ele men tem ku l tu ry, 
po nie waż jest efe ktem i świa de c twem ku l tu ry a ta k że jej po zio mu (Gru cza
1989: 28). Posługi wa nie się ję zy kiem nie po le ga je dy nie na umie ję t no ści two -
rze nia po pra wnych wy po wie dzi pod wzglę dem gra ma ty cz nym i lo gi cz nym, ale
ta k że na umie ję t no ści sytu acy j ne go two rze nia wy po wie dzi ję zy ko wych,
posługi wa nia się ję zy kiem w okre ślo nym kon te k ście ku l tu ry da ne go ob sza ru.
Posługi wa nie się ję zy kiem wy ma ga nie ty l ko po sia da nie ko m pe ten cji komu -
nika cy j nej, ale rów nież pe w ne go za kre su ko m pe ten cji ku l tu ro wej (Gru cza
1989: 37). Wy ni kałby z tego wnio sek, że pod czas ucze nia się ję zy ka, nie zbęd na 
oka zu je się nie ty l ko wie dza gra ma ty cz na, le ksy ka l na, fle ksy j na, ale ta k że wie -
dza z za kre su ku l tu ry ob sza ru, na któ rym lud ność posługu je się tym ję zy kiem.
Dla te go też Gru cza po stu lu je, by pod czas na uki ję zy ków ob cych nie za po zna -
wać uczących się je dy nie z kry te ria mi fo r ma l nej po pra wno ści ję zy ko wej, któ re
umo ż li wią po ro zu mie nie się, do ta r cie do po trze b nych in fo r ma cji czy wy po wie -
dze nie pe w nych kwe stii, ale ta k że ko nie cz ne jest, by ko ja rzyć na ukę ję zy ka
z nauką ku l tu ry osób go uży wających (Gru cza 1989: 41). Na le ży przy bli żać ku -
l tu rę osób posługujących się ję zy kiem, któ re go pró bu je my się na uczyć, po nie -
waż po przez na by cie ko m pe ten cji ku l tu ro wej, uczący się „może na być ko m pe -
ten cję po trzebną do mery to ry cz nie po pra wne go komu ni ko wa nia się” (Gru cza
1989: 42). Ponad to two rze nie się ko m pe ten cji ku l tu ro wej wy ma ga, by uczący
się po z nał ta k że głęb sze pokłady men ta l no ści osób posługujących się da nym ję -
zy kiem, ich mo ty wów po stę po wa nia, co może sprzy jać ich ro zu mie niu. Przy bli -
ża nie ku l tu ry ob sza ru, z któ re go po cho dzi ję zyk na ucza ny, po win no stać się
przed mio tem na uki pro gra mo wej, rea li zo wa nej w ko re la cji z nauką ję zy ka. 
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4. Ety kie ta ję zy ko wa
Po rę cz nym te r mi nem obe j mującym za kres pro ble mów za wa r tych w ni nie j -

szej pra cy jest ku l tu rem. Zo stał on wpro wa dzo ny Els Oksa ar na okre śle nie be -
ha wio re mów wer ba l nych (słowa, zda nia, te ksty), para ję zy ko wych (płeć, za wód),
nie wer ba l nych (mi mi ka, ge sty) oraz poza wer ba l nych (pro kse mi ka, czas, mie j -
sce) (Bur k hardt 2008: 197). W ni nie j szej pra cy przy j mu je się te r min ku l tu rem
w od nie sie niu do ana li zy języ koz na w czej do tyczącej aspe ktu socjo kultu ro we go
za wa r te go w te kstach pod rę cz ni ków na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go. Tak
sze ro kie ro zu mie nie słowa ku l tu rem po zwa la objąć swym za się giem ba da nia
nad te kstem w kon te k ście aspe ktu socjo kultu ro we go. 

Ję zyk, któ rym posługu je się człowiek jest nie ty l ko śro d kiem wy ra zu, ale
rów nież prze ka zu in fo r ma cji. Ję zyk jest ta k że od zwier cied le niem ku l tu ry da ne -
go na ro du. Ana li zując ku l tu re my, któ re są ję zy ko wy mi no ś ni ka mi ku l tu ry, uka -
zują one od mien ny spo sób pa trze nia na świat. 

Ję zyk jest naj waż nie j szym ele men tem ku l tu ry człowie ka. Ponad to ist nie je on 
wśród społecze ń stwa, w związku z tym jego fun kcjo no wa nie wiąże się z ko e g -
zy stencją okre ślo nych za sad uży t ko wa nia. Za sa dy te mogą mieć cha ra kter uni -
wer sa l ny, gdy od noszą się do po zio mu stru ktu ry ję zy ka lub rela tywi sty cz ny,
gdy wy zna czają akce p to wa ne społecz nie wzo r ce ję zy ko we (Ki siel 1992: 9). 

Ety kie ta ję zy ko wa8 jest powiązana z ku l turą da nej społecz no ści. Jest ona re -
a li zacją obo wiązującego w da nym na ro dzie mo de lu grze czno ścio we go9. Ki siel
tra ktu je ję zyk jako je den ze skład ni ków kon fi gu ra cji wzo ru ku l tu ry (Ki siel
1992: 12). Mówiąc o wzo rze ku l tu ry na le ży ro zu mieć, że wzór ten im p li ku je
wa run ki, w ja kich po wsta je re la cja mię dzy wzo rem ku l tu ry a ety kietą ję zy kową. 
Ponad to przy j mu je się w ni nie j szej pra cy pogląd R. Be ne dict, dla któ rej wzór
ku l tu ro wy to ze spół zin te gro wa nych wzo rów za cho wań człowie ka (Be ne dict
1966: 114 i n.). Jed nym z wzo rów za cho wań jest wzór ję zy ko wy, któ ry dla po -
trzeb te j że pra cy na zy wa ny bę dzie ety kietą ję zy kową. Ety kie ta owa jest przed -
mio tem ana li zy języ koz na w ców10 po przez ba da nie prze ja wów wzo rów ję zy ko -
wych za cho wań grze cz no ścio wych człowie ka, tra ktując je jako fa kty ku l tu ro we. 
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8 Dla po trzeb ni nie j szej pra cy przy j mu je się, że ety kie ta ję zy ko wa to „zbiór przy ję tych w da nej 
społecz no ści wzo rów ję zy ko wych za cho wań grze cz no ścio wych, zwy cza jo wo przy porządko wa -
nych okre ślo nym ty pom sy tu a cji, na rzu cających jej ucze st ni kom okre ślo ne role komu nika cy j ne”
(Ma r cja nik 2001: 11 i n.). 

9 W ni nie j szej pra cy ana li zu je się pol ski mo del grze cz no ścio wy, za wa r ty w te kstach pod rę cz -
ni ków do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go. Mo del ten jest umową grze cz no ściową, któ ra
ułatwia re la cje mię dzy lu dz kie. 

10 Ba da nia nad ety kietą ję zy kową roz począł ponad 30 lat temu Ka zi mierz Ożóg a ba da nia te
kon ty nu u je Małgo rza ta Ma r cja nik.



Ba da nie ety kie ty ję zy ko wej jest ba da niem ku l tu ry da nej społecz no ści w aspek-
cie ję zy ko wym. 

Ety kie ta ję zy ko wa ma związek z tzw. grze sz no ścią, ale języ koz na w stwo nie
ana li zu je grze sz no ści ję zy ko wej je dy nie w ka te go riach savoir-vivre’u ję zy ko -
we go. Ety kie ta nie jest zbio rem wa rian tów forma lnoję zy ko wych za cho wań
grze cz no ścio wych, ale zbio rem dopu sz cza l nych fo r ma l nych wy po wie dzi grze -
cz no ścio wych w okre ślo nych sy tu a cjach społecz nych (Ma r cja nik 2001: 12).
Ety kie ta ję zy ko wa pod le ga pe w nym no r mom sto so wa na w od nie sie niu do ję zy -
ko wych za cho wań grze cz no ścio wych, któ re Ma r cja nik za li cza do norm społecz -
nych (Ma r cja nik 2001: 37). No r my te re gu lują za cho wa nie ję zy ko we jed no stki
wo bec in nych osób. Ponad to mo del grze cz no ści ję zy ko wej wy cho dzi z za sa dy,
że jed no stka jest auto no mi cz na, po sia dająca wro dzo ne po czu cie god no ści. Oso -
ba, któ ra sto su je się do tego mo de lu grze cz no ści do strze ga swe go in ter loku to ra
właś nie jako pod miot, pa r t ne ra ko mu ni ka cji, jako oso ba, byt re a gujący na zwro -
ty ję zy ko we. Poza tym oso ba sto sująca w ko mu ni ka cji ety kie tę ję zy kową kie ru -
je się za sadą ży cz li wo ści. Inne za sa dy grze cz no ści ję zy ko wej to: 
– oka zy wa nie skro mno ści: po mnie j sza nie włas nej oso by a pod kre śla nie zasług

pa r t ne ra ko mu ni ka cji,
– oka zy wa nie wdzię cz no ści, 
– de kla ra cja po mo cy: go to wość do przysługi,
– oka zy wa nie skru chy: gdy pa r t ner ko mu ni ka cji za cho wał się nie sto so w nie,

nie ta kto w nie, 
– oka zy wa nie em pa tii: współod czu wa nie z pa r t ne rem ko mu ni ka cji,
– oka zy wa nie deli ka t no ści: nie po ru szać pod czas ko mu ni ka cji kwe stii przy -

krych, smu t nych dla pa r t ne ra,
– oka zy wa nie spe cja l ne go sza cun ku: przysługu je to nie któ rym człon kom, czy li

ko bie tom, oso bom sta r szym, ro dzi com, przełożo nym, zasłużo nym przed sta -
wi cie lom władzy oraz działaczom (Ożóg 2005: 11 i n.).
W ra mach ety kie ty ję zy ko wej wy ró ż nia się po je dyn cze jed no stki, na zy wa ne

aktem ety kie ty, do któ rych na le ży za li czyć: po wi ta nia, po że g na nia, po dzię ko -
wa nia, prze pro sze nia, ży cze nia, po zdro wie nia, gra tu la cje, kon do len cje, przed -
sta wia nie się, przed sta wia nie ko muś ko goś, to a sty, kom p le men ty (Ożóg 2005:
11 i n). 

Ma r cja nik (Ma r cja nik 1992: 27–31) dzie li wszy stkie ist niejące wy ra że nia
grze cz no ścio we na trzy gru py:
1. wy ra że nia o  m o c y  p r e  d y k a  t y  w  n e j,  s p r o  w a  d z a j ą c e j  s i ę  d o

w s k a  z y  w a  n i a  p o  d y  k t o  w a  n y c h  k o n  w e n c j ą  g r z e  c z  n o  -
ś c i o  w y c h  re la cji mię dzy par t ne ra mi ko mu ni ka cji ję zy ko wej: po dzię ko -
wa nia, po wi ta nia, po że g na nia, prze pro sze nia, ży cze nia, po zdro wie nia, gra tu -
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la cje, kon do len cje, to a sty, przed sta wia nie się, dedyka cje. Akty te ró ż nią się
mię dzy sobą zna cze niem le ksy ka l nym, jed nak mo ż na je wszy stkie spro wa -
dzić do fo r muły eks pli kacy j nej, któ re mogą wy stę po wać w fo r mie sza b lo nu
ję zy ko we go, w po sta ci indy widu a l nej eks pre sji ję zy ko wej.

2. wy ra że nia m n i e  m a j ą c e  m o c y  p r e  d y k a  t y  w  n e j, któ re są je dy nie
skład ni kiem aktu mowy, któ rych przed mio tem orze ka nia są inne re la cje grze -
cz no ścio we, ja kie za chodzą mię dzy par t ne ra mi dia lo gu, ko mu ni ka cji. Są to
fo r my ad re sa tyw ne: pa nie pro fe so rze, moi ko cha ni, mamo. Na le ży ta k że do
tej gru py za li czyć orze cze nia złożo ne: niech mi bę dzie wol no, gdy by pani za -
cze kała, niech pan bę dzie łaskaw, bądź uprze j my, czy nie spra wiłoby pani
kłopo tu, je że li pan po zwo li, je śli mo ż na, wy bacz. Oprócz tych śro d ków le ksy -
ka l no-skład nio wych za grze cz no ścio we uchodzą ta k że mo da l ne kon stru kcje
skład nio we: czy może mi pan…, czy mógłby pan…, czy nie mógłby pan…
Akty te nie na ru szają su we ren no ści ad re sa ta. Te akty mowy są szcze gó l nie
obu do wa ne w słowa, któ re nie przy mu szałyby ad re sa ta to czyn no ści, któ rych 
nie za mie rza wy ko nać. Są one obu do wa ne, by nie wywołać u ad re sa ta nie -
chę ci działania, po mo cy (por. też Ol cho wa 2010). 

3. wy ra że nia o  m o c y  p r e  d y k a  t y  w  n e j, k t ó  r e  n i e  o r z e  k a j ą  o  r e  -
l a  c j a c h  g r z e  c z  n o  ś c i o  w y c h  mię dzy par t ne ra mi ko mu ni ka cji, nie
za wsze mają ta k że fo r mę uz na waną za po wszech nie przy jętą w ety kie cie
grze cz no ścio wej: bar dzo mi miło, przy kro mi, nie prze szka dzaj, bar dzo je steś 
miły, mo ż na na chwi le cz kę, to miłe, nie wiem, co bym zro bił, a może coś je sz -
cze trze ba?, nie prze szka dzam? Fo r ma grze cz no ścio wa tych form jest tak
mo c no zaka mu flo wa na, że zde ko do wa nie wy ma ga do ko na nie pe w nych za -
bie gów racjo nali sty cz nych. 
W ni nie j szej czę ści roz pra wy zo sta nie uka za na ana li za, któ ra do ty czy tzw.

ety kie ty ję zy ko wej. Ba dając ję zyk pod rę cz ni ków do na uki ję zy ka pol skie go dla
obco kra jo w ców pod kątem ety kie ty ję zy ko wej, na le ży stwier dzić, że su ge ru je
się w nich, iż fo r my ta kie jak: pan, pani, pa ń stwo na leżą do form grze cz no ścio -
wych w ję zy ku pol skim, lecz słowa: ty nie jest już formą grze cz no ściową. Mo ż -
na po sta wić py ta nie, czy zwró ce nie się do oso by, z którą aktu a l nie pro wa dzi my
dia log, po przez fo r mę ty jest formą nie grzeczną, nie akce p to waną.

W ana li zo wa nych pod rę cz ni kach za uwa żo no rów nież, że nie ist nieją fo r my
wy, którą cza sem sto su je się na Pod ha lu lub na Śląsku wo bec osób sta r szych,
czym rów nież oka zu je się im sza cu nek. Jest to fo r ma ar cha i cz na i już obe c nie
rza d ko uży wa na. 

Z ana li zy pod rę cz ni ków prze bi ja pe w na pra widłowość. W pol skiej ety kie cie
ję zy ko wej nie wy ma ga się od roz mów cy zna jo mo ści na zwi ska dru giej oso by.
Wy sta r czy, że oso ba posłuży się zwro tem pan, pani lub pro szę pani, pro szę
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pana. Nie stwier dzo no pod czas ana li zo wa nia pod rę cz ni ków, by wystąpiła fo r -
ma typu: pani Do ro to, pa nie An drze ju. Wy ni ka z tego pe wien sto pień zażyłości
i ty l ko taka zażyłość uspra wie d li wia uży wa nie ta kich zwro tów. Te fo r my ję zy -
ko we prze ka zują pe wien spe cy fi cz ny i okre ślo ny ob raz ku l tu ry ję zy ka, grze cz -
no ści w Pol sce a mia no wi cie, iż w na szym kra ju fo r my: pani Do ro to (rza dziej
pani Do ro t ko), pa nie An drze ju (pa nie An drze j ku) nie są sto so wa ne. Uka zują
one zby t nie spo u fa la nie się z roz mów ca, co w pol skiej rze czy wi sto ści ję zy ko -
wej jest nie dopu sz czal ne. Na to miast wy stę pują fo r my, w któ rych uży wa ne są
na zwi ska lub ich brak, np. pro szę pana, pro szę pani lub pa nie Ko wa l ski, pani
Ko wa l ska. Ponad to do ko nując ana li zy na zwisk w pod rę cz ni kach, uczący się
wy su nie wnio sek, że je dy ny mi na zwi ska mi, ja kie ist nieją pol skiej rze czy wi sto -
ści ono mato pei cz nej to: No wak, Ko wa l ski. Ana li za na zwisk zo sta nie przed sta -
wio na w in nym pod roz dzia le ni nie j szej pra cy. 

Do strze żo no ta k że akty po zdro wie nia: dzień do bry, cześć. Nie wystąpiły fo r -
my typu: całuję rączki, kłaniam się ni sko, kogo moje oczy widzą, któ re są chara -
ktery sty cz ne dla grze cz no ści indy widu a l nej, któ ra wy cho dzi poza na wias usta -
lo nej stan dar do wej grze cz no ści. Mamy tu do czy nie nia z grze cz no ścią skon -
wen cjona lizo waną, umó wioną i usta lo na. Te fo r my co pra wda wy ra żają sza cu -
nek, re spekt, czołobi t ność. Lecz w pod rę cz ni kach nie wy stę pują zwro ty, któ re
mo ż na byłoby za li czyć do ka te go rii hiper grze cz nych. 

W pod rę cz ni kach wy stę pują ta k że zwro ty, któ re dla po trzeb ni nie j szej ana li -
zy mo ż na okre ślić jako zwro ty grze cz no ścio we wzmo c nio ne przez mody fi ka to -
ry przysłów ko we, np.: bar dzo dzię ku ję, bar dzo prze pra szam, ogro m nie się cie -
szę. Roz mów cy uka za ni w pod rę cz ni kach czę sto sto sują przysłówki: bar dzo,
czę sto, szcze rze, gorąco, naj ser de cz niej, naj pię k niej. Uży cie tych mody fi ka to -
rów ma za pe w nić po wo dze nie da nej fo r muły a co za tym idzie sku te cz ność
całego zwro tu grze czno ścio we go. Osobą wy ma wiająca taki ko mu ni kat kie ru je
się pra gma tyką ję zy kową. Na da w ca chce prze ko nać od bio r cę, że nie tra ktu je go 
fo r ma l nie, ale indy widu a l nie, szcze gó l nie. 

Zda rza się, że pa r t ne rzy roz mo wy sta rają się uwia ry god nić ety kie tę grze cz -
no ściową sto sując po wta rza nie fo r muł i sze ro ko sto sują mody fi ka to ry
przysłów ko we. Tę ka te go rię ety kie ty ję zy ko wej mo ż na okre ślić mia nem zwro -
tów grze cz no ścio wych wzmo c nio nych przez po wta rza nie, np.: bar dzo, bar dzo
dzię ku ję. 

W ana li zo wa nych pod rę cz ni kach ist nieją rów nież zwro ty, po przez któ re na -
da w ca syg na li zu je chęć zmia ny te ma tu, np.: No tak, ale, przy oka zji, a pro pos,
właś nie przyszło mi na myśl, je śli już mó wi my. Poza tym wystąpiły zwro ty sy g -
na li zujące ad re sa to wi, że na da w ca ma inne zda nie, np.: w tej kwe stii mam inne
zda nie, po zwo lę się z pa nem nie zgo dzić, mam nie ste ty inne zda nie, jak wi dzę
ma pan inne zda nie.
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W ana li zo wa nym ma te ria le nie wy stę pują eks pre sy w ne po wi ta nia czy po że -
g na nia, np: a ko góż to ja wi dzę, że g nam czu le. Ist nieją na to miast zwro ty grze cz -
no ścio we wy ra żające czystą grze cz ność: wi tam, prze pra szam, dzień do bry, dzię -
ku ję, że g nam. 

Po ni żej zo stały za pre zen towa ne ku l tu re my, od noszące się do ety kie ty ję zy -
ko wej. Zo stały one po gru po wa ne, a w ra mach da nej gru py uka za no kon kre t ne
zwro ty grze cz no ścio we:
– po wi ta nia: dzień do bry, wi taj, cześć, do bry wie czór, wi tam, halo (pod czas roz -

mo wy tele fo ni cz nej);
– po że g na nia: do zo ba cze nia, do wi dze nia, cześć, pa, na ra zie, do bra noc, no to

nie prze szka dzam, do usłysze nia ( w przy pa d ku roz mo wy tele fo ni cz nej);
– po dzię ko wa nia: dzię ku ję, ogro m nie pani/panu/pa ń stwu dzię ku ję, dzię ku ję bar -

dzo, sto kro t ne dzię ki, bar dzo mi miło, bar dzo mi przy je m nie, bar dzo mi miło;
– prze pro sze nia: naj mo c niej pana/pa nie/pa ń stwa prze pra szam (lub od wro t nie

prze pra szam naj mo c niej), przy kro mi, prze pra szam, oj naj mo c niej prze pra -
szam, bar dzo pana/panią/pa ń stwa prze pra szam, bar dzo mi przy kro, je sz cze
raz prze pra szam (cza sem po ja wia się dro biazg, nie ma spra wy), bar dzo jest
to bie wdzię cz ny, tro chę mi głupio, głupi mi z po wo du;

– ży cze nia; Wesołego Al le lu ja, Wesołych Świat, Szczę śli we go No we go Roku,
składam naj le p sze ży cze nia z oka zji imie nin, wszy stkie go naj le p sze go, z naj -
le p szy mi ży cze nia mi, ży czę/ży czy my zdro wia i szczę ścia, wesołych świat Bo -
że go Na ro dze nia i Szczę śli we go No we go roku życzą, Ra do s nych Świat Wiel -
ka no c nych ży czy, Wszy stkie go naj le p sze go z oka zji imie nin, naj serde cznie j sze 
ży cze nia uro dzi no we, ser de cz ne ży cze nia wszy stkie go naj le p sze go na no wej
dro dze ży cia, ser de cz ne ży cze nia szy b kie go po wro tu do zdro wia;

– po zdro wie nia: po zdra wiam, po zdra wia my z...,;
– gra tu la cje: świe t nie, feno me na l nie, fan ta sty cz nie;
– kon do len cje; przy kro mi, wy ra zy głębo kie go współczu cia; 
– przed sta wia nie się: je stem, miło mi pana/panią/pa ń stwa po znać, bar dzo mi

miło, na zy wam się, jak się pan na zy wa, jak pan ma na imię, na zy wam się,
niech pani po zwo li, że przed sta wię;

– przed sta wia nie ko muś ko goś: to jest, a to jest;
– za pro sze nia: za pra szam na, za pra szam do... 

W ni nie j szej ana li zie ku l tu re mów szcze gólną uwa gę kie ru je się na ży cze nia
jako je den ze zwro tów grze cz no ścio wych oraz na grze cz ne od mo wy za wa r te we 
wspo mnia nych pod rę cz ni kach. Życze nia to skon wencjo nalizo wa na fo r ma zwro -
tu grze czno ścio we go. Życze nia za wa r te w pod rę cz ni kach do tyczą świat oraz
imie nin i uro dzin. Je śli do ko na my ana li zy ży czeń związa nych z imie ni na mi czy
uro dzi na mi, naj czę ściej po ja wia się przed ro stek naj- w wy po wie dziach: naj ser -
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de cz niej, naj le p sze go. Ponad to pełna po stać ży cze nia ma sta tus zda nia oz na j -
mującego, skon cen trowa ne go wokół cza so w ni ka ży czyć lub jego sy no ni ma mi:
win szo wać, gra tu lo wać. Pod mio tem w zda niu, okre śla ne go mia nem ży cze nia
jest bar dzo czę sto rze czo w nik oso bo wy. Naj czę ściej ży czy się ko muś niż cze -
muś. W pod rę cz ni kach nie za ist niała fo r ma cza so w ni ka zwro t ne go typu: ży czyć
so bie. Nie wystąpiła ta k że w tre ści ży czeń pa r ty kuła niech, np.: Niech Bóg da ci 
zdro wie, Niech ci się wie dzie. Żadne z ży czeń za mie sz czo ne w pod rę cz ni kach
nie za wie rało try bu roz ka zującego, np. Trzy maj się mo c no, Bądź zdrów. Czę sto
po ja wiały się ży cze nia ma ksy ma l nie skon den so wa ne, z całko wi tym po mi nię -
ciem dopełnie nia na zy wającego od bio r cę (Zgółka 2005: 17–19). 

Oprócz wska za nych aktów ety kie ty w ana li zo wa nych pod rę cz ni kach ist nieją 
ta k że po je dyn cze wy ra że nia, któ re ist niejąc od dzie l nie, nie mają mocy pre dyka -
ty w nej, lecz sta no wią obu do wę aktu wy po wie dzi. Są to fo r my ad re sa tyw ne
typu: moi ko cha ni, pa nie pro fe so rze, pani do ktor. Po dobną rolę pełnią zwro ty:
po zwo lę so bie, bądź uprze j my, gdy by pani ze ch ciała, je śli pani po zwo li. Zwro ty
te, tzw. orze cze nia złożo nych zdań po je dyn czych, pełnią rolę grze cz no ścio wej
obu do wy. Do tej gru py mo ż na ta k że za li czyć mo da l ne kon stru kcje skład nio we:
Czy może mi pan to po ka zać? Jest to tryb py tający, ale w fo r mie roz ka zującej.
W pod rę cz ni kach ist nieją rów nież wy po wie dzi w fun kcji try bu py tającego
w formie przy pu sz czającej, np. Czy mógłby mi pan to po ka zać? Ist nieją w tych
pod rę cz ni kach ta k że za prze cza l ne fo r my try bu przy pu sz czającego, np. Czy nie
mógłby mi pan to po ka zać? Ponad to za uwa żo no, że ana li zo wa ne pod rę cz ni ki
za wie rają wy ra że nia, mające zwię kszyć moc pre dy ka tywną: przy kro mi, tak się
cie szę, żałuję, miło mi, z przy je mno ścią, nie ste ty. Słowa te za wie rają one pewną
emo ty w ność mówiącego, ko mu ni kują o grze cz no ścio wym sto sun ku mówiącego 
do ad re sa ta. Do strze żo no rów nież, że w pod rę cz ni kach fi gu rują wy ra że nia
o grze cz no ścio wym sto sun ku mówiącego do ad re sa ta będące: ra da mi, de kla -
racją po mo cy, obie t ni ca mi, py ta nia mi o zdro wie, o spra wy dla ad re sa ta wa ż ne.
Zwro ty te mają pewną siłę grze cz no ści, któ ra wy zwa la się w kon kre t nych in ter -
akcjach wer ba l nych (Zgółka 2005: 13 i n.). 

Ponad to na le ży do dać, że poza naj waż niej szy mi zwro ta mi grze czno ścio wy -
mi w pod rę cz ni kach ist nieją rów nież zwro ty, któ re pełnią w ję zy ku pol skim
fun kcję grze cz no ściową, mieszczące się w ra mach ety kie ty ję zy ko wej, lecz
zwro tów tych jest nie wie le, a są nimi: 
– zdro b nie nia: bi le cik, bułeczka, ko nia czek;
– fo r ma pro szę: słowo to stało się pe w nym ma gi cz nym słowem, któ rym od po -

wia da się na pro śbę, sfo r mułowaną w fo r mie py tającej – Czy może mi pan
po ży czyć długo pis? Pro szę. Słowo to stwa rza at mo s fe rę grze cz no ści;

– fo r ma po pro szę: w pod rę cz ni kach po ja wia się w kon te k ście ku p na da nej rze -
czy: po pro szę chleb, po pro szę tę książkę. Je śli klient nie chce ku pić da nej
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rze czy, wów czas w pod rę cz ni ku wid nie je słowo pro szę, co ko mu ni ku je bra -
ku, jak na ra zie, chę ci na by cia tego przed mio tu. 
Ka ż de społecze ń stwo w tym ta k że pol skie wy twa rza pe wien sze reg sy ste mu

nor maty w ne go, któ ry re gu lu je rów nież za cho wa nia ję zy ko we. Jed nym z sy ste -
mów są no r my oby cza jo we, wo bec któ rych pod rzęd ne są no r my grze cz no ścio -
we. Ana li zując pod rę cz ni ki, au to ra ni nie j sze go opra co wa nia in te re so wały je dy -
nie za cho wa nia ję zy ko we. Nie jest rzeczą łatwą okre śle nie, któ re za cho wa nia
ję zy ko we mo ż na uz nać za grze cz no ścio we. Dzie je się tak dla te go, po nie waż
„pol skie no r my grze cz no ścio we za nie sto so w ne za cho wa nie uz nają [ta k że –
przyp. S.T.] za nie cha nie pe w nych za cho wań […]. O sto so w no ści/nie sto sow no -
ści okre ślo nych za cho wań roz strzy gają ponad to: kon kre t na sy tu a cja mó wie nia
oraz kon kre t ne ce chy pa r t ne rów in ter akcji i ich wza je m ne re la cje” (Ma r cja nik
2001: 38). Grze cz ność jest trud na do zde fi nio wa nia w ka te go riach języ koz na w -
czych. Nie jest ona ka te go rią gra ma tyczną. Jed nak fo r my grze cz no ścio we są ję -
zy ko wy mi fo r ma mi, po przez któ re wy ra ża my swój sza cu nek, uległość. Ponad to 
oso by uży wające form grze cz no ścio wych uwa ża ne są po pro stu za kul tu ra l ne,
wy cho wa ne, grze cz ne.

Z pod rę cz ni ków, któ re zo stały pod da ne ana li zie pod kątem ety kie ty ję zy ko -
wej, uka zu je się pe wien stan rze czy, ob raz rze czy wi sto ści pol skiej. Ety kie ta ję -
zy ko wa za wa r ta w pod rę cz ni kach jest prze ja wia na wie le razy i ob co kra jo wiec
uczący się ję zy ka pol skie go do strze że, że ety kie ta ję zy ko wa jest za cho wa niem
na wy ko wym. Na le ży ta k że wy ró ż nić sy tua cy j ne ję zy ko we za cho wa nia grze cz -
no ścio we. Z pod rę cz ni ków prze bi ja pe wien stan rze czy. Nie któ re za cho wa nia
ję zy ko we ta kie jak: po win szo wa nia, po zdro wie nia, za pro sze nia, gra tu la cje, kon -
do len cje są wy po wia da ne przez na da w cę ty l ko wów czas, gdy cha ra kte ryzu je się 
pewną zażyłością pa r t ne rów. Czę sto na da w ca tych aktów sta ra się na dać im
cha ra kter indy widu a l nej fo r my. Jed nak da l sza ana li za uka zu je, że no r ma nie na -
rzu ca rea li zo wa nia tych aktów. Nie ma na ka zu, by tak się za cho wać. Ad re sat
jed nak ocze ku je od na da w cy, że tak właś nie postąpi. 

W pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka pol skie go dla obco kra jo w ców ist nieją
zwro ty, któ re mo ż na okre ślić mia nem nie obo wiązko wych ję zy ko wych za cho -
wań grze cz no ścio wych. Obe j mują one ta kie typy aktów, jak: 
– kom p le men ty – Co za nie spo dzian ka, do sko na le mówi pani po pol sku; 
– rady – ra dzę tak nie ro bić, pro szę zro bić tak;
– de kla ra cje – chę t nie pani/panu po mo gę.

De dy ka cje, któ re ta k że za li cza się do nie obo wiązko wych ję zy ko wych za cho -
wań grze cz no ścio wych, nie wystąpiły w ana li zo wa nych pod rę cz ni kach. 

Ana li zując polską ety kie tę ję zy kową, mo ż na zaob se r wo wać ten den cję upra -
sz cza nia się zwro tów grze cz no ścio wych, ich po wo l na zmia na i ewo lu cja, któ ra
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w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go nie wy stę pu je. Ewo lu -
cja ety kie ty ję zy ko wej zo stała wywołana, zda niem K. Ożó ga, zmia na mi ustro jo -
wy mi, któ re miały mie j s ce po 1989 roku. Ponad to po wo dem zmian w ety kie cie
ję zy ko wej są co raz sze r sze sto sun ki Po la ków z in ny mi ku l tu ra mi w za kre sie go -
spo dar ki, eko no mii i społecz nym. Na le ży ta k że stwier dzić, że przy czyną no we -
go mo de lu grze cz no ści ję zy ko wej jest lan so wa ny przez współcze s na ku l tu rę
mo del człowie ka nie grze cz ne go, ale sku te cz ne go. Poza tym do strze ga l na jest
moda ję zy ko wa, któ ra epa tu je lu zem w mó wie niu. Wpływ śro d ków ma so we go
prze ka zu ta k że jest odpo wie dzia l ny za upra sz cza nie się i ubo że nie ety kie ty ję -
zy ko wej. Wśród za pra sza nych go ści do pro gra mów tele wi zy j nych są tacy, któ -
rzy chwalą się swoją wul ga r no ścią i ob sku ran tyz mem ję zy ko wym. Nie bez zna -
cze nia jest ta k że mo del nowo cze s ne go wy cho wa nia, któ ry po mi ja trans mi sję
tra dycy j ne go mo de lu grze cz no ści jako prze sta rzałego (Ożóg 2005: 12 i n.). 

Co raz rza dziej sto su je się zwro ty typu: pię k nie dzię ku ję, je stem ogro m nie
wdzięcz ny, składam ser de cz ne po dzię ko wa nia, sto kro t ne dzię ki. Za czy na się
kształto wać nowa i upro sz czo na ety kie ta grze cz no ścio wa, którą ra czej trud no
już na zwać ety kietą. Młodzi lu dzie wolą po wie dzieć: dzię ki, thanks. Za miast
kwie ci s tych po dzię ko wań po wiedzą: spo ko gość je steś, za je bi sty z cie bie fa cio,
spo ko je steś. Kie dyś, gdy składało się ży cze nia uży wało się ofi cja l nych i dłu-
gich re to ry cz nych fi gur a dziś mówi się: no to naj le p sze go. Z tych ki l ku przy-
kładów mo ż na bar dzo łatwo do strzec, że tych zwro tów nie mo ż na okre ślić jako
ety kie ta. Są to zwro ty nie po rad ne grze cz no ścio wo, mające układ eko nomi cz no -
ści, mini ma li za cji czy upro sz cze nia grze cz no ści. Ponad to, jak wska zu je
K. Ożóg, młode po ko le nie ma nie chęć do czułostko wo ści, pa to su, eg za l ta cji czy 
uja w nia nia po zy ty w nych uczuć. Nowa ety kie ta grze cz no ścio wa za czy na być
tole ran cy j na wo bec wy ra żeń wu l ga r nych typu: za je bi sty, za je bi sta. Przełamu je
się ta k że tabu w za kre sie załatwia nia swo ich po trzeb fi zjo logi cz nych. Kie dy
wsta wało się od stołu mówiło się ta je mni czo, że idzie się tam, gdzie król cho dzi 
pie chotą. Ko bie ty sto so wały wte dy zwrot: idę przy pu dro wać no sek. A młod zież 
woli po wie dzieć: idę się wy lać, idę się wy srać (Ożóg 2005: 10). Do strzec też
mo ż na, że za miast słowa prze pra szam uży wa się zwro tu: sor ki, sor ry. Być
może słowo prze pra szam jest za długie i dla te go młode po ko le nie Po la ków woli 
kró t sze słowa, kie rując się kry te rium eko nomi cz no ści. Co raz czę ściej do strze ga
się eks pan sję słowa ty. Jest już pewną modą w wie lu pro gra mach tele wi zy j nych
czy ra dio wych, by do roz mów cy zwra cać się przez ty. Ety kie ta Po la ków upra sz -
cza się, ba na li zu je i spłyca. Zwro ty, któ re do tej pory były uwa ża ne za nie grze -
cz ne, dzi siaj cieszą się wie l ka estymą. Mo ż na po wie dzieć, że w pol skiej ety kie -
cie ję zy ko wej za czy na się okres mini ma li za cji grze cz no ści, któ ra dzi sie j sze po -
ko le nie młodych Po la ków krę pu je. Być może przy czyną ta kie go sta nu rze czy
jest m.in. lan so wa ny przez współczesną ku l tu rę mo del człowie ka szy b kie go
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w działaniu i mó wie niu, co przekłada się na ety kie tę ję zy kową. Ponad to za taki
stan rze czy mo ż na rów nież wi nić śro d ki ma so we go prze ka zu, któ re emi tują fi l -
my, w któ rych do strzec mo ż na upro sz czo ny i pry mi ty w ny mo del ety kie ty. 
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So nia CIU P KE

Johan nes von Süde aus dem Ro man 
Die Ma u er schwankt von Wo l f gang Ko ep pen,

den sein übertriebenes Pfli chtbe wusst se in
zum Sündenbock des Le bens ma ch te

Die Ana ly se ei nes Ro mans des aus Pom mern stam men den Au tors Wolf gang
Koep pen mit ei ner bio gra phi schen Skiz ze zu be gin nen, wi der sprich in ge wis ser
Wei se der Hal tung des Au tors, der sich als Au ßen sei ter ver stand und sel ber vor
al lem um die ge sell schaft li che Re le vanz sei ne Wer ke be müht war. Koep pen
küm mert sich we der um li te ra ri sche Rich tun gen und Strö mun gen, noch um die
Wün sche des Pu bli kums, und sei ne Welt an schau ung ba siert auf der sich
hartnäc kig wie der ho len den dunk len Ah nung von der gro ßen Ver geb lich keit.

Der 1906 in Greifs wald ge bo re ne Koep pen wuchs als un ehe li ches Kind al -
lein bei der Mut ter auf. Nach dem vor zei ti gen Ver las sen der Schu le ging er di -
ver sen Be schäf ti gun gen nach und ar bei te te u.a. als Schiffs koch und Kino platz -
an wei ser. In der Zeit der Wei ma rer Re pu blik schlug er sich als Schau spie ler,
Dra ma tur gie-Vo lon tär, Hilfs re gis seur und mit Pres se- Ar beit durch, ehe er An -
fang der drei ßi ger Jah re in Ber lin als Feuil le ton re dak teur beim Ber li ner Bör -
sen- Cou rier An stel lung fand. 1934 nach dem Röhm- Putsch ging Koep pen aus
Pro test nach Hol land, wo er Kon tak te u.a. zu Klaus und Eri ka Mann hielt. Aus
dem hol län di schen Exil kehr te er 1938 zu rück und fand beim Film Un ter -
schlupf, um hier als Dreh buch au tor das Ende des Krie ges ab zu war ten (vgl. Mül -
ler- Wal dek, Gratz 1998: 329–333).

Koep pen ist Ver fas ser von fünf Ro ma nen, die in zwei Zeit ab schnit ten ge -
schrie ben wur den. Die er ste Schaf fen spe ri ode mit den Ro ma nen Eine un glück li -
che Lie be, 1934 und Die Mau er schwankt, 1935 fiel in die er sten Jah re der na -
tio nal so zia li sti schen Herr schaft. Die näch sten Bü cher Koep pens – die Ro man -
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tri lo gie Tau ben im Gras, Das Treib haus und Der Tod in Rom – ent stan den in
den Jah ren 1951 bis 1954. In der Fol ge zeit er schie nen nur noch we ni ge Bü cher
meist Rei se be rich te von dem Ro man cier Koep pen und so blieb auch ein von der 
Öf fent lich keit er war te te Ro man bis zu sei nem Tod 1996 aus (vgl. Reich- Ra -
nicki 1996: 16–24).

Koep pen der Un glück li che und Hei mat lo se, des sen ein zi ge Hei mat die Li te -
ra tur ist, die ihm Schutz und Zu flucht bie tet, schrieb sei nen zwei ten Ro man Die
Mau er schwankt, der der Ge gen stand der Un ter su chung ist, 1935 in Sche we nin -
gen in Hol land. 

Ich war ein Fremd ling. Ich war es gern. Ich wur de ein Be ob ach ter. Das lag mir. Ich war auf
dem Weg, die Hei mat zu ver lie ren. Das er schreck te mich. [...] Ich war ein vo gel frei er Schrift stel -
ler. Ich woll te es sein. Es war mein Ziel. Ich hat te ge tan, was ich schon beim Ber li ner Bör sen-
-Cou rier hat te tun wol len, ich hat te ein Buch ge schrie ben (Koep pen 1986: 161). 

Von der Idee, ei nen deut schen Klein stadtro man zu schrei ben, nicht über -
zeugt, ließ sich Koep pen von sei nem Freund Max Tau zu die sem Vor ha ben
über re den. Es war eine Ent schei dung, der sich der Au tor mit Wi der wil len beug -
te, und so wi der spie gelt das Buch in sei ner Form viel mehr die kon ser va ti ven
An sich ten von Tau, als den für Koep pen cha rak te ri sti schen ra di ka len ge sell -
schafts po li ti schen Pro test. Man er war te te von ihm eine idyl li sche Hei mat ge -
schich te, dem zu fol ge wirkt vie les in die sem Ro man kon ven tio nell. Den noch
ver such te er, dass so wohl in der Aus sa ge als auch im Ti tel selbst ein Teil von
sei ner Welt an schau ung zum Tra gen kommt. In ge tarn ter Form, denn in ei nem
Bal kan land, wird bru ta ler Po li zei ter ror ge schil dert und auch die Hand lung wird
zu rück in die Zeit des er sten Welt krie ges ver legt. So war für Koep pen als
Schrei ben den die Mau er das Sym bol des Kai ser reichs und ihr Schwan ken die
Vor ge schich te kom men der un auf halt sa mer Zu sam men brü che (vgl. Koep pen
1986: 165).

Das Buch er schien im Drit ten Reich und blieb ohne Wir kung. Eine Aus nah -
me ist hier der Au tor selbst, denn sei ne schrift stel le ri sche Ar beit hat te da durch
fol gen schwe re ne ga ti ve Im pul se er fah ren. Das Er schei nen die ses Ro mans zeugt
von der Iso la ti on und der De pres si on des Künst lers im Drit ten Reich.

Mich pei nig te viel. Ich hat te ein Buch auf dem Markt. Doch das Buch hat te mich ge hin dert,
an de re Bü cher zu schrei ben (Koep pen 1986: 165).

Das Ge fühl der er lit te nen Nie der la ge ver stärk te zu sätz lich die Li qui die rung
des Bru no- Cas si rer- Ver la ges und die Ver än de rung des Ti tels in Die Pflicht, die
ohne das Zu tun des Au tors er folg te. Die ser fal sche Ti tel kehr te ins Ge gen teil,
was Koep pen hat te an deu ten und sa gen wol len. Nach 1945 wei ger te sich der
Au tor lan ge, den Ro man neu er schei nen zu las sen (vgl. Koep pen 1986:
164–165).
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Die Mau er schwankt ist die Ge schich te des Bau mei sters Jo han nes von Süde.
Kurz vor Aus bruch des Er sten Welt krie ges auf ei ner Rei se in den Sü den be geg -
net der Pro ta go nist Or lo ga, ei nem au ßer halb der bür ger li chen Sphä re le ben den,
ver füh re ri schen Mäd chen, in das er sich ver liebt. Die Be zie hung zu ihr droht
sei ne bis he ri ge bür ger li che Exi stenz völ lig aus der Bahn zu wer fen. Sein Lie -
bes glück währt aber nur kurz, in sei nen Ar men wird Or lo ga er schos sen. Jo han -
nes kehrt in sei ne preu ßi sche Hei mat zu rück und ver zich tet auf al les pri va te
Glück, in dem er die Ver ant wor tung für die Fa mi lie über nimmt, die ihm der ster -
ben de Va ter über trug. Er er hält das Amt ei nes staat li chen Bau mei sters in ei ner
klei nen Stadt in Ma su ren, und stellt sein Le ben ganz in den Dienst der Pflicht.
Doch ob wohl er die sem Dienst ge wis sen haft nach geht, fin det er kei nen An -
schluss we der an die Ge mein schaft des Or tes noch an die Mit glie der sei ner Fa -
mi lie. Er bleibt ein sam und ein Au ßen sei ter der Ge sell schaft.

Als we nig re le vant ein ge stuf te Li te ra tur wur de das Werk in das Spek trum
der For schung nur sel ten auf ge nom men. Wür de man hier äs the ti sche Kri te ri en
in den Vor der grund stel len, ist eine sol che Ein ord nung be rech tigt, für die Un ter -
su chung aber nicht ent schei dend, da der Fo kus auf den Pro ta go ni sten und sei ne
Rol le als Sün den bock des Le bens ge rich tet ist. Wenn man den Men schen und
Din gen ei nen ei ge nen Wert zu kom men lässt, kann man sie ohne Maß stä be der
her kömm li chen Äs the tik be trach ten. Sie ha ben ei nen An spruch, so wie sie sind
ge zeigt zu wer den, um eine re flek tier te Sicht auf die Zu sam men hän ge zu er -
mög li chen. Die Ab kop pe lung des Un ter su chungs ge gen stan des von über ge ord -
ne ten Kri te ri en ver schafft eine mehr di men sio na le Ana ly sen per spek ti ve die sich
auf drei ver schie de ne Ebe nen er streckt, und das Aus maß des Schei terns des
Pro ta go ni sten of fen legt. Die iso lier te Be trach tens wei se sei ner Be zie hun gen zur
Ar beit, Ge sell schaft und zum Pri vat le ben kön nen nur bis zu ei nem be stimm tem
Grad er fol gen, da ihre Gren zen dif fus sind und an vie len Stel len naht los in ein -
an der über ge hen, wo durch sie sich ge gen sei tig be din gen und er gän zen. Jo han -
nes von Süde wur de zum Sün den bock des Le bens nicht nur durch de ter mi ni sti -
sche Hand lungs ab läu fe, son dern in gro ßem Maße in fol ge sei ner im Le ben be -
wusst ge trof fe nen Ent schei dun gen.

Be rühmt zu wer den, sich ei nen Na men zu ma chen, ist der Wunsch vie ler
Men schen, der in ih rer Na tur tief ver wur zelt ist. Der Er folg schmei chelt der Ei -
tel keit, ist ein Weg zu Ehre, Ge nuss und Macht, und zu gleich der Mo tor vie ler
Lei stun gen. In die sem Be reich un ter schei det sich das Stre ben von Jo han nes von 
Süde kaum von dem der mei sten Men schen. Ent spre chend träumt er am An fang 
sei ner be ruf li chen Lauf bahn von der Ver wirk li chung sei ner Plä ne. Er be trach tet
die Ar chi tek tur als Kunst, die die Men schen beglüc ken und den Künst ler be fä -
hi gen kann, das Voll kom me ne zu er schaf fen. Das Glück, das er den Men schen

Johannes von Süde aus dem Roman Die Mauer schwankt von Wolfgang Koeppen... 97



brin gen will, ist das Glück der Schön heit und der Funk tio na li tät, der mo der nen
Form, die er in sei nen Ent wür fen um set zen will.

Die sem Ziel und sei nem ei ge nen Schön heits hun ger zu lie be feilt er an sei nen
Ent wür fen, be gei stert sich für das Ma len, und holt sich wei te re An re gun gen für
sei ne Ar beit aus an de ren Be rei chen der Kunst. Er geht als Schaf fen der aus sich
her aus und in das Ge bil de hin ein. Jo han nes ist sich des sen be wusst, dass ein
gro ßes Kunst werk eine gei sti ge Nach kom men schaft ist, ein Sieg über den Tod.
Nicht ganz ster ben zu müs sen, im Werk noch da zu sein, wenn man im Gra be
liegt. Der Ver such dem ab so lu ten Nichts zu ent ge hen.

Doch er ist kein Schwär mer und so schaf fen es die se Vor stel lun gen nicht ab -
so lu ten Be sitz von ihm zu er grei fen. Die se Ei gen schaft zeig te er schon als Schü -
ler und Stu dent, der zwar nicht über durch schnitt lich be gabt war, aber dank sei -
nem Ei fer und Fleiß das Ziel nie aus den Au gen ver liert. Auch wenn der
Schwer punkt sei ner Hand lungs mo ti va ti on nie auf der Ver wirk li chung die ser
Sehn süch te liegt, so er reicht es der Pro ta go nist sie all mäh lich durch ihm an ge -
bo re nen Ge hor sam und Dis zi plin aus sei nem Le ben zu ver drän gen. Auf Druck
von au ßen, dem er sich beugt, er schei nen ihm mit der Zeit die idea li sier ten Vor -
stel lun gen der Ju gend als eine Form der Selbst täu schung und müs sen der Rea li -
tät wei chen. Für Jo han nes heißt das Kri te ri um, an dem der Wert ei nes Wer kes
ge mes sen wird, sei ne Un an tast bar keit für den Fak tor Zeit. Und da sol che Wer ke 
nicht ohne Mühe ent ste hen kön nen und gro ßes Pflicht be wusst sein er for dern,
sind für ihn die Rit ter, die Grün der der Stadt, ein Vor bild, dem er nach ei fert: 

Die Rit ter hat ten die Burg ge baut. Sie wa ren aus den süd li chen Län dern der Kreuz zü ge in die
nor di sch- östli che Wild nis ge kom men. Sie hat ten das Land ur bar ge macht. Sie hat ten die Städ te
ge grün det. Sie hat ten die Bau ern ins Land ge zo gen und den Han del be schirmt. Ern ste Trä ger ih rer 
Pflicht; Män ner mit dem Kreuz und dem Schwert. Bau mei ster auch, de ren Bau ten noch die Jahr -
hun der te über rag ten (Koep pen 1986: 356).

Es wird von ihm als Be am ten er war tet, dass er sich in er ster Li nie für das
Wohl des Staa tes zu sor gen ver pflich tet und die ei ge nen Am bi tio nen in den
Hin ter grund tre ten lässt. Schließ lich führt die ser treue und ziel stre bi ge Dienst
am Saat, dem er sich fügt dazu, dass sei ne ei ge nen Zie le in be zug auf sei ne Ar -
beit von Vor ge setz ten und auch von den Men schen, de nen sie zu gu te kom men
soll ten, nicht nur ver kannt blei ben, son dern miss ach tet wer den.

Er geht die sen Weg mit Ent schlos sen heit, ob wohl er nicht sein ei ge ner ist,
und wenn das ein nicht ge rin ger Trost für sei ne Mühe und sei nen Ver zicht auf
das Le ben wäre, wenn sei ne Wer ke Be wun de rung wec ken und öf fent li cher Er -
folg ihn für sei ne Ar beit ent schä di gen wür den. In die sem Kon text wird die dem
Bür ger li chen in hä ren te Af fi ni tät zur Pflicht trans pa rent. Für Jo han nes ist der
Ehr geiz, aber nur in Ver bin dung mit Pflicht der An trieb. Er ist ein ge wis sen haf -
ter Mensch, den Koep pen mit dem wa chen und be son de ren Blick ei nes Künst -

98 Sonia CIUPKE



lers, aber vor al lem ei nes pflicht be wuss ten Be am ten aus ge rü stet hat. Und ob -
wohl mit dem Glau ben nicht ver haf tet, ver kör pert er in sei ner Er ge ben heit dem
Staat ge gen über und fast spar ta ni scher Le bens wei se das ste reo ty pe Bild ei nes
Pro te stan ten. 

Ge treu den Wor ten sei nes Va ters, den er aus dem Grab zu sich spre chen
lässt, stellt er sein Le ben völ lig in den Dienst der Pflicht und Ver ant wor tung.

Das Näch ste, das Auf bau en de, das Sicht ba re ist im mer die Auf ga be, das Werk, und die Lust
und die Treue zu die sem Werk; tue das Klei ne, denn es ist das Gro ße, tue das Mög li che, und es
wird gut sein, nüt ze dei ne Kraft, wie man sie nüt zen will, und fol ge den Hö he ren, die dir be -
stimmt sind, den Hö he ren, die du siehst und die du hörst und nicht den, ach, wie täu schen den, un -
sicht ba ren Mäch ten der Zeit, die, sind sie wahr und sie brau chen dich (doch es ist Über he bung, es
zu den ken), schon das sicht ba re, mensch li che Mit tel fin den wer den, dich zu er rei chen (Koep pen
1986: 331).

Jo han nes wird auf ge for dert Ber lin zu ver las sen und in die Pro vinz zu ge hen
und ob wohl die se Ver set zung im Grun de ge nom men nichts An de res als eine
Ver ban nung ist, nimmt er die se in sei nem Pflicht be wusst sein wi der stands los
hin. Alle Aus ein an der set zun gen, die sein be ruf li ches Le ben be glei ten, en den
mit ei ner Art von Ka pi tu la ti on. Es ist aber nicht der Aus gang ei nes Kamp fes,
dem sich Jo han nes mit vol lem Ein satz ge stellt hät te, um ein für sich zu frie den -
stel len des Er geb nis zu er lan gen, son dern im mer die Fol ge sei ner Hal tung, die es 
nicht zu lässt die sen Kampf über haupt auf zu neh men. Je äl ter und er fah re ner Jo -
han nes wird, de sto aus ge präg ter ist sein Pflicht be wusst sein. Nach dem Aus -
bruch des Er sten Welt krie ges wohl wis send, dass er un taug lich ist, mel det er
dich zum Kriegs dienst. Die se Hal tung nimmt nach und nach die Züge ei ner Ob -
ses si on an, von der er sich nicht mehr lö sen kann. Sie hat ihn fest in ih rer Ge -
walt, und lässt ihn zu ei ner Ma schi ne der Pflicht wer den. Als Vor ge setz ter ist er 
ge fürch tet und hat eine un ge wöhn li che Wir kung auf die Ar bei ter.

In der Um ge bung des Bau mei sters aber wirk ten Un be ha gen und Käl te. Wenn er zum Bei spiel
den Fort schritt der Ar bei ten auf ei nen Bau zu be sich ti gen hat te und über die Lei tern und Ge rü ste
auf den First der feuch ten, kal kig rie chen den Mau er ge stie gen war, dann ver stumm te so gleich das 
La chen der Hand wer ker. Die Scher ze, die sie, viel leicht, bei ih rer Ar beit ge trie ben hat ten, ver -
sieg ten [...] Dies und je nes ge schah ohne Ab sicht. Nie mand hät te auf eine Fra ge sa gen kön nen,
wer Schuld trug. Der Bau mei ster tat sei ne Pflicht, und wahr schein lich noch mehr als die se. Er war 
streng, aber er war auch ge recht. [...] Von dem Bau mei ster aber hieß es nur, und mit leich tem
Schau der und Sich be kreu zi gen wie vor dem Gott sei bei uns, daß er eine un mensch li che, ge spen -
stisch knö cher ne Ma schi ne der Pflicht im Dien ste des Staa tes sei (Koep pen 1986: 315).

Bei er schwer ten Be din gun gen wäh rend des Krie ges ar bei tet er fast Tag und
Nacht und bringt sich so kör per lich an den Rand ei nes Zu sam men bruchs. Dem
äu ße ren Schein nach von der Rich tig keit sei ner Hal tung über zeugt, zwei felt er
im In ne ren dar an, das was wirk lich zählt nicht aus den Au gen ver lo ren zu ha -
ben. In sei ner Stren ge lässt er sich kei ne Be trof fen heit an mer ken, die se aber sitz 
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tief in ihm drin. Er ka steit sich selbst in dem er al les der Pflicht un ter ord net, die
ihm per sön lich kei ne Be frie di gung ge währt.

Die Sze nen des Le bensall tags schil dert der Au tor de tail liert ohne durch mo -
men ta ne Stim mun gen be ein flusst zu sein. An ein an der ge reiht sind sie eine Art
Vi vi sek ti on des bür ger li chen Zeit al ters. Kon se quent wird hier in der Per son des
Pro ta go ni sten das nüch ter ne Bild des Pflicht men schen er zäh le risch um ge setzt.

Ob wohl Jo han nes er ste Kon tak te mit der Be völ ke rung des Or tes nicht viel -
ver spre chend ver lau fen, deu tet noch nichts dar auf hin, dass sie mit der Zeit bis
auf we ni ge of fi zi el le An läs se und rein dienst li che An ge le gen hei ten völ lig ab -
stump fen. Jo han nes Ver lan gen nach der Ak zep tanz bei den Men schen wird vom 
Schaf fen strieb über wäl tigt und hält die Ein ge bun gen fest, die aus der un be wuss -
ten Tie fe der See le kom men. Er ver sinkt in Pas si vi tät, sein Wil le zur Zu ge hö rig -
keit zu der Ge mein schaft er lischt; er be gnügt sich da mit, für die Ge sell schaft zu
ar bei ten und die Plä ne der an de ren in ge schlos se ne For men zu pres sen. Mit der
Be haup tung der Not wen dig keit der Ab lö sung des Men schen von sei nen per sön -
li chen Be dürf nis sen ver mag er sich für die an de ren zu op fern und die ei ge nen
Am bi tio nen dem Wohl der Ge mein schaft un ter zu ord nen. Der Dienst, dem er
mit über trie be ner Ge nau ig keit nach kommt, hat et was Pe dan ti sches, der Wirk -
lich keit Fer nes und nach Per fek ti on Stre ben des, an sich, was ihn nicht zum Mit -
glied ei ner Ge mein schaft wer den lässt.

In der Rol le als Vor ge setz ter und Ver tre ter der Staats macht ver hält er sich,
wie der Staat ihm ge gen über und er war tet von sei nen Un ter ge be nen Ge hor sam
und die Be reit schaft Op fer zu brin gen.

In der Stil le des be ruf li chen Schaf fens voll zieht sich bei Jo han nes eine ge -
wis se Rei ni gung von der heuch le ri schen und in das Kor sett der Kon ven tio nen
ge zwäng ten Au ßen welt. Den noch ist der Glau be an un um stöß li che Wer te des
Men schen, de ren er sich in der Ein sam keit und Stil le der Pro vinz be wusst wird,
tief in sei nem We sen ver an kert. Jo han nes er scheint hier als der ein fa che tä ti ge
Mensch in sei ner ein di men sio na len Klar heit. Doch die schein ba re Gleich gül tig -
keit, mit der er den Men schen be geg net, ist nur ein äu ße res Bild, das nicht so -
fort er ken nen lässt, was sich wirk lich da hin ter ver birgt. Sehr wohl ver fügt er
über eine über durch schnitt li che Men schen kennt nis, be ur teilt die Men schen nach 
ei nem stren gen aber ob jek ti ven Maß stab und lässt sich da bei von nie man dem
et was vor täu schen. So er kennt er, ohne zu zö gern, in dem Un ter neh mer, der
nach dem Krieg aus der Haupt stadt in die Pro vinz kommt und mit der Her stel -
lung von Bau stei nen aus Schutt gro ßes Geld ver die nen will, ei nen Spe ku lan ten.

Er wuss te es, und er hat te es vor her ge wußt. Die ser Mann war ein Spe ku lant. [...] Er ver such te
den Ekel, den er emp fand, zu be kämp fen. Nei de te er dem Dic ken sei nen Ver dienst? Na tür lich
nicht; und was küm mer te es schließ lich ihn, Jo han nes von Süde, wenn die ser reich wur de, und die 
Hö he ren es bil lig ten? (Koep pen 1986: 356).
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Wie aus den Zei len deut lich wird, be nei det er die Rei chen nicht, um so mehr 
be rührt ihm aber das Schick sal der zahl rei chen Ar men un ter de nen er lebt, ob -
gleich er es sich nicht an mer ken lässt. Als nüch ter ner Be trach ter kon fron tiert er
die Rea li tät mit sei nen ei ge nen Vor stel lun gen von ei ner ge rech ten Welt und
denkt an das Elend, die so zia le Un ge rech tig keit, an die Aus beu tung aber auch
weit ver brei te te Un wis sen heit die ser Men schen. Die se Über le gun gen wie auch
das Prin zip Ver ant wor tung der jun gen Ge ne ra ti on ge gen über, als ethi sche Ver -
pflich tung, steu ern zwar sein Den ken, ver las sen aber nicht den Be zirk des In ne -
ren und drin gen nicht in sein Han deln.

Die Auf ga be war Gert; die Auf ga be war der Ka li nesohn; die Auf ga be war im mer das her an -
wach sen de Ge schlecht. Der Bau mei ster fühl te es. Er fühl te auch sein Ver sa gen. Er wuß te, daß er
das jen sei ti ge Ufer der jun gen Zeit zwar ahn te – daß er sel ber aber am dies sei ti gen Ufer ge bun den 
war und stand (Koep pen 1986: 390).

Er bleibt auch au ßer halb der Ge sell schaft und trägt der in tro ver tier ten Hal -
tung Rech nung, wenn er sich spon tan ent schließt, Ka li ne, der Frau, die den
Haus halt der Fa mi lie von Süde führt, zu hel fen. Nach dem Ka li ne auf dem Weg
zur Ar beit beim Über que ren des Sees un ter das Eis ge kom men ist, set zen sich
die Sü des be son ders aber Jo han nes für sie und ihre Fa mi lie ein. Mit Hin ga be
und ohne Rück sicht auf sich selbst ver sorgt er die Fa mi lie ma te ri ell und be -
wahrt den Sohn vor der Ein wei sung in eine Bes se rungs an stalt. Und trotz dem
schafft er es nicht, sich von den ihn ver fol gen den Vor wür fen zu be frei en, für
das Un glück von Ka li ne ver ant wort lich zu sein.

Der Bau mei ster frag te nach der Schuld, die ihn sei ne Dienst frau in ei nem so elen den Zu stand
fin den ließ. Noch wa ren ihm kei ne Er klä run gen zu teil ge wor den, aber schon dach te er, und mit
Un be ha gen, daß bei ihm oder in sei nem Haus die se Schuld mög li cher wei se zu fin den sein wür de
(Koep pen 1986: 360).

Er ist und be leibt ein Ein sa mer, des sen Be mü hun gen ver geb lich blei ben,
denn auch nach die ser Tat las sen ihm we der die Mit bür ger noch die Be trof fe nen 
selbst kei ne Dank bar keit zu kom men. Nie ist die Hand lungs mo ti va ti on von Jo -
han nes da durch be dingt, sich durch be son de re Ta ten bei der ört li chen Be völ ke -
rung Be liebt heit und Sym pa thie zu ver schaf fen. Sein Vor ge hen ent spricht im -
mer sei ner Vor stel lung von der bür ger li chen Tu gend und der Er fül lung der
Pflicht.

Er fin det kei nen An schluss an die Be völ ke rung des Or tes, ob wohl er sei ne
ehr gei zi gen Ab sich ten, die Stadt nach der Zer stö rung im Er sten Welt krieg nach
mo der nen Plä nen auf zu bau en, auf Ver lan gen der Ein woh ner, die am Alt her ge -
brach ten hän gen, auf gibt. Der Traum, auf den er ver zich ten muss, führt bei ihm
zu Re ak tio nen, die wie ein Ra che akt an mu ten, auch wenn sie es nicht sind. Mit
ei ner noch grö ße ren Ent schlos sen heit kon zen triert er sich auf die Ver fol gung
sei ne Pflich ten, wo durch er den Hass der Be völ ke rung auf sich zieht.
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Fluch ten dem Bau mei ster alle? Fluch ten die Mau rer ihm, fluch ten die Un ter neh mer, nann ten
die Be sit zer der Häu ser, die er bau te, ihn ei nen Ver damm ten? Er tat sei ne Pflicht. Er wuss te, daß
er sie tat. Je we ni ger er das Neue, das ihm vor ge schwebt, schaf fen konn te, de sto stren ger tat er
sei ne Pflicht (Koep pen 1986: 346).

Kon flik te und Ver leum dun gen, zu de nen die ab leh nen de Hal tung der Men -
schen führt, über win det der Pro ta go nist, in dem er sich ih nen stellt und un aus -
weich lich nach ih rer Auf klä rung strebt, ge mäß dem uni ver sa len Ge setz hu ma ni -
sti scher Ethik. Der Idea lis mus von Jo han nes Schaf fens kon zep ti on be steht dar in, 
dass er das Pflicht be wusst sein als In stanz ver steht, de ren We sen all um fas send
bleibt.

In ei ni gen Aspek ten weicht Jo han nes deut lich von der so zia len Norm ab und 
er in nert mit sei nen Zü gen an ei nen Ex zen tri ker, dem schon John Stuart Mill, der 
gro ße eng li sche Phi lo soph, eine be son de re Be deu tung für die Fort ent wick lung
je der Ge sell schaft zu ge schrie ben hat.

In dem Ro man Die Mau er schwankt herrscht jene für Koep pen ty pi sche exi -
sten ti el le Schwe re und Re si gna ti on vor, die sich vor al lem in der Un be weg lich -
keit der Ti tel fi gur zeigt. Der in der Rou ti ne des All tags be fan ge ne Bau mei ster
er fährt im pri va ten Be reich in ei ner schick sal haf ten Kon fron ta ti on mit ei ner vi -
ta len und emo tio na len Frau schmerz lich die Gren zen sei ner ei ge nen Er leb nis fä -
hig keit. Or lo ga, zu der der Bau mei ster in Lie be ent flammt, ist schwe di scher
Her kunft und kreuz durch die Lau nen des Schick sals den Le bens weg des bie de -
ren Bau me sters auf sei ner Rei se in den Sü den. In dem Zu stand des Ver liebt seins 
fällt al les, was Leib und See le ver sehrt und den Geist in den Nie de run gen fes -
selt und ein engt, von Jo han nes ab. Die spie ßi ge Na tur des bie de ren Hel den be -
wun dert in ihr die ihm feh len de Ener gie und Ent schlos sen heit zur Ver wirk li -
chung der ei ge nen frei heit li chen Idea le. Or lo ga er scheint als Kon trastfi gur zu
dem wirk lich keits na hen Pro ta go ni sten, der zu die ser in stinkt ge lei te ten Frau eine 
Be zie hung her zu stel len ver sucht. Sei ne vor der grün dig lei den schaft li chen Ge -
füh le schei nen Or lo ga, de ren Ver trau en zu Le ben und Mit men schen auf ganz
kon kre ten mensch li chen Be zie hun gen fußt, auch zu er rei chen. Doch die ser
Traum vom Glück währt nicht lan ge, durch ei nen ge walt sa men Tod wird Or lo -
ga, die auf grund ih rer Lie be zur Frei heit vie le Fein de hat, aus dem Le ben ge ris -
sen.

Koep pen lässt sei ne Hel den in ei ner Schein welt aus ir rea len Sehn süch ten
agie ren und ent zieht sie gleich zei tig nicht der ak ti ven Aus ein an der set zung mit
der Rea li tät. Zeit sei nes Le bens wird Jo han nes das Ge fühl nicht los, die Auf ga -
be sei nes Le bens als Frei heits kämp fer ver passt zu ha ben. 

Aber er er in ner te sich ei nes Glan zes, der nie wie der sein wür de; er dach te an Or lo ga hel les
Haar und an die Flam me, die sie war –; oh, in ihr war für ihn alle Wär me die ser Welt, und er
dach te, daß er sie nicht hat te! Das hieß ihn die Schei ben der schma len Fen ster schla gen wie
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Trom mel wir bel und trieb ihn, sich zu ver wün schen, weil er ein Le ben wei ter leb te, das schön und
ad lig ge we sen wäre, wenn er es in je ner kur zen glück lich un glück li chen Stun de, da er au ßer sich,
über sich und grö ßer als sein Maß ge we sen war, für ir gen det was, für ir gend ei ne Frei heit, für das
er ste gute Recht kühn in den Tod ge tra gen hät te (Koep pen 1986: 245).

Wenn er sich für die sen Weg ent schie den hät te, so könn te er in die ser Di -
men si on der ein zi gen gro ßen Lie be sei nes Le bens ewig nah sein. Vom Schick -
sal der Ver wirk li chung der lei den schaft li chen, kör per li chen Lie be zu ei ner Frau
be raubt, bleibt Jo han nes, als ein zi ge Al ter na ti ve, die pla to ni sche Lie be zu ei ner
to ten Frau.

Doch nach dem Tod von Or lo ga, er wacht er aus der Ek sta se, der bis da hin
nicht ge kann ten Ge fühls zu stän de, und ver nimmt den in ne ren Ruf nach Pflicht -
er fül lung er neut und dazu noch viel stär ker als vor her. Er lässt sich nicht trei ben 
und geht sei nem Be ruf nach. Aus Fru stra ti on neigt er da bei selbst zur As ke se,
die den Ein druck der selbst lo sen Ver an la gung ver stärkt, die nicht aus Le ben se -
ner gie, son dern aus dem Pflicht be wusst sein re sul tiert. Im mer der Pflicht nach -
zu ge hen, be deu tet für Jo han nes be wusst Ent beh run gen auf sich zu neh men und
dar in das wah re Ge sicht zu zei gen.

Vor al lem in der Kon fron ta ti on der Vor stel lung von ei nem er füll ten Zu sam -
men le ben mit Or lo ga mit dem Le ben, das Jo han nes nach ih rem Tod führt, wird
es deut lich, wie hoch der Preis war, den Jo han nes be reit war zu be zah len, um
der Ge sell schaft zu die nen.

Ein sam keit ge währ lei stet im Schaf fenspro zess die not wen di ge Di stanz zu
durch schnitt li chen mensch li chen Ge füh len. Die spe zi fi sche Ein sam keit von Jo -
han nes be ruht nicht nur in der feh len den Kom mu ni ka ti on mit der Ge sell schaft,
son dern auch in sei nem Um gang mit der Fa mi lie. Zu kei nem der Fa mi li en mit -
glie der we der zu der äl te ren Schwe ster Emi lie, als auch zu der jün ge ren ver wit -
we ten Schwe ster Mary mit ih ren Sohn Gert schafft es Jo han nes Kon takt auf zu -
bau en. Kei ner von ih nen ver mag ihre In di vi dua li tät auszudrüc ken, we der vor
dem Bru der noch in der Zwei sam keit der Schwe ster. Der Fa mi lie, ob wohl en ga -
giert, ge lingt es nicht, sich zu in te grie ren. Es ist aber auch die Fol ge der Kon -
takt lo sig keit in ner halb des klei nen Fa mi li en krei ses, dem auch jeg li che Ge fühls -
re gung völ lig fremd ist.

Bei der Schwe stern schei nen, wie ihr Bru der, fa mi li är ver an lagt zu sein, und
dem Pflicht ge dan ken fol gen zu wol len. Schon bald nach den An kunft in der
Pro vinz ver su chen auch sie der Ge sell schaft und so auch dem Staat durch eh -
ren amt li che Ar beit nütz lich zu sein. Cha rak ter lich durch Zu rück hal tung und
Pas si vi tät aus ge zeich net, un ter lie gen sie hier zum Teil auch dem Ein fluss des
Bru ders, der auf ihre per sön li chen Be dürf nis se kei ne Rück sicht nimmt. Vor al -
lem Mary schafft es nicht sich ge gen die Ver skla vung auf zu leh nen. Ihre in ne re
kör per li che Schwä che prä de sti niert sie nicht zu der an den Kräf ten zeh ren den
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Ar beit im Büro und rui niert ihre Ge sund heit. Sie er fährt kei ne be son de re Be -
hand lung von ih ren Bru der, der ihr Vor ge setz ter ist, und ge nau so streng zu ihr
ist, wie zu al len an de ren Mit ar bei tern. Um nicht ein mal den An schein ei ner be -
son de ren Be hand lung zu erwec ken, be steht Jo han nes dar auf sich im Büro mit
„Sie“ an zu spre chen.

Als Pa tri arch be an spruch Jo han nes für sich die gan ze Ent schei dungs kraft
und zwingt die Fa mi li en mit glie der wäh rend des Krie ges mit den kar gen Le -
bens mit tel ra tio nen aus zu kom men, was in die sem Fall, das Hun gern be deu tet.

Die Sü des le ben, un ter den Bür ger li chen als die ein zi gen im Ort, von den Kar ten. Selbst die
ge le gent li chen An ge bo te der Do mä nen päch ter, ihm Fleisch oder Fett wa ren zu lie fern, wur den von 
dem Bau mei ster mit ei ner Hef tig keit ab ge lehnt, als gel te es, ge gen ver such te Be ste hun gen sich zu 
weh ren (Koep pen 1986: 334).

 Die Fol gen die ser Ent schei dun gen las sen die mo ra li sche In te gri tät des Bau -
mei sters, be son ders in den Au gen von Gert, der die Si tua ti on aus ei ner an de ren
Per spek ti ve be trach tet, brü chig er schei nen. Er hasst Jo han nes da für, dass er die
Fa mi lie knech tet, sie alle zu hun gern und die Schwe stern zur Ar beit zwingt.

Da die ser Päd ago ge und Er klä rer aber nicht vor han den war, und dem Kna ben nur das äu ße re
Bild und die har te Wir kung der stren gen Le bens art sich zeig ten, wuchs in ihm im mer stär ker der
Wi der stand und schließ lich der Haß ge gen den Bau mei ster, der in den kind li chen Vor stel lun gen
der Schul di ge und der Ge fürch te te wur de. Alle, so schien es dem Kna ben, der viel leicht nach Lie -
be des Bau mei sters sich sehn te und ihn, je schreck li cher er sei nen Ge dan ken wur de, heim lich be -
wun der te, alle wur den von Jo han nes von Süde un ter drückt und ge knech tet (Koep pen 1986: 340).

Und ob wohl Jo han nes nicht al lei ne ist, so bleibt er doch ein sam, denn auch
den An sprü chen für Gert als Vor bild und Va terer satz zu fun gie ren, kann er
nicht ge recht wer den.

Vom Wil len ei ner un er bitt li chen Zeitana ly se ge tra gen, ist Koep pens Ro man
Die Mau er schwankt, in des sen Mit tel punkt Pflicht- und Re si gna ti ons mo ti ve
ste hen, ein trans pa ren tes Bei spiel für das Stre ben ei nes Men schen nach Selbst -
fin dung. Die Selbstre fle xi on ge winnt bei Jo han nes, dem Haupt pro ta go ni sten des 
Ro mans, den Cha rak ter von Mühe, Ar beit und Kampf des In ne ren um die Los -
lö sung von der Au ßen welt. Die Tat sa che, dass Jo han nes aus die ser Aus ein an -
derset zung nicht als Sie ger her vor ge het, und die se Nie der la ge von ihm schmerz -
li che und weit rei chen de Ver lu ste for dert, macht ihn ein deu tig zum Sün den bock
sei ner Zeit.
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Ju sty na KOŚCIU KIE WICZ

Nie z nośna lek kość bytu Mi la na Kun de ry
w po le mi kach

Nie z nośna lek kość bytu Mi la na Kun de ry odbiła się sze ro kim echem nie ty l ko 
w oj czyźnie au to ra, ale na całym świe cie, rozsławiając tym sa mym na zwi sko
cze skie go pi sa rza. Po raz pie r wszy zo stała wy da na we Fran cji w 1984 r. Pierw-
sze pol skie wy da nie miało mie j s ce w 1984 r. (wy daw ni c two Aneks), przekładu
do ko nała Ag nie sz ka Hol land, zna na pol ska reżyser fi l mo wa i te a tra l na, a także
sce na rzy stka, ab so l wen tka pra skiej szkoły fi l mo wej FAMU. W ar ty ku le Mój
Kun de ra, któ ry na pi sała spe cja l nie dla tygo dni ka społeczno -poli tycz ne go
„News we ek” z oka zji pre mie ry naj no wsze go zbio ru ese jów Mi la na Kun de ry
Spo t ka nie (2009), wy bi t na reżyser opo wia da o swo ich spo t ka niach z pi sa rzem.
W 1967 r. Hol land była na pie r wszym roku stu diów na FAMU i tam po raz pie -
r wszy zetknęła się z Kun derą, pro wa dził on bo wiem zajęcia z hi sto rii li te ra tu ry,
na któ re uczęszczała. Wspo mi na, że kie dy w 1982 r. prze by wała na emi gra cji
w Paryżu, po no w nie spo t kała Kun derę i za przy jaźnili się. Pod kreśla:

Kun de ra za wsze in te re so wał się Polską, miał mnó stwo sym pa tii dla So li da r ności. Po ma gał
pol skim ar ty stom, któ rzy zna leźli się po sta nie wo jen nym w Paryżu. Pamiętam, jak w roz mo wach 
często prze ciw sta wiał polską od wagę i wy trwałość cze skie mu kon for miz mo wi.
   To wte dy, w Paryżu, Mi lan dał mi ręko pis Nie z nośnej lek kości bytu. Przeczy tałam go z ogro -
mnym przejęciem. Nie ty l ko przy po mniało mi to moje doświa d cze nia z Pra gi w 1968 roku, ale
jakoś nie by wa le ko re spon do wało z emi gracją i pol skim Sie r p niem. Wy da wało mi się, że w tej po -
wieści za wa r ta jest suma doświa d czeń, któ re mogą być cen ne dla pol skie go czy te l ni ka, i spy tałam 
Kun derę, czy zgo dzi się, bym przetłuma czyła po wieść na pol ski. Zgo dził się z en tu zja z mem,
a po tem bar dzo uważnie prze czy tał przekład, cho ciaż pol skie go nie zna, więc nie mógł oce nić
jego jakości. 
   Lon dyńskie wy daw ni c two Aneks zgo dziło się wy dru ko wać tę książkę i w ten spo sób pol skie
wy da nie było jed nym z pie r wszych (Hol land 2009: 100–101).

Reżyser uważa, że:
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Kun de ra za wsze był bar dzo cze ski w swo jej iro nii, ośmie sza niu tra gi cz ności, bo ha te r stwa, po -
ka zy wa niu tej dru giej, żenującej stro ny wy da rzeń. Jed no cześnie czuło się, że jest świa do my wie l -
kiej tra dy cji eu ro pe j skiej […]. Ni g dy nie wydały mi się słusz ne za rzu ty pod jego ad re sem w la -
tach 80., że upra sz cza swą li te ra turę, język, spo sób przed sta wia nia cze skie go doświa d cze nia, by
być le piej zro zu mia nym i po pu la r nym na Za cho dzie. Zależało mu na czy te l ni kach, to pra wda, ale
wy da je mi się, że jego pi sa r stwo za wsze było ade k wa t ne do jego wi dze nia świa ta. Mało kto zro bił
tyle dla zro zu mie nia cze skie go losu przez in nych co on (Hol land 2009: 101). 

Nie z nośna lek kość bytu zo stała ze kra nizo wa na w 1988 r. przez ame ry -
kańskie go reżyse ra Phi li pa Ka uf f ma na. 

Kun de ra za wsze pod kreślał, iż jego twó r czość nie jest spo wie dzią pi sa rza.
Dys tan su je się od założenia utwo ru jako au to bio gra fii. Każdy bo ha ter po wieści
przed sta wia inną prawdę, inny aspekt rze czy wi stości. Sam au tor nie utożsa mia
się z żadną z tych po staw. Po uka za niu się po wieści roz go rzało wie le po le mik,
za rów no w oj czyźnie pi sa rza, jak i poza jej gra ni ca mi. 

Ma rek Le ski (właści wie Ry szard Le gu t ko, pro fe sor fi lo zo fii Uni wer sy te tu
Ja giel lońskie go, zna ny kon ser waty w ny pu b li cy sta) w re fe ra cie Anty -Kun de ra,
wygłoszo nym na ta j nym sym po zjum w Ka to wi cach w 1986 r., poświęco nym
twó r czości Mi la na Kun de ry, orzekł, iż Nie z nośna lek kość bytu jest utwo rem
kie p skim, „[…] zde cy do wa nie anty konse rwaty w nym, bli skim anty mie sz czań-
skim ten den cjom ku l tu ry le wi co wej” (Le ski 1988: 178).

Stwier dził ponad to:
[…] jako utwór li te ra cki jest nie ste ty do wo dem jałowości hasła za wa r te go w ty tu le. Trud no bo-
 wiem oprzeć się wrażeniu, że po sta ciom po wieścio wym oraz świa tu, w ja kim one żyją bra ku je
pe w nych isto t nych cech, do któ rych je steśmy przy zwy cza je ni w do brej li te ra tu rze, bądź w li te ra- 
tu rze, któ ra, tak jak oma wia na książka, ma am bi cje do ty kać spraw osta te cz nych (Le ski 1988: 182).

Le ski uważa po wieść za ab so lu t nie ate i styczną, po zba wioną jaki ch ko l wiek
wa r tości mo ra l nych, a świat, któ ry się jawi, jest gro te sko wy. Bo ha te ro wie zaś
po zba wie ni są człowie czeństwa. 

Ta je dy na w Pol sce kryty czno lite ra cka roz pra wa na te mat utwo ru Kun de ry
wywołała sze roką dys kusję. Jej echa możemy naj pełniej do strzec w ese ju Je rze -
go Sur dy ko wskie go Nie z nośna ciężkość po j mo wa nia, jaki uka zał się na łamach
cza so pi s ma „Arka” w 1986 r. Au tor uważa, że Le ski nie ro zu mie twó r czości
Kun de ry, jego za rzu ty są bez pod sta w ne i upo lity cz nio ne. 

W Cze chosłowa cji z ko lei Mi lan Jun g mann w swym trzyczęścio wym ese ju
Kunderovské pa ra do xy kie ru je uwa gi pod ad re sem pi sa rza, któ re sta no wią chy -
ba naj pełnie jszy zbiór za rzu tów ro dzi mych kry ty ków, acz ko l wiek szkic ten jest
pełen kon trowe rsy j nych myśli i upro sz czeń. Trze cia część owej roz pra wy zo -
stała poświęcona spo strzeżeniom na te mat Nie z nośnej lek kości bytu. Jun g mann
stwier dza w niej, że ta po wieść jest pełna sprze cz ności za rów no ar ty sty cz nych,
jak i ideo lo gi cz nych. Dzięki nim Kun de ra chce osiągnąć su kces, po zba wiając
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tym sa mym swe utwo ry głębi. Uważa, że bo ha te ro wie – prze de wszy stkim To -
masz – są ucie leśnie niem pra g nień i wy ob rażeń pi sa rza o lu dziach, któ rzy w ab -
sur da l nym świe cie reżimu tota lita r ne go pró bują za cho wać swą tożsamość. Pod -
kreśla, iż wszech obe c na jest tu ero ty ka, co świa d czy o schle bia niu nie zbyt wy -
bred nym gu stom czy te l ni czym. Ten tekst wywołał ostrą re akcję śro do wisk emi -
gra cy j nych, któ rych re pre zen tan tami byli Jo sef Škvorecký, Květo s lav Chvatík
i Petr Král. Ostro skry ty ko wa li esej Jun g man na, któ ry pełny jest niesłusz nych
za rzu tów i fałszy wych oskarżeń. Ta ostra po le mi ka uświa do miła rozdźwięk
w oce nie twó r czości Kun de ry w oj czyźnie i na emi gra cji. 

W bar dzo stron ni czym tygo dni ku ta m tych cza sów, w „Tvorbě”, uka zał się
esej ów cze s ne go re da kto ra na cze l ne go J. Čejky za ty tułowa ny Kýč třetí ge ne ra -
ce z pod ty tułem O jed nom románu, ale ne jen o něm. Tą po wieścią oka zała się
Nie z nośna lek kość bytu Mi la na Kun de ry. Čejka nie po ku sił się o ana lizę dzieła
ani o to, co two rzy istotę opo wie dzia nej hi sto rii, sta rał się ty l ko wywołać u ów -
cze s nych od bio r ców, któ rzy – nie ste ty – po wieści Kun de ry znać nie mo gli, po -
nie waż dru ko wa nie ich było ofi cja l nie za ka za ne, od czu cie, że jest to nic nie
znaczący utwór, ma r na książka, któ ra złośli wie ocze r nia sto sun ki pa nujące
w Cze chosłowa cji. Re da ktor na cze l ny „Tvor by” twier dził:

Kun derův román patří mezi „tvor bu”, pro kte rou lze s úspěchem použít označení „kýč třetí ge -
ne ra ce”. Kýč intelektuálně „naročný” a poučený, vědomě vypočítaný na úspěch u tzv. vyspělého
čtenaře a předstírající ne j vyšší po hnu t ky a hlubší poznání sku tečno sti, pracující však s pro gra mo -
vou lží a po lo pra vdou jako se základními „tvůrčími” prostředky. Není divu, že za ta ko vou službu
se do sta lo na Západě Mi la nu Kun dro vi četných poct a cen (Čejka 1988: 351).

 Au tor ese ju wy ty kał Kun de rze ce lo we nadużywa nie scen ero ty cz nych i wul -
ga ry z mów. Według Čejky Kun de ra „přízeň domácího pu b li ka do bro volně
vyměnil za úspěch ve „velkém” literárním světě” (Čejka 1988: 350). 

Cze ska sla wi stka i kry tyk li te ra cki – He le na Kosková – w swej książce
Hledání ztracené ge ne ra ce za uważa, iż Nie z nośna lek kość bytu zo stała na pi sa na 
w opa r ciu o te ch nikę wa ria cyjną. Jest ona 
[…] kni hou variací na téma ne ko nečné vnitřní roz ma ni to sti každého lidského vzta hu, každé si tu a - 
ce jako náhodného setkání mezi li d mi a událostmi, re a li sty jako průsečíku, ve kterém se střetávají, 
přibližují a prolínají dva pro ti pó ly: le h kost a tíže, tělo a duše, po hyb kupředu a věčné cyklické
opakování známého (Kosková 1987: 178). 

Pod kreśla, iż na ko m po zycję po wieści składają się me ta fo ry i lei t mo ty wy,
któ re są ze sobą powiązane i pełnią istotną rolę, al bo wiem:
[…] rozeznívají hi sto ric kou, kulturní a ci to vou paměť čtenářovou ozvěnou antické, židovské
a křesťanské my to lo gie, Beet ho ve no vy huby, eropské li te ra tu ry a hu ma ni z mu. Každý lidský život 
je par ti tu rou, jejíž lei t mo ti vy si lidé sami vybírají pod le toho, jak jsou vnímaví ke znakům krásy
a pra v dy ve sku tečno sti obsaženým (Kosková 1987: 181).
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Te mo ty wy oma wia au tor na dwóch płasz czy z nach: hi sto ry cz nej (kon kre t na
sy tu a cja komu ni sty czne go reżimu) i ogól no lu dz kiej. Ponad to sto su je au to iro nię.

Zda niem Ko sko wej, Kun de ra two rzy hi sto rie, żeby uka zać je w filo zo fi cz -
nym świe t le i na tym tle je ana li zo wać, szu kając głębsze go sen su świa ta. Ba da -
czka pu en tu je, iż w tym dzie le można do strzec główny te mat, któ ry po ja wia się
także i w in nych utwo rach Kun de ry, spo ru pomiędzy iro nią a scep ty cy z mem w
spo so bie post rze ga nia ota czającej nas rze czy wi stości. Po wieść ta – według Ko -
sko wej – jest głosem ge ne ra cji, ale też i całego na ro du. 

Květo s lav Chvatík w pra cy Svět ro manů Mi la na Kun de ry, w roz dzia le za ty -
tułowa nym Pla ne ta ne z kušeno sti pod kreśla m.in., iż Kun de ra sięgnął w Nie -
znośnej lek kości bytu do naj sta r sze go to po su po wieści eu ro pe j skiej, któ ry stał
się od zwier cied le niem współcze s nych cza sów i prze mian w oby cza jo wości,
mia no wi cie do miłości:
[...] u Kun de ry se příběh dvou mileneckých párů na hra ni ci dvou světů, na kon ci století, stává
zrca d lem ohrožení exi sten ce lidí pozdní doby (Chvatík 2008: 105).

Uważa tę po wieść za jedną z naj bar dziej god nych uwa gi hi sto rii miłos nych
na szych cza sów. Kry tyk li te ra cki pu en tu je swój tekst słowa mi:

Mo u drost románu přemáhá iro nii a kri ti c kou ske p si Kun de ry – vy kla dače a dává jim vyrůst
v autonomní po sta vy, v jed nu z nejvýraznějších mileneckých dvo jic evropské li te ra tu ry po sled-
ních desetiletí (Chvatík 2008: 113).

W ar ty ku le Romány Mi la na Kun de ry a kri ze lidské exi sten ce v moderním
světě pod kreśla Chvatík, iż Nie z nośna lek kość bytu jest
[…] vyvrcholením jeho románového cy klu, syntézou jeho vy pravěčského umění. Kun de ra jím
po tvrdil, že je jedním z největších epiků naší doby. Nesnasitelná le h kost bytí je román o lásce,
v němž se láska stává zrca dle m do by, východiskem filozofických meditací o kizi lidské exi sten ce
našeho věku (Chvatík 1985: 64). 

Uważa, że ta po wieść o miłości jest two rem dogłębnie prze myśla nym,
w któ rym au tor pro wa dzi per ma nentną grę z bo ha te ra mi, do ko nu je wa ria cji te -
ma tów i mo ty wów. Po ru sza za gad nie nia cza su, ko mu ni ka cji i lu dz kich wa r -
tości. Prze pro wa dza wni kliwą ana lizę kry zy su ko mu ni ka cji między lu dz kiej.
Pre zen tu je kon kre t ny ma te riał hi sto ry cz ny w skra j nych sy tu a cjach, zmu szając
tym sa mym od biorcę za rów no do po szu ki wa nia od po wie dzi na upo r czy we py ta -
nia, jak i do prze anali zo wa nia nie któ rych wa r tości no wo cze s nej ku l tu ry eu ro pe -
j skiej. Dzieło Kun de ry – jak twier dzi kry tyk i este tyk li te ra tu ry – oba la głosy
o kry zy sie po wieści. 

Václav Ha vel za py ta ny przez Ka r la Hvížďalę, działacza opo zy cji demo kra -
ty cz nej w Cze chosłowa cji i dzien ni ka rza, co sądzi o różniącym się od bio rze
Nie z nośnej lek kości bytu w kra ju i na Za cho dzie, stwier dził:
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Nie ro zu miem, cze mu inny pogląd na jed na książkę lub jed ne go au to ra miałby za raz oz na czać
roz bieżność z resztą Eu ro py – i nie ro zu miem też, dla cze go taka roz bieżność miałaby być auto -
ma ty cz nie tłuma czo na na naszą nie ko rzyść. Tak czy ina czej, wy da je mi się, że le piej mieć własny 
pogląd, na wet za cenę roz bieżności, niż uniknąć roz bieżności za cenę włas ne go poglądu. Mnie
oso biście pod oba się ta książka, nie za leżnie od tego, w ja kim nakład zie zo stała gdzieś wy da na
(Ha vel 1988: 103). 

Nie po dzie la też opi nii nie któ rych cze skich inte lektu a li stów, któ rzy za rzu ca li 
Kun de rze, że po wieść schle bia za chod nim gu stom czy te l ni czym. Kon klu du je:

Nie wierzę, że jego głów nym za mia rem jest su kce sy w ne pięcie się po szcze b lach list be st sel le -
rów i że byłby zdo l ny – za cenę zro zu miałości – poświęcić temu własne prze ko na nia (Ha vel
1988: 107).

Mo ty wy za po mnie nia i pamięci w Nie z nośnej lek kości bytu jawią się Ha li nie 
Jana szek -I va ničko wej w no wym, in try gującym kon tekście, nawiązującym do
idei „wie cz ne go po wro tu”, a bo ha te ro wie po wieści od wra cają się od tra dy cy j -
nych wa r tości, ta kich jak: oj czy z na, na ród, re wo lu cja, co czy ni tę po wieść in try -
gującą (por. Jana szek -I va ničková 2002). Po sta cie po pa dają w ciągłość kry zy su.
Zy skują na chwilę świa do mość, żeby ją za raz stra cić. Ta r ga ni są wy bo ra mi
pomiędzy duszą a ciałem, miłością a se ksem, nie są w sta nie ni cze go prze zwy -
ciężyć. 

Uważa się, że miłość w twó r czości Kun de ry nie jest ro man ty cz na, nie jest
też przed mio tem egzy sten cja l nych dy wa ga cji. Jest da re mnym po szu ki wa niem
po ro zu mie nia pomiędzy dwo j giem lu dzi, któ rzy pod le gają roz li cz nym zewnę-
trznym zależnościom. Można to za ob ser wo wać w Nie z nośnej lek kości bytu. Pa r -
t ne rzy tra ktują sie bie jako śro dek do osiągnięcia włas nych po trzeb, a miłość sta -
je się ty l ko re k wi zy tem. Żyjąc w meta fi zy cz nej nie pe w ności, na próżno po szu -
kują oca le nia w miłości, sztu ce. Są ucze st ni ka mi pro ce su utra ty wa r tości, acz -
ko l wiek nie mogą mu prze ciw działać, tkwią w ki czu na rzu co nym przez rze czy -
wi stość. Są słabi i śmie sz ni za ra zem w swej egzy sten cja l nej nie wy star czal ności. 
Muszą każdego dnia zma gać się z dy le ma tem Par me ni de sa, do tyczącym lek -
kości i ciężaru bytu. 

Pi sarz nie uka zu je czy tel ni ko wi dro go wska zu, któ ry po mógłby w od na le zie -
niu wyjścia z pułapki, jaką stał się świat. Człowiek już da w no ze r wał więzi łą-
czące go z na turą, toteż dro ga do raju raz na za wsze zo stała przed nim za mknię- 
ta. Je dy ne co po zo sta je, to po czu cie hu mo ru, iro nia, któ re spra wią, iż los sta nie
się znośnie jszy. Nie mie cki fi lo zof ku l tu ry i hi sto rii Os wald Spen gler ma wiał:

Każde stwo rze nie ule ga upa d ko wi, każda myśl, każdy czyn, każdy wy na la zek – za po mnie niu.
Wszędzie wokół nas dają się od czuć za gi nio ne dzie je wie l kie go losu. Wszędzie przed na szy mi
ocza mi leżą ru i ny da w nych dzieł ob umarłych ku l tur. Dopełnie niem py chy Pro me te u sza
sięgającego do nie ba, by dać lu dziom boską moc jest jego upa dek. Cóż nam więc po ga da niu
o „nieśmie r te l nym do ro b ku lu dz kości”? (Spen gler 1990: 37). 
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Bo ha te ro wie Nie z nośnej lek kości bytu zo stają uwikłani w nie zro zu miały dla
nich kon flikt i nie mają możliwości ob ro ny. Zna j dują się w pułapce bez wyj-
ścia, któ ra pochłania ich wszy stkie myśli, uczu cia. Nie są już ni cze go pe w ni,
nie czują się bez pie cz ni w świe cie, w któ rym przyszło im żyć, są osa cze ni. Pod -
dając w wątpli wość swo je prze ko na nia, wa r tości, któ ry mi się kie rują, do ko nują
ich re wi zji. W zde rze niu z rze czy wi stością roz po czy nają, aranżują swo istą grę,
za rów no ar ty styczną, ero tyczną, jak i społeczną. Drogą ucie cz ki przed rze czy -
wi stością, którą pro po nu je au tor jest kicz, któ ry po zwa la uniknąć nie z nośnej
lek kości bytu (zob. Gro mek 1988). Jest on wszech obe c ny. Można się z nim spo -
t kać za rów no w sztu ce, jak i re li gii, czy po li ty ce. „Źródłem ki czu – według pi -
sa rza – jest kate go ry cz na zgo da na byt. Ale co jest pod stawą bytu? Bóg?
Człowiek? Wa l ka? Miłość? Mężczy z na? Ko bie ta? Poglądy na to są różne, i dla -
te go różne są ki cze […]” (Kun de ra 2008: 193). Przy ta cza on roz ma i te ro dza je
ki czu, któ re wto piły się w eg zy stencję na prze strze ni wie ków, m.in.: ka to li cki,
żydo wski, fa szy sto wski, komu ni sty cz ny, demo kra ty cz ny, eu ro pe j ski, ame ry -
kański. Kicz – jak pi sze au tor Nie z nośnej lek kości bytu – odwołuje się do płasz -
czy z ny uczu cio wej. Kun de ra uważa, iż najnie bezpie cznie j szym ki czem jest kicz 
to ta l ny, któ ry ob ja wia się tym, że cała władza spo czy wa w rękach jed ne go ru -
chu poli ty cz ne go. Władza to ta li tar na eli mi nu je oz na ki ja kie goko l wiek indy -
widu ali z mu, iro nii i sce pty cy z mu:

W kra i nie to ta l ne go ki czu od po wie dzi są z góry usta lo ne i wy klu czają ja kie ko l wiek py ta nia
(Kun de ra 2008: 191).

He le na Kosková pod su mo wując twó r czość Mi la na Kun de ry, wy zna je:
Ideál harmonického, všestranného,živo tu přitakávajícího epikurejského re ne sančního člověka

upadá v za pomnění. Kun de ra se k němu obrací, pro gra mově na něj na va zu je svým uměleckým ty -
pem a svou erudicí. Jeho pró za je hrou umělecké ima gi na ce, která vytváří příběhy, si tu a ce jako
nástroj kladení otázek o základních existenciálních otázkách živo ta. […] Kun de ra boří přežívající
literární kon ven ce realistického, naturalistického a so cia li stic ky realistického románu, který vzbu -
zu je ilu zi, že příběh je ob ra zem sku tečno sti, zprostředkovaným anonymním, objektivním vy -
pravěčem (Kosková 1998: 9–10).

Kry ty cy li te rac cy pod kreślają, że dziś jest oczy wi ste, że eu ro pe j ska po wieść
filo zo fi cz na, po wieść no wo cze s nej kla sy ki, re pre zen towa na przez Mu si la,
Kafkę, Bro cha, zna lazła kon ty nu ację w twó r czości pro za to r skiej Mi la na Kun de -
ry (zob. Chvatík 1985). Jego dzieła sta no wią ważny punkt w roz wo ju eu ro pe j -
skiej po wieści i oba lają głosy o jej kry zy sie. Twó r czość pro za to r ska jest dla
Kun de ry narzędziem arty sty cz ne go po zna nia człowie ka, głów nym ga tun kiem
li te ra c kim, od po wied nim do ana li zy kry zy su lu dz kiej eg zy sten cji i ko mu ni ka cji
między lu dz kiej. 
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Pa try cja NOSIA DEK

As si mi la tion and the se arch for in di vi du al
and cu l tu ral iden ti ty in Ame ri can et h nic 

auto bio grap hi cal texts
This paper introduces the terms assimilation and cultural and individual

identity to describe the process of struggle for selfhood in American society,
and the quest for individual identity as a member of an ethnic minority.
I contend that the double-culture dilemma of identity emerges out of cultural,
historical and social factors. This paper examines representations of cultural
identity and assimilation by analyzing ethnic autobiographies in terms of the
authors’ background, personal relationships, sense of belonging and intellectual 
development as represented in their texts.

I would like to investigate how the complicated process of assimilation is
attained by the authors of three autobiographical ethnic texts, namely: Dust
tracks on the Road by Zora Neale Hurston, Lost in Translation by Eva Hoffman,
and The Woman Warrior by Maxine Hong Kingston, as representatives of
immigrant minorities. Furthermore, I will present the ways in which individual
and cultural identity has been shaped by the various generations of immigrants
who have come to the New World. In order to understand the process of
assimilation, it is crucial to analyze it both within the context of certain historical
periods, and in terms of the relationships between ethnic groups and Native
Americans. 

The idea of assimilation and identity that I am interrogating in this paper, has 
been a phenomenon present in American national consciousness since the
twentieth century. These autobiographies have become the voice of many other
citizens who still belong to ethnic groups, and who quest to find their role
within an increasingly globalized society. These issues can be discussed in
terms of understanding the idea of ethnicity proposed by Werner Sollors in his
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book The invention of Ethnicity where the term “ethnicity” is traced throughout
the history of The United States as a specific tradition which was introduced in
opposition to the dominant tradition. Sollors presents ethnicity as part of the
historical process, closely connected with the development of modern nationalism.
By describing ethnicity as a specific tradition, which was conceived as a need to 
stand in juxtaposition with the dominant tradition, Sollors stresses the indissoluble
connection between ethnicity and American culture and literature. On the one
hand, American literature always foregrounded the concept of national
independence, while on the other hand, there was a sense in which the heritage
and identity of local communities was lacking. Sollors points out that the sense
of belonging to a particular ethnic group not only situates modern Americans in
the past, but also enables them to find their way in terms of the American
experience of diversity. (Sollors,1989:15) In this context however, we face new
problems. At this stage we may talk about a so called: “double consciousness” – 
the difficulty of combining affiliation to two different cultures at the same time,
and ethnic literature which concentrates around the “divided self” and leads to
uncertainty concerning one’s own identity and the necessity of making the
choice between separation from an ethnic group, or aspiration to membership of
mainstream American culture. 

In order to analyse the three autobiographical texts, I suggest looking at the
model of assimilation proposed by Milton Gordon in one of his books entitled
Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins, in 
which every ethnic group has to pass through a series of phases in order to
achieve civil assimilation. Structural assimilation, acculturation and personal
assimilation, according to Gordon, constitute the successive stages of
multidimensional character. According to him, there are three main theories of
assimilation. The first one is strongly connected with  A n g l o - C o n f o r m i t y  
and demands the complete renunciation of the immigrant’s ancestral culture in
favour of the behaviour and values of the Anglo-Saxon core group. The second
theory,  M e l t i n g  P o t,  envisaged a biological merger of the Anglo-Saxon
people with other immigrant groups and the blending of their cultures into
a new indigenous American type. Milton Gordon has also proposed  C u l t u r a l
P l u r a l i s m,  which briefly speaking, concerns the preservation of communal
life, and significant aspects of the culture of later immigrant groups within the
context of American citizenship and political and economic integration into
American society (Gordon 1964: 78). He highlighted the generational change in 
immigrant groups, which states that the first generation, or foreign born, were
less assimilated and less exposed to American life than their American-born
children (the second generation), and their grandchildren (third generation) who 
became more like the American mainstream than their parents.
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The process by which an individual immigrant adopts some or all aspects of
a dominant culture is both complex and arduous. Immigrant assimilation is not
only a process of socialization but also a way of integration into a new country
and understanding the social dynamics of American society, as William A.V.
Clark asserts. Moreover, he declares that it is often a spontaneous and unintentional
process, which occurs during the course of interaction between majority and
minority groups (Clark 2003: 112).

Researchers have determined that assimilation exists among immigrants
because it can be measured in terms of at least four primary benchmarks. The
measurable aspects of assimilation are: socioeconomic status (defined by
educational achievement, occupation and income), spatial concentration (which
is defined by geographical or residential patterns) and language attainment (the
ability to speak English, and the loss of the individual’s mother tongue). The
final factor is connected with intermarriage and is defined by race or ethnicity
and occasionally by generation. It is stated that high rates of intermarriage are
considered to be an indication of social integration, because they reveal intimate 
and profound relations between people of different groups (Waters 2005:
105–125).

Assimilation is closely connected in American ethnic literature with cultural
and individual identity. Culture is not something that individuals possess. It is
rather a social process in which all individuals, no matter what their nationality,
participate in the context of changing historical conditions. It usually becomes
the most crucial factor in shaping one’s own identity, and identity-formation is a 
powerful feature of human experience. Identity is not merely a description of
cultural belonging – it usually becomes a valuable asset that should be preserved
or protected. The immigrants’ autobiographical texts present the strong need for 
national identity, but at the same time, we may find in them the extreme fear of
not being able to fulfil the society’s requirements. The multiple and complex
identities of ethnic minorities have always been omnipresent in American
society but it does not mean that they diminish the significance of identification
with the nation. Immigrants, as new residents, could help America to enrich its
democratic process of development, provided they found enough strength to do
it. 

In this paper I would like to present a comparative analysis of the progress of 
both individual and cultural identity and assimilation, as seen in the autobiographical
texts of Zora Neale Hurston, Eva Hoffman and Maxine Hong Kingston. It will
consider four important factors: childhood experience, personal relationships,
sense of belonging and intellectual development, which can be found in these
texts. The analysis concerns both cognitive and social aspects of the immigrants’
lives, such as: social situation, transformation, the already existing state, and the 
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expected state of the society. The comparison of texts will enable an investigation
of intercultural relations that cross national boundaries, and multicultural
relations within a particular society. It may also result in a broad and inclusive
perspective on literary representations of assimilation and immigration. Moreover,
psychoanalysis of the immigrant writers’ search for individual identity is worth
mentioning, as it unravels their inner needs and desires, as well as frustration
and insecurity. Besides the feeling of not fulfilling a social role, ethnic minorities
are overwhelmed by feelings of anxiety, rejection and even alienation rather
than acceptance.

The theme of childhood, so often present in the works of many ethnic writers, is 
also apparent in the works of these three culturally and ideologically different
female writers. First of all, childhood upbringing is the most crucial part of
a person’s development and usually influences to a great extent our behaviour
and future actions. Improper upbringing is based on indifference, hostility, lack
of respect, affection and injustice which an individual receives from other
people in his immediate surroundings. Moreover, it is associated with feelings
of helplessness and low self-esteem in the potentially hostile New World.
People who find it difficult and stressful to live within a particular society and
obey its rules and restrictions, express their dissatisfaction and hostility. They
cannot fulfil their social role or accept their interpersonal relationships. Such
a person may feel rejected and alienated by society. The fear of not being
accepted in the new society can make an individual incapable of expressing his
authentic feelings towards others, and makes him look for some indispensable
unconscious strategies which are then directed: towards people, away from
people or against them (Horney 1997: 39–41). Such behaviour is connected
with hostile tensions which may cause individual’s uncertainty, for example
towards the members of his family, and generate anger. Taking into account
Zora Neale Hurston’s recollections of her childhood, we may find the
eight-room house on five acres of land where she had a relatively happy childhood
saying that:

We li ved on a big pie ce of gro und with two chi na ber ry tre es
Sha ding the front gate […] (Hu r ston 1942: 11)

And that:
Lo o king back I take it that Papa and Mama, in spi te of his me an de rings, 
were re al ly in love […] (Hu r ston 1942: 11)

and on the ot her hand fre qu ent cla s hes with her prea cher -fa t her, who so me ti mes so ught
to “squ inch” her spi rit, as she re cal led. Ho we ver, Hurston’s idyl lic chi l d ho od came to
an ab rupt end, when her mo t her died, and she was only thi r te en ye ars old. As she la ter
wrote:
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That hour be gan my wan de rings.
Not so much in ge o gra p hy, but in time.
Then not so much in time as in spi rit. 
                     (Hu r ston 1942: 67)

After her mother’s death her father remarried quickly – to a young woman
whom the hotheaded Zora almost killed in a fistfight – and seemed to have little 
time or money for his children. For such a young Afro-American girl, the inner
conflicts she had to deal with could either destroy and humiliate her, or help her 
to overcome these problems.

Similarly, Maxine Hong Kingston in her autobiography The Woman Warrior
reveals her childhood experiences to have been a mixture of Chinese-American
upbringing. Being Chinese-American often means that one is torn between both 
worlds without really being a part of either. Indeed, Kingston feels as different
from her American classmates as she does from her own relatives. For a woman,
this frustration is heightened because many of the typical traits of Chinese
women, such as a loud speaking voice, are not considered “American-feminine”.
As a little girl, Kingston feels haunted by the images or ghosts of little Chinese
girls, whose parents left them to die because they wanted sons instead. Given
such conflicting messages, it is no surprise that in Kingston‘s fantasy retelling
of the story of Fa Mu Lan, the warrior manages to be everything to everyone,
able to satisfy the role of wife and mother while still leading her people to
victory in a battle. It is the only way – besides leaving home – that Kingston is
able to reconcile what she has been taught. From the time Maxine is a small
child, she questions who she really is, and where she belongs in her family,
Chinese culture, or American culture. As a child, Kingston felt girls could not
achieve greatness in a man’s world. ”White Tigers" is the story of her own
childhood fantasy of overcoming feelings of inferiority as a female. Like Fa Mu 
Lan, she imagines herself leaving home at seven years of age and being brought 
up by martial arts teachers. She becomes a great warrior, triumphantly returning 
home to save her people. It seems that the stories, which overwhelmed her mind 
in childhood, have a significance for her future decisions. 

Eva Hoffman’s immigration to Canada and later to America, when she was
thirteen years old, had a profound effect on her developing identity. Her
upbringing in Kraków comprises a typical girlhood: going to school, studying
piano, making and losing friends and falling in love, despite the uneasy climate
in Soviet-ruled Poland and the tension felt by its Jewish citizens. For Hoffman,
Poland was the familiar world of an active young person occupied with
extracurricular activities and duties, in contrary to the new, unstable world she
had to face. At the beginning of the section “Exile” she describes some difficulties
she had to deal with in the new country, for example: the English language,
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which didn’t “correspond to her world” – as she says – and was devoid of all
the meaning a native speaker associates with her own tongue (Hoffman 1989:
107). Hoffman’s early years were hard, and the assimilation process, as an
American, was long. The image of ideal and carefree childhood slowly vanished,
and the foreign reality was uninviting and unknown. Even during her first day at 
school in Vancouver, Hoffman and her sister had to undergo a common ritual -
one experienced by virtually every immigrant during grade school roll-call. The 
teachers being unable to pronounce her and her sister’s names properly,
Americanized their names. Eva Hoffman returned to this harsh experience
several times in her memoir, referring to it as a “crude baptism,” that marked
the initiation of her new life (Hoffman 1989: 170).

As far as the aspect of personal relationships presented in the above mentioned
autobiographies is concerned, the problem becomes even more complex. If we
talk about relationships, we mean not only the specific bond between the
members of double-culture families, but also mutual understanding with other
members of American society. It is noticed that there is a “magic” relationship
between Maxine Kingston and her mother who tells her, in secret, the story of
her aunt’s life in order to warn her of the probability of making the same
mistake. Similarly, her relations with other members of her Chinese family and
friends are very cautious and conservative. She is somehow ashamed of people
in her immediate surroundings who break the obligatory rules, or seem not to
accept them and even condemns their behaviour. While being among her
American friends she behaves in a different way, trying to adjust to the new
society. 

Zora Hurston’s relationship with her mother is very strong and of great
importance to her, in contrast to her relations with her father and stepmother
(after her mother’s death), whose hatred toward the children was so visible that
it certainly influenced Hurston’s later life. From that time on she is not sufficiently
capable of sustaining relations not only with her brothers and sisters, but also
with her employees and jobs which she changes very often. On the other hand,
these hard experiences make this Afro-American girl unafraid of other people
and do not cause her to lose faith, either in Whites or in Blacks. 

Eva Hoffman’s autobiography Lost in Translation presents unique relationships
between the members of her family. Her parents try to devote as much time to
Eva and her sister as possible, despite the Anti-Semitism so much present at that 
time in Poland. There is a specific bond between Eva and her little sister: they
always help each other, no matter what the circumstances. She recalls her warm
relations with her music teacher, Ms Witeszczak, who becomes her advisor and
a soul mate. Hoffman’s profound and rational relations with other people can be 
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noticed in the example of her admiration for Marek – her childhood love, and in 
her description of her first American “love” when she says:

How do you talk to an alien? Very ca re ful ly. 
When I fall in love with my first Ame ri can,
I also fall in love with ot he r ness,
With the far spa ces be twe en us and the di stan ces. 
                        (Hof f man 1989: 186)

On the other hand, she realizes that her relations with new friends in the New 
World will not be easy, as she admits:

But if I’m to live here – if I’m to know whe re and with whom I be long – then I have to take
my friends with that full se rio u s ness one grants only to tho se with whom one sha res a world
(Hof f man 1989: 216).

All of these women authors seem to realize that correct relations with
members of American society will help in their process of assimilation and
sometimes will even demand a lot of sacrifice.

Trying to find one’s own identity in the New World is another challenge
immigrants and Afro-Americans have had to meet. The newcomers are exposed 
to the hostility and violence present in the modern and chaotic world. In order to 
cope with it and survive, they change their way of thinking and behaving,
adjusting them to newly found conditions. If we talk about a person’s sense of
belonging within the new society, it is vital to mention the phenomenon of
anxiety on which it is based – according to Karen Horney – on the basic conflict 
between the primitive aspirations of a human being and his conscience that
creates restrictions (Horney 1997: 78). Eva Hoffman seems to realize the hardship 
of belonging to the culturally changing society as she asserts:

But I have come to a dif fe rent Ame ri ca, and in ste ad of a cen tral et hos, I have been gi ven the
bles sings and the ter rors of mul tip li ci ty. 
   Once I step off that ai r p la ne in Ho u ston, I step into a cu l tu re that splin ters, fra g ments, and
re - forms it self as if it were a ji g saw puz z le dan cing in a qu an tum spa ce. If I want to as si mi la te
into my ge ne ra tion my time, I have to as si mi la te the mu l ti p le per spe c ti ves and the ir con stant
shi f ting (Hof f man 1989: 164).

She quickly notices that she will need a lot of inner strength to overcome
anxiety and uncertainty in order to achieve stability in her life as an American
woman, because if a person feels rejected and alienated in this society the
feelings of fear and hostile tensions may lead to the individual’s failure. One of
the most significant aspects of an individual’s emotional development is the
formation of his self, which can be strenuous to achieve. This can be true for
people with a double-culture heritage like Maxine Hong Kingston, who constantly
lives among the “ghost” stories which literally and metaphorically impact upon
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her private life. Besides the psychoanalytical aspect of searching for individual
identity, there is also a sociological aspect of an individual’s development. It is
worth mentioning that social interaction, or the responses of individuals to each
other, is perhaps a basic sociological concept. Zora Neale Hurston serves as
a model here, as her stubborn determination to be accepted by other people and
integrated within the community finished with success, as was also the case for
the other authors mentioned above.

Assimilation, however, is possible only with a lot of effort, eagerness and
favourable conditions for one’s own intellectual development. All of these three 
women writers wanted to gain a general understanding of human nature, and so
used their talents and ambitions not only to gain social acceptance, but also to
reinforce their attempt to overcome their inferiority complex. They strongly
believed in the teachers who put their faith in their knowledge and skills, and
learning proved to be an escape from the harsh reality of life and its problems.
Their ambitions helped them to become educated and successful in the American
world. Eva Hoffman finished her undergraduate education at Rice University in
Houston and graduate education at Harvard. Away from her parents, studying
literature at a university during the counter-culture revolution of the 1960s,
Hoffman found herself forced to re-work her identity yet again. Was she Polish, 
American or Jewish? Was she defined by being an immigrant? Was she a girl,
a woman, a New York intellectual, or a writer? 

Zora Neale Hurston also struggled to finish her schooling. Although her
childhood was a difficult experience, she enjoyed learning, as she admits in her
book:

But the bo oks gave me more ple a su re than the clo t hes… In a way this ea r ly re a ding gave me
gre at an gu ish thro ugh all my chi l d ho od and ad ole s cen ce (Hu r ston, 1942: 39).

She took responsibility for herself and learned that if one wanted to go to
school it was necessary to keep this promise and that is what she did – she
attended Howard University as well as Barnard College and thereafter made her 
way with a research fellowship and the five books which precede Dust Tracks
on the Road. Two attitudes might have resulted from these experiences. She
might have emerged as an arrogant, self-made Black woman, or she could have
been left feeling bitter and downtrodden. However, she did not accept either
perspective, believing that she had never been under any disadvantage.

Maxine Hong Kingston provides scant information about her post-college
adult life and her successful career as a teacher, but she defends herself in one
of the dialogues with her mother:

Do you hear me? I may be ugly and clu m sy, but one thing I’m not, I’m not re tar ded. There’s
no t hing wrong with my bra in. Do you know what the Te a cher Ghosts say abo ut me? They tell me
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I’m smart, and I can win scho la r s hips. I can get into col le ges. I’ve al re a dy ap p lied. I’m smart.
I can do all kinds of things. I know how to get A’s, and they say I co uld be a scien tist or
mat he ma ti cian if I want. I can make a li ving and take care of my self (Kin g ston, 1989: 201).

She relies on her own abilities in trying to find her part of the American
dream and her own identity. Kingston presents the writing of her autobiography
itself as her success, her cathartic act of making peace with her family and
society, and gaining an understanding of herself, of who she is and where she
fits in the world around her.

Summing up, it is vital to state that autobiographical writing although
subjective, portrays experiences drawn from the author’s life, and investigates
the aspects of that reality. The above discussed aspects, namely: childhood
experience, personal relationships, sense of belonging and intellectual development 
constitute only partially the idea of assimilation and search for cultural identity
and social interaction. However, these autobiographical texts seem to confirm
the rule that every individual longs for ‘basic needs’ amongst which we distinguish: 
needs of safety and care, internal needs and needs of self-actualization (Lauster
2001: 205). When all these needs are fulfilled an individual is able to live within 
a society and can achieve psychological balance.
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Pa try cja NOSIA DEK

So cio lo gi cal aspects of agres sion
in se le c ted works of Wil liam Fa u l k ner

After the First World War America was affected with the sense of change,
disorientation and uncertainty. The mood of the twenties made people presume
that it was the end of the civilization. By Americans the war has been felt as
a point of crucial translation demarcating the beginning of a new era. For
writers, such as William Faulkner, it was an image of fundamental transition,
a challenge to the small-town values among which he had grown up and the old
heroic ideas of battle. The war also spoke to the sense of a bleak modern
invitation, a new fissure between old version of life and present fact (Bradbury
1988: 60). William Faulkner, as a representative of this conservative decade,
has experienced and felt the degradation of all ideals, collapse of existing order
and values. In this sense he has invented a host of characters typical of the
historical growth and subsequent decadence of the South. The human drama in
Faulkner’s novels is built on the model of the actual, historical drama extending 
over almost a century in America.

The downfall of the ideals has had its reflection in Faulkner’s writing. The
world he presents is tragic, hostile, destructive and full of “the sound and the
fury”. In his novels he deeply explores the psyche and life of a human being.
His desires, needs and problems has had a significant meaning for him. It is
illustrated in his words: 

I re fu se to ac cept this. I be lie ve that man will not me re ly en du re: he will pre va il. He is
im mo r tal, not be ca u se he alo ne among cre a tu res has an inex hau sti b le vo i ce, but be ca u se he has
a soul, a spi rit ca pa b le of co m pas sion and sa c ri fi ce and en du ran ce (Ac ce p tan ce Spe ech 1950).

One of Faulkner’s conspicuous themes has been an increased concern with
a sterile modern evil, present especially in the South, with the destruction of men
by either the corrupt and dirty sexuality of women, or their fecundity with the
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dark outcome of the South’s history of Puritanism and miscegenation (Bradbury 
1988: 87). He deals in his novels with themes involving the moral corruption of
the southern aristocracy, as it could be noticed in the inhuman treatment of both
poor-whites and Negroes. The white have usually been powerful, proud and
ruthless, whereas the Negro characters have either symbolized a moral stability
which has corrupted white Southerners or represented a future South in which
the racial conflict would no longer exist. Faulkner has been aware of the
inequality present in the modern world and all his characters seem to act and
behave in this manner. All Faulkner’s protagonists come from different social
strata, deal with the problems of race relations and their position in the world.
According to Faulkner, a modern man has been conceived as one race and has
been frequently concerned with the injustices which one man inflicted upon
another. For that reason, he has been writing of the struggle between the
individual and a corrupted social world.

Another theme present in Faulkner’s novels is loneliness, despair and his
preoccupation with the internal struggle of an individual. His protagonists have
to overcome their inner conflicts. They cannot cope with their serious life
problems and cannot properly function within the society as individuals. They
are doomed to constant fight and loneliness. Also Faulkner’s vision of love and
death is peculiar. He presents love not as a never-ending, pure emotion but
rather as a physical contact which should be a relief and give pleasure. Death,
on the other hand, acts as an escape from reality and existing problems (Swiggart
1963: 58).

Faulkner’s people are trapped in a world created by their own mind, alienated
from their land and unable to adjust themselves and thinking to reality. They are 
born and doomed into a closed, restricted society where men are automatically
labeled in terms of color, class and religious afflictions. As one of the critics
points out: 

Out of Faulkner’s po rtra its of in di vi du al men and wo men eme r ges a view of a man which
in vo l ves ma king a cru cial di stin c tion be twe en the so cial and mo ral de fi ni tions of his na tu re. The
fo r mer pla ces the in di vi du al in ce r ta in ex c lu si ve ca te go ries the lat ter re sto res to him his iden ti ty
with all hu ma ni ty (Vi c ke ry 1959: 282).

These individuals are exposed to the hostility and violence present in the
modern and chaotic world. In order to cope with it and survive, they choose
aggression as their weapon. Aggression becomes the most persuasive element
of human behavior that enables an individual to gain power, prestige, independence 
and individuality. In this sense, Faulkner’s attention is directed towards different
aspects of aggression.

Aggression is one of the elements of psychology that specifies an individual’s
attitude towards himself and other people. The term “aggression” is used for the 
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description of deliberate or unprovoked acts, physical or verbal, that involve
attack, hostility etc. These acts could also be morbidly expressed in masochism
or destructiveness (Webster’s Encyclopedic Dictionary 1993). Aggressive behavior
could be motivated by frustration and fear. An excessive desire to gain power,
control and success can act as additional factor that cause aggression. 

Aronson distinguishes some major causes which initiate aggression: frustration,
pain, intention and prejudice. If an individual aspiring to reach some aim is
restrained in his actions, he becomes frustrated and this, in consequence, generates
aggression. Also intention may awake aggressive conduct. It is connected with
the person who has caused pain or frustration. When no regret in his actions and 
no pity for his deeds is observable, his victim feels angry and it increases the
feeling of hostility. The next factor that can influence a hostile behavior is
prejudice. It is usually an unreasonable and unfair dislike or preference towards
other people, group or race based on inaccurate information (Aronson 1995:
334–338). 

Aggressive conduct does not always stem from an outer tensions but also
from the individual’s thought. Psychologists also prove that aggression may be
generated by anger. In this sense an individual hurts anyone on his way. Anger,
however, leads to retaliation that also plays a great role in people’s life. The
person usually finds the aggressive conduct as an ‘answer’ to all the harm and
damage he receives from others. It becomes a way to reach safety and freedom.
Social interaction, or the responses of individuals to each other, is perhaps the
basic sociological concept, because such interaction is the elementary component
of all relationships and groups that make up human society.

A person wants to be accepted by other people and integrated with the
community because man is a social being by nature. An individual that by
nature, not by accident, lives outside the society, is either an animal or else
somebody supernatural like God (Aronson 1995: 14). From the very beginning,
every person is modeled to live within a particular community considering the
norms and values existing there. It is usually the society that has the greatest
influence and shapes an individual’s code of behavior, that is later controlled by 
some cultural institutions, like: law, educational system, media and political
parties. Therefore, man is a product of the society because he lives within
a particular environment where his convictions, aspirations and motives are
fully controlled and adjusted to social expectations.

In this sense, an individual may accept or reject the existing order in the
society. The rejection or nonconformity may lead to frustration described by
psychologists as: “the prevention or obstruction of an individual’s attempt to
satisfy his needs or desires” (Theodorson 1975: 75). The intensity of frustration
usually depends on an individual’s aim and attempts of his achievement. If the
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aim is close and the obstacles appear, then frustration is more intensive than
when the aim of an individual’s conduct is hard to achieve (Aronson 1995:
335). Therefore, frustration has a significant influence on an individual’s
conduct. 

Psychologists distinguish various kinds of frustration, for example: frustration-
-tolerance which is simply “the capacity of an individual to withstand frustration
(an anxiety) without developing maladaptive behavior” and the frustration
aggression – hypothesis according to which “when a person is frustrated in the
attainment of a desire he becomes aggressive, and if he cannot retaliate against
the source of his frustration (because he does not know the source, out of fear of 
the consequences, or the like), he will direct his aggression towards a less
threatening substitute person or object” (Theodorson 1975: 45). These definitions
clearly explain that frustration is the inability of self-realization and leads to
more serious response that is aggression, described as: “a hostile act intended to 
harm a person or object, often the result of frustration” (Theodorson 1975: 112).

Aggression is the by-product of the process of socialization. Psychologists
have proved that the demands of the modern world are constantly growing.
Only such sub-norms and sub-values like: self-confidence, lack of scruples and
honesty, determination and calculation become popular and may guarantee
success. They can make a person be accepted among the society. An individual
who lives within a potentially hostile society must follow different forms of
adaptation to such conditions. Violence and hostility, so much present in the
world, make a person to take them for granted and accept their existence. Being
exposed to it, one follows them in order to survive and absorbs them as proper
and natural standards of behavior. In this sense, aggression that arises in an
individual serves his interests and needs and is called ‘pro-social aggression’.
The aggressive conduct of an individual is usually connected with the desire to
gain power, success and possession, as well as respect and admiration among
other members of the society. By means of aggressive conduct of behavior an
individual can strengthen his position in the community but at the same time
loses the natural contact with other members of the society (Aronson 1995:
64–99).

A determined and strong individual who wants to adapt to social regulations
and norms and wants to fight for his rights and social status usually follows
different kinds of aggressive behavior. One of the most crucial forms of aggression
is called: displaced aggression. This kind of aggressive drive “is not directed at
the source of the individual’s frustration either because he is unaware of the
source, or because the source is inaccessible or too threatening, but which instead is 
directed at another person or object that serves as a substitute target”
(Theodorson 1975). 
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In the three novels: Absalom, Absalom!, The Hamlet and Light in August
William Faulkner presents complicated aspects of human adaptation to social
expectations and their influence on an individual’s feelings and conduct. The
statures of these protagonists: Thomas Sutpen, Flem Snopes and Joe Christmas
will be examined in order to present the influence of the society on human’s
behavior. 

In Absalom, Absalom! Faulkner presents the evolution of social aggression
on the basis of Thomas Sutpen. The story is set in Yoknapatawpha. It is a huge,
historical story about Thomas Sutpen who is brought up within a poor white
class as a son of a migrant, alcoholic hillman in the mountains where “the land
belongs to anybody” and “the only colored people are Indians”. He plans to
build an opulent house and establish a perfect family. However, he fails to
achieve his aim because of the humiliating experience from his youth which
carves a deep wound on his ego.

Sutpen has suffered humiliation while still being a child. The difficult
childhood experience has totally changed his thinking and life. When delivering 
a message for his father, he is told by a Negro servant at the big house: 
[...] ne ver to come to that front door aga in but to go aro und to the back (Ab sa lom, Ab sa lom! 1951: 
224).

This experience is a crucial point in his life as he is rejected only because he
belongs to lower class. He cannot understand this man’s behavior towards him
and starts to realize that he is different and worse than others. It generates in
young Sutpen vengeance and disappointment which leads to frustration. He
feels that “he has to do something about it in order to live with himself for the
rest of his life” (Absalom, Absalom! 1951: 221). He becomes overwhelmed with 
the great sense of unfulfillment. He breaks the contacts with his family as they
are representatives of the lower class. This childhood experience also generates
the inferiority complex in Thomas Sutpen, as he feels rejected and unsure,
trying to face the cruel, full of injustice world. His frustration slowly gives rise
to anger and consequently aggressive behavior. His aggressive acts concern
mainly his instrumental treatment of other people what should compensate him
the underestimation he has suffered as a child. The frustration and the sense of
unfulfillment is later revealed in Sutpen’s aggressive drives. 

His first aggressive conduct of behavior can be observed in his youth. As
a young boy he travels to look for money and marries a young woman in Haiti
who proves, with the birth of their son, to have had Negro blood in her. He
immediately annulles their marriage, seeking his revenge on the father who has
disowned him, and decides to make a new start in Yoknapatawpha. He wants to
achieve through his own courage and shrewdness the values from which he had
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been excluded, and righting the injustice he has suffered as a young boy. This
cruel childhood experience evokes frustration and this is the time Sutpen
changes his life, his thinking and his attitude towards others and himself. From
now on, he suffers the feeling of injustice and inequality. Hostility and aggression
starts to take control over his mind and heart. Sutpen starts to think in an
aggressive, full of revenge way, which is shown in the following fragment: 

But I can sho ot him; he ar gu ed with hi m self and the ot her: No. That wouldn’t do no good: and
the first: What shall we do then? And the ot her: I don’t know; and the first: But I can sho ot him.
I co uld sle ep right up the re thro ugh them bu s hes and lay the re un til he come out to lay in the
ham mock and sho ot him: and the ot her: No. That wouldn’t do no good: and the first: Then what
shall we do? And the ot her: I don’t know (Ab sa lom, Ab sa lom! 1951: 226).

Thomas Sutpen’s main aim is to reach the wealth and opulence of the
aristocratic strata not paying attention to all the harm he does to other people in
his close surrounding. His aggressiveness is a result of vindictive revenge for
the humiliation and strong need to prove his high position in the society. The
process of frustration, which has lasted in his life for some time, has gradually
changed into strong aggression directed against everyone. His inhuman treatment
of others, in particular his first wife, his part-Negro son and his Negro workers
is clearly described in the fragment: 

So the legend of the wild men came gradually back to town, brought by the men who would
ride out to watch what was going on, who began to tell how Sutpen would take stand beside
a game trail with the pistols and send the Negroes in to drive the swamp like a pack of hounds; it
was they who told how during that first summer and fall the Negroes did not even have blankets
to sleep in […] (Absalom, Absalom! 1951: 56).

He wants to build a perfect family but he fails, mainly because of his past
and his cruel treatment of others. He does not trust anyone in his surrounding.
He expresses his strong hatred of other people who have more than he has.
Thomas Sutpen is even unable to admit the existence of his first son – Charles
Bon. Moreover, he does not let his daughter Judith to marry him without giving
a sensible reason. He uses the indirect and cunning methods of how to express
his anger, even towards his own children, and in this sense he is not able to
maintain the perfect image of a loving family. His acknowledged son, Henry,
takes over his father’s hostility and full burden from the past and kills his
half-brother Charles Bon, what leads to the division of the family. Such
revengeful behavior against his own family deprives him of any positive
feelings towards other people. The anger which grows in Sutpen does not allow
him to forget about his origin. The aggressive behavior he expresses in his
everyday life meets nothing but contempt and lack of acceptance from the local
community. 
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The development of Thomas Sutpen’s frustration-aggression is connected
with his own development as the member of the society. When he decides to
build The Sutpen Hundred on the Yoknapatawpha land, with the help of slaves
whom he treats in an inhuman way, he is exposed to all the prejudices and
rudeness of larger representation of the society. This beautiful residence is to
fulfill his need to prove to the outer world of his being equal the members of
high strata. As he fails to achieve his goal he uses the verbal and physical
aggression, for example towards his slaves, as a tool to establish his position in
the society as an independent and self-conscious landowner. It is shown in the
fragment: 

Yes. It seems that on certain occasions, perhaps at the end of the evening, the spectacle, as
a grand finale or perhaps as a matter of sheer deadly forethought toward the retention of
supremacy, domination, he would enter the ring with one of the Negroes himself. Yes. That’s
what Ellen saw: her husband and the father of her children standing there naked and panting and
bloody to the waist and the Negro just fallen evidently, lying at his feet and bloody too, save that
on the Negro it merely looked like grease or sweet (Absalom, Absalom! 1951: 29).

In this way he adapts to the social expectations that requires from an individual
enough strength to solve his own problems and fight for his status in the
community. Sutpen deeply hides his aggressiveness and dissatisfaction but, as
we read in the fragment, he is rejected by the high class society:

He was not liked (which he evidently did not want, anyway) but feared, which he seemed to
amuse, if not actually please, him.[…] He had corrupted Ellen to more than renegadery, though,
like her, he was unaware that his flowering was a forced blooming too and that while he was still
playing the scene to the audience, behind him fate, destiny, retribution, irony was already striking
the set and dragging on the synthetic and spurious shadows and shapes of the next one (Absalom,
Absalom! 1951: 86).

As he is not able to reach a balance in his life – Sutpen also expresses his
anger towards his second wife – Ellen, whom he wants to make submissive to
him. He is not able to make her happy:

I saw what had happened to Ellen, my sister. I saw her almost a recluse, watching those two
doomed children growing up whom she was helpless to save. I saw the price which she had paid
for that house and that pride (Absalom, Absalom! 1951: 18).

The more aggressive he becomes the more he is criticized by his own family, 
for example Rosa Coldfield who later becomes his another wife. However, she
is resistant to his offenses and when he hurts her saying: “the bald outrageous
words” concerning her, she decides to move back to Jefferson. This is the time
she starts to despise him as well as others. 

Throughout his life Thomas Sutpen humiliates other people reducing human
relations to the level of a calculating business deal. He cannot accept the social
inequality and tries to replace it with ‘the myth of ownership’. This violent,
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rapacious demon, as he is described, builds his mansion by tricking his friends
and intimidating his enemies (Swiggart 1962: 162). His aggressive and cruel
behavior and the lack of concern for other human beings reaches an apogee
after his return from the war, in his relationship with Milly Jones – another
victim in Sutpen’s life whom he treats in an instrumental way. She is the
woman who is supposed to beget a son to Thomas Sutpen. Again, he cannot
control the frustration, what is manifested in an aggressive and hostile way
towards this girl who instead begets a daughter. He is even impudent enough to
say: 

Well, Milly; too bad you are not a mare too. Then I could give you a decent stall in the stable
(Absalom, Absalom! 1951: 270). 

Sutpen shows his disregard for human feelings and in this sense he always
finds himself ostracized by the society. Sutpen never directs his moral and
social pride against himself, except in the sense that his inhuman moral code
proves just as self-destructive (Swiggart 1962: 14).

On the basis of the analysis of Thomas Sutpen’s aggressive conduct, it can
be supposed that the lack of logical persuasion, the inflexibility that frustrates
his life’s design may cause the acts of aggressiveness. His false nature deprives
him of natural existence. He is frustrated the whole life through because of his
ideal plan of revenge. He looks for the causes of his disaster in his past, his
family and children. It is relevant to Elliot Aronson’s opinion, as he points out
that every individual has a tendency to look for the causes of his disaster in the
environment (Aronson 1995: 232). It is simply easier to justify his own defeats
by accusing somebody else. And this is the next rule of social behavior adapted
by Sutpen. He accuses the white landowner, his first wife, his part-Negro son,
his second wife Ellen and Milly Jones of his unhappiness and unfulfillment. At
first, he tries to stay calm and quiet not trying to outlet his negative emotions,
but later he uses verbal and displaced aggression that helps him to survive in the 
local community. Another rule that is to help Sutpen adapt to social expectations
is connected with his self-confidence, cold courage and resourcefulness. 

However, this struggle between him as an individual and the corrupt social
world appears to be worthless and does not allow him to gain happiness and
stability. Even the aggressive conduct he follows in his life cannot make him
an aristocrat. On the contrary, the hostility directed at others brings the
misunderstanding and rejection from the community. His unfulfilled desire to
create a family tradition in a higher class deprives him of being able to
understand people from lower strata among whom he has lived as a child.
Moreover, the absorption of the aggressive rules does not help Thomas Sutpen
to reach individuality and respectfulness. 
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Similarly to Sutpen’s aggression, the aggressiveness of Flem Snopes is also
directed at other people. The Hamlet is a story of a young boy who comes from
the poor white environment, being a son of a barn burner. When his father
moves on to one of Will Varner’s farms, Flem becomes a clerk in the Varner
store. He is given the position only because Varner wants to prevent his other
barns from being burnt. Flem, however, uses his position to gain more, to be
powerful and successful. From this job Flem rises rapidly. He quickly brings
efficiency to the store. Meanwhile, he lends money at a high rate of interest
putting the old one out of business. Then, Flem invades the Varner empire further 
when he marries Eula Varner, pregnant by another man, and receives the old
Frenchman’s place as a part of Eula’s dowry. He does not admit that the cattle
is his and at the same time that he is Buck Hipps’s partner. Later, he buries
some silver coins about the old Frenchman’s place and tricks Ratlif, Bookwright
and Armstid into thinking that a fortune is buried on the property. He sells it to
them for a substantial sum and moves on to Jefferson in search of bigger worlds 
to conquer. 

From the very beginning, Flem’s life is determined by the need to gain power,
money and prestige, which his father, has not got. He becomes frustrated
whenever somebody associates him with his father who used to harm other
people by burning their barns. He does not want to be treated like him and
suffers the rejection from the society. 

Flem’s frustration is expressed, for example towards Will Varner’s son –
Jody. He manipulates with him, pointing out his vices in the presence of other
people. Such behavior allows him to take over the Varner’s business without
any scruples, using his cunning methods and passive aggression. He
manipulates with people, especially with John, whom he easily intercepts from
the enterprises, showing his own usefulness. As it is shown in the following
fragment: 

Then in September something happened. It began rather, though at first they did not recognize
it for what it was.[…]It took the actual firing-up of the gin and the arrival of the first loaded
wagons to disabuse them. Then they saw that it was Jody who was now tending store again,
fetching and carrying for the nickels and dimes, while the clerk sat all day long on the stool
behind the scale-beam as the wagons moved in turn onto it and so beneath the suction pipe. Jody
had used to do both (The Hamlet 1956: 58–59).

The shrewd plan and the passive aggression he uses against others is to give
him a ‘respectable’ position in the society. Unfortunately, he fails in achieving
his goal. 

Later, when he marries Eula, his frustration turns into aggressiveness. He
disregards both Eula and her illegitimate child because he cannot understand the 
nature of human heart. And for that reason, he commits the unnecessary sadistic 
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actions in his life. Flem humiliates his wife Eula even before their marriage. He
treats her as a prize and toy, not paying attention to the fact of her pregnancy.
He perfectly fits the description of Labove about Eula’s future husband who
says that he:
[…] wo uld be a dwarf, a gno me, wi t ho ut glands or de si re, who wo uld be no more a phy si cal
fa c tor in her life than the owner’s name on the fly le af of a book (The Ha m let 1956: 118).

One of the reasons of his being so cold, cruel and self-oriented is his
impotence, in literal and metaphorical meaning. He does not have his own child
what arises speculation about his masculinity. Moreover, he uses people as tools 
for his own needs and desires, for example Eula, whom he chooses for his future 
wife having in mind Varner’s residence. Everything he aspires at is connected with
business and investment. In this sense, he is not understood by the local
community. The prime element of Flem’s success is a total indifference to
social values and social responsibility. His colorless negative lack of emotions
and aggressive behavior towards others seems at times to suggest a human
adding - machine and a personality without personality (Longley 1957: 154). 

The climaxes of Flem’s aggressive conduct towards his neighbors and
relatives is growing together with his excessive need for power and money and
demonstrates how the vanity is satisfied within the operations of the profit
system. It occurs, for example, when he returns from Texas, accompanied by
Buck Hipps with the herd of savage, unbroken spotted ponies. He expresses no
sign of emotion or pity when deceiving the poor farmers of Frenchman’s Bend
who give up their savings to buy creatures too primitive and wild to handle: 
[...] ani mals which some of them had ow ned for se ven and eight ho urs now but had not yet laid
hands upon (The Ha m let 1956: 297).

This episode also shows the cunning way he uses towards these men from
Jefferson whom he perceives as fools. Flem denies having any relationship to
the horses or the money he gets from selling them. However, his selfishness
reaches the apogee the moment he takes the last five dollars from the poor Mrs.
Armstid. Although she is promised to be given the money back from Flem, she
does not receive her sum. Snopes’s reaction to this situation proves his lack of
human feelings and his cruelty against others. He denies everything:

‘He said Henry hadn’t bought no horse,’ she said. ‘He said I could get the money from you’.
‘I reckon he forgot it,’ Snopes said. ‘He took all the money away with him when he left.’ He
watched her a moment longer, then he trimmed again at the stick (The Hamlet 1956: 316).
and is im pe tu o us eno ugh to be ha ve as a po ten tial gen t le man: 

The wagon went on. Mrs. Armstid looked after it. Snopes came out of the door carrying
a small striped paper bag and approached Mrs. Armstid. ‘Here,’ he said. Her hand turned just
enough to receive it. ‘A little sweetening for the chaps,’ he said. His other hand was already in his 

134 Patrycja NOSIADEK



pocket, and as he turned back to the chair, he drew something from his pocket and handed it to the 
clerk, who took it. It was a five-cent piece (The Hamlet 1956: 317).

Although he does not do any physical harm to her, it seems to be obvious
that he uses the indirect aggressive conduct to express and boast with his
potential superiority. 

Flem Snopes’s aggressive behavior strengthens when other relatives come to 
Yoknapatawpha. He expands his activities, making bad matters worse by
calling in his cousins to fill the positions arranged for them. However, even then
he does not give up his aggressive way of solving his problems. He does not
hesitate to exploit or destroy a relative for profit as anyone else. First, such an
occasion is the encounter with Ratliff, the goats, and the idiot Isaac Snopes. He
sacrifices his cousin Mink in order to have the opportunity to get rid of
Houston, by letting him kill this man. Flem’s indirect aggressive conduct makes 
him partly guilty for Houston’s death, as he does not prevent the murder
although he can but, on the contrary, he initiates it. These monstrous, aggressive 
and heartless actions seem to grow from one source only, his violent and
rapacious love of money. Flem is an aggressive person unable to feel and
endure the truth about his origin and himself. His inhuman behavior causes the
suicide of his wife Eula who cannot bear the pain and humiliation any longer,
and wants to free his daughter Linda. Even the death of his wife is another
possibility to show his monstrous and sadistic vanity. The inscription on the
monument over Eula’s grave which says: ‘A Virtuous Wife Is a Crown to Her
Husband Her Children Rise and Call Her Blessed’ is a cruel example of Flem’s
treatment of his wife and is unforgivable (Longley 1957: 161).

Having analyzed the behavior of the protagonist – Flem Snopes – one can
see a sense of tragic waste, not in himself but in what he does to other people.
The whole life through he humiliates everyone he meets on his way, using the
aggressiveness as a tool to solve all his problems and to reach his aim. It is the
aggressiveness that ‘wins’ the non-aggressive behavior. He is a villain in his
environment and community because he is dehumanized: he is involved in no
human relationships and feels no human emotions. By the use of indirect and
non-verbal aggression he manifests his disgust and despise towards other
people. He urges to reach a success and triumph over the Jefferson society as an 
aristocrat, but he fails, as he has no ‘admirable’ qualities. Flem wants to behave
as a nobleman but in fact he presents himself as a monster. He does not think of
the consequences of his cruel behavior. He releases his frustration and anger
making a lot of harm to others as he cannot accept himself. Flem destroys
everyone who stands on his way, for example he does not even bother to free
his cousin Mink Snopes who shoots Houston and is to be given life sentence.
Although Mink is sure that Flem will help him, it occurs that it is only his
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wishful thinking. In consequence, Flem Snopes sentences two or even more
people to death with his passive, aggressive behavior. During his life he acts in
order to dominate the world, and to gain a full of respect status in the society
but it leads to his self-destruction as a human being, and deprives him of any
human impulses. He is merely tolerated by the members of his social group but
never manages to be its integral part. 

Similarily, in Light in August Faulkner presents the evolution of social
aggression on the basis of Joe Christmas’s behavior. Analyzing the origins of
his aggressive conduct it is necessary to look at his childhood. Joe Christmas is
born as an illegitimate child. He is kidnapped by his grandfather, who cannot
bear the disgrace of having an illegitimate child in his house and leaves him on
the doorstep of an orphanage on Christmas Eve. Christmas is a Negro child at
the orphanage largely through the efforts of Old Doc Hines, who encourages the 
other orphans to call Joe a ‘nigger’. It is a very difficult experience for young
Joe, as he has to live within artificial social group – that is an orphanage. He
lives among strange people who are unable to give him love and security. He is
afraid of this place and does not like it, as it is shown in the fragment: 

He stood there, his ears and face red and burning with harsh soap and harsh toweling, in the
stiff new overalls, listening to the stranger.[…]He could feel the man looking at him though, with
a stare cold and intent and yet not deliberately harsh. It was the same stare with which he might
have examined a horse or second hand plow, convinced beforehand that he would see flows,
convinced beforehand that he would buy. His voice was deliberate, infrequent, ponderous; the
voice of a man who demanded that he be listened to not so much with attention but in silence
(Light in August 1972: 105)

The orphanage and his future foster parents become Joe’s first serious problems. 
He changes his closest environment and is brought up as a white child by Mc
Eacherns. However, his childhood is unhappy and he is not accepted and loved
by his foster parents. On the contrary, the strange, unnatural relationships with
Mr. McEachern causes that Joe feels alienated and inferior in this family. He is
unsure about his origin and race and in consequence he starts being frustrated
and aggressive towards other people. Standing in-between races makes him
incapable of natural human feelings not only towards others but also towards
himself. He cannot find a place for himself as he is aware and afraid of the
process of stratification in the world. His frustration results from being rejected
by the society and from being pointed at by other people because of his lower
position in the society. Another aspect that initiates his frustration is his mixed
blood origin. For that reason, he always feels different and odd and does not
know whether to ‘pass’ to the white or black cast. ‘Passing’, as Berry points out,
is a dubious way of adjusting to dominance and discrimination. It is fraught
with feelings of uncertainty, insecurity, guilt and disloyalty” (Berry 1958: 493).

136 Patrycja NOSIADEK



For Joe Christmas ‘passing’ is also a problem he deals with the whole life
through, as he knows he would suffer a loss in status. It is the time when Joe
starts being frustrated, and his frustration changes gradually into aggressive
drives. He is afraid of the total rejection. For that reason, he uses aggression as
a tool to ‘win’ the acceptance and equality among other members of the society.

His first physical act of aggression is done while still being a teenager and
concerns his first sexual meeting with a Negro girl. Instead of doing what is
expected, Joe kicks the girl and fights with the other boys who rush in. He starts 
being dangerous to others and slowly rejected by the community. Another love
affair he is involved in forces him to run away from home and prevents the
killing of his stepfather. Joe Christmas cannot find a secure place in his life, and 
the problem he deals with, makes him only more frustrated and aggressive. He
becomes a helpless victim in a cruel, full of prejudices world. In the Jefferson
society, where he lives as an adult, he tries to protect his dignity and individuality 
against impoliteness of people who do not understand motives of his conduct.
While living in the abandoned Negro cabin on the Burden plantation he meets
Joanna Burden who takes a particular interest in him. The fact of telling her the
story of his Negro blood is later used by her against Joe. He feels humiliated
what increases his frustration. Since then, he becomes very suspicious. Finally,
his frustration turns into aggressiveness and Christmas brutally kills his lover
with a razor. This violent act gives a vent to his accumulated aggression.
However, it does not help Christmas to choose the right way in his life, and the
community still treats him as an outsider and murderer. He is inside the
jurisdiction of the society which starts to pattern his life as he is born within it
(Millgate 987: 82). Christmas cannot escape from his fate and hatred of Nature.
Even after the murder he commits, he is not free because he could not decide
who he really is, and neither can the community. He feels angry as he realizes
that he will never belong to any race or society. 

After the murder he runs away, but his coming back is even more terrifying
to local people. This time again he reacts assuming the form of physical
aggression. He runs into the church, starts to shout and laugh hysterically,
hurting other people. This fragment best illustrates his direct aggressive
conduct:

It was all happening so fast, and nobody knowed him, who he was or what he wanted or
nothing. And the women hollering and screeching and him done retch into the pulpit and caught
Brother Bedenberry by the throat, trying to snatch him outen the pulpit. We could see Brother
Bedenberry talking to him, trying to pacify him quiet, and him jerking at Brother Badenberry and
slapping his face with his hand. […] he let Brother Bedenberry go and he whirled and knocked
seventy year old Pappy Thomson clean down into the mourners’ pew […] And he began to curse,
hollering it out, at the folks, and he cursed God louder than the women screeching (Light in
August 1972: 240)
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This violent drive not only reveals his frustration he deeply hides in himself,
but also gives him the sense of social adapting to the hostile and unjust social
system, in which only these ones who adapt to the social norms and vicious
reality are able to survive. In the Jefferson community all illicit contrasts are
perceived as a sign of ambiguity predicting potential threat to the existing order. 
It is a closed society where only rigid divisions and ‘arbitrary’ exclusions are
accepted (Millgate 1987: 96). And Joe Christmas does not fit there, what
provokes the greatest outrage: “He never acted as a Nigger or a white man. That 
was it. That was what made the folks so mad”. What makes “the folks so mad”
is not presumed miscegenation, the guilty mixture of black and white blood, but 
“the visible invisibility” of Christmas blackness (Light in August 1972: 331).
The society demands from its members total subjection to its law and it cannot
tolerate the existence of ‘the other’. For that reason, Joe Christmas becomes an
enemy for these people what increases frustration followed by aggressive behavior
and leads him to death. His struggle with the society is pointless as it does not
bring him any consolation or happiness. 

Since his childhood Joe Christmas is treated as a trash, as somebody completely 
unimportant. Nobody cares for him and it seems that his existence in this cruel
and unjust world is unnecessary and accidental. Joe is determined to live with
his burden the whole life through what affects his mind and later gives rise to
aggressive conduct. His violent actions towards other people prove his inability
to accept his life and fate. The hesitation about himself and disappointment with 
his closest environment brings about Christmas’s aggressive and hostile
conduct. As he is not able to find any support or justice, he starts punishing
others. He feels as a victim trapped in a strict, indifferent society, where anyone
who acts out his conflicts is rejected. This severe code of behavior imposed by
the Jefferson community on Joe Christmas leads him to frustration and later
aggressive behavior. He reacts in a violent way, as he cannot bear all the prejudice
he has to suffer. Moreover, he has to face the ideology according to which
women and Blacks are dangerous representatives of that which exceeds and
negates all the representation and, as Millgate points out, are assigned to an
inferior essence, and quite ‘naturally’ designed to occupy subordinate positions
in the social structure (Millgate 1987: 90). Being afraid of this fact, Joe Christmas
manifests his dissatisfaction, anger and disillusionment with the use of both
direct physical and verbal aggression. This, however, does not liberate him but
stresses the racial inequality in the society and devastates his life. 

On the basis of the analysis of Thomas Sutpen, Flem Snopes and Joe
Christmas’s behavior it could be stated that their conduct proves the theory of
Jean Jacob Rousseau. According to it, man is gentle and good in his nature, but
these are the restrictions of the society that cause his aggression. These characters’
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behavior and life seem to approve this theory. The development of their aggressive
behavior does not appear since their birth, but is constantly growing. The
violent and hostile behavior is caused by the harmful childhood experiences
which generate frustration. Thomas Sutpen’s experience with the Negro slave
who does not let him come in by the front door, deprives him of any human
emotions and feelings toward other people. By means of hostility and aggression he 
wants to become a member of higher class society, but he fails. He destroys
both himself and his family. Also Flem Snopes does not show any compassion
or understanding towards others. His main aim is to become wealthy and to
protect the insulted family name among the Jefferson community. But his cruel
and violent conduct deprives him of regaining the noble social position in the
society. The same situation could be observed on the basis of Joe Christmas’s
conduct. He would probably be a shy and nice boy but the society makes him
defend his dignity, individuality and race against suppression. His aggression
develops gradually. His verbal aggression later transforms to physical aggression
by means of which he struggles for the position in the society.

Summing up, the motif of aggression in William Faulkner’s works helps to
depict the modern man trapped in the complex, uncertain and potentially hostile 
world and being exposed to its repressing norms and codes of behavior. As they 
are unable to carry the burden of the moral fall of the family and the ethical
void of the society, Faulkner’s protagonists lose their real personalities and are
determined to use aggression in different spheres of their lives in the contemporary
world. 
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Kse nia OLKUSZ

Blu ź nie r cze pię k no.
O sztu ce, ar te fa ktach i ar ty stach

w twó r czo ści Ho war da Phi li p sa Lovecra f ta 
Do my śliłem się, że czar ma lo widła po le ga na ży wo t no ści
wy ra zu, któ ry jest bez względ nym rów nowa ż ni kiem 
sa me go ży cia, a któ ry od pie r wsze go wej rze nia przejął mię
dre sz czem i osta te cz nie – stro pił, uja rz mił, prze ra ził.
          (E.A. Poe, Po rtret owa l ny, tłum. B. Le śmian)

Fan ta sty ka gro zy z reguły nie ope ru je po ję cia mi od noszącymi się do sztu ki,
nie po sia da właści wo ści wska zujących na jej po kre wie ń stwo ze sztu ka mi pla -
sty cz ny mi. Jako ga tu nek na leżący do li te ra tu ry po pu la r nej re a li zu je okre ślo ne
i stałe sche ma ty kom pozy cy j ne i fabula r ne. Związki i nawiąza nie do twó r czo ści 
pla sty cz nej są kwe stią po mi janą i nie mal zupełnie nieza uwa żaną przez ba da czy
li te ra tu ry gro zy, co jest o tyle dzi w ne, że np. w twó r czo ści Howarda Phi li p sa
Lo vec ra f ta na der czę ste są odwołania do este ty ki, sztuk pla sty cz nych, kon cepcji 
związa nych ze spo so ba mi fun kcjo no wa nia sztu ki oraz źródłami in spi ra cji ar ty -
stów. Alu zje te są rzecz ja s na dość mo c no uwikłane w mo de le kon stru kcy j ne
we ird fi c tion, nie mniej ich obecność nie ule ga wątpli wo ści, za zna czając się jako 
je den z isto t nie j szych ele men tów kre a cji przestrze ni. 

„Od rzu ce nie wsze l kich form re a li z mu to wa ru nek wstę p ny wkro cze nia
w jego świat” (Houelle becq 2007: 60), kon sta tu je Mi chel Ho u el le becq i stwier -
dze nie to ko re spon du je ta k że z chara kte rem przy woływa nych przez Lo vec ra f ta
dzieł sztu ki. Wszy stkie one bo wiem wykraczają poza wy miar nor ma l no ści,
będąc nie ty l ko do wo dem ist nie nia in ne go, ta je mne go, nie bezpie cz ne go świa ta,
ale egze mp li fi kując ta k że wra ż li wość per ce pcji Lovec ra f to wskich bo haterów.
O ile bo wiem wra że nie, ja kie po zo sta wia po so bie „zwykłe” dzieło sztu ki za -
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wie ra się w wy mia rze este ty cz nym, o tyle sztu ka spod zna ku „Cthu l hu” wy ty -
cza nowe gra ni ce poznania. Po do b nie jak prze strzeń w opo wie ściach gro zy, tak
i dzieło sztu ki jest ambi wa len t ne, ponieważ sens jego ist nie nia jest za zwy czaj
mi go t li wy. Fun k cja este ty cz na sta je się tu taj drugorzęd na, jako że pię k no nie
sta no wi głów ne go celu ar ty sty. Fa s cy nujące, nie po kojące od działywa nie przed -
mio tów wiąże się w opo wia da niach prze de wszy stkim z ich rolą ry tu alną lub
sym bo liczną. To, co uz na ne za dzieło sztu ki, w isto cie jest pro giem, przez któ ry 
wkra cza nadprzyro dzo ne, nie zba da ne, a więc nie mo ż li we do kon tro lo wa nia.
A jed nak 
[...] ro bie nie sztu ki to całko wi te pod porządko wa nie się fo r mie, będące jed nak za ra zem całkowitą
wol no ścią. Jest akty w no ścią mo de lową, kształtującą na sze by cie i sto su nek do nie go. Do-
świa d cze nie sztu ki jest bazą dla ogółu lu dz kich do świa d czeń, jest dla nich wzo r cem i tym, co
de cy du je o ich kształcie (Ka sia 2007: 711). 

Dla te go w opo wia da niu Zew Cthu l hu (The Call of Cthu l hu) arty ści, któ rych
wi zje og ni skują się wokół pra da w ne go bó stwa, wy twa rzają dzieła in sp iro wa ne
sta ro żytną mi to lo gią, niedostępną współcze s nym. Sztu ka taka jest dla postron-
nych nie po kojąca, nie zro zu miała i stra sz na, po nie waż prze czy no r mom este -
tycz nym i uzu so wi po znawczemu. Stąd kon sta ta cja na rra to ra, iż sta tu e t ka wy -
rze ź bio na w sta nie de li ry cz nym przez młod ego Wi l co xa jest „wy two rem scho-
rzałej wy ob ra ź ni, któ rej za ry sy, świadczące o sile cie mnych mocy, głębo ko mną 
wstrząsnęły” (Lovecraft 1996c, IV: 31).

Mo tyw dia boli cz ne go posążka po wra ca je sz cze w wie lu utwo rach Lo vec ra f -
ta, pełniąc za wsze tę samą rolę ostrze że nia przed in nym, gro ź nym świa tem.
W opo wia da niu Świąty nia (The Te m p le) ko ścia na fi gur ka „przed sta wiająca
głowę młod zie ń ca uma joną li ś ć mi la u rowymi” (Lo ve c raft 1999c: 72) wzbu dza
popłoch u przesądnych ma ry na rzy nie mie c kiej łodzi pod wodnej, stając się jed -
no cze ś nie przed mio tem fa s cy na cji na rra to ra, ofi ce ra ce sa r skiej Mary nar ki Wo -
jen nej. Obe cność ar te fa ktu nie po koi załogę, przy czy niając się do na ra stającej
psycho zy, zwłasz cza kie dy za czy na się se ria pe cho wych wy pa d ków. 

Gdy załoga w tym podwod nym wię zie niu za częła nie na ża r ty się trwo żyć, nie któ rzy znów
pod ję li te mat fi gur ki […], ale widok pi sto le tu sku te cz nie zamknął im usta (Lo ve c raft 1999c: 75). 

Ma ry na rze zdają so bie za tem spra wę z fa ta l nej obe cno ści posążka i za
wszelką cenę pragną uwo l nić się od jego obecno ści. 

Z ko lei w Zagład zie Sa r na t hu (The Doom that Came to Sa r nath) wo jo w ni cy
za bie rają ze zni sz czo ne go przez sie bie mia sta posążek „bo ż ka przy po mi nają-
cego wod ne go ja sz czu ra Bokru ga” (Lo ve c raft 1996d, III: 75), je dyną rzecz oca -
lałą z po gro mu Ib. W noc po po wro cie ich kapłan umie ra, lecz „za nim sko nał,
na pi sał na ołta rzu […] nie zda r ne, ko śla we li te ry układające się w jed no je dy ne
słowo: ZAGŁADA” (Lo ve c raft 1996d, III: 76). W opo wia da niu Zew Cthu l hu
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skon fi sko wa nie przez po li cję fi gur ki „po two ra o nie wy ra ź nych, an tro po i dal-
nych kształtach” (Lo ve c raft 1996c, IV: 18) do pro wa dza do od kry cia ta je mni -
czych i okru t nych pra ktyk ku l ty stów. Z jej po wo du gi nie rów nież po li cy j ny
konsu l tant, pro fe sor Webb. 

Sama obe cność ar te fa ktu oka zu je się zresztą z reguły fa ta l na w sku t kach, po -
nie waż jego niszczy cie l ska moc do się ga wszy stkich, któ rzy się z nią zetkną. To
znak roz po zna w czy tego „innego”, „nie bez pie czne go świa ta”. W od nie sie niu do 
ta kiej sztu ki Lo ve c raft posługu je się stałym ze sta wem epi te tów wa r to -
ściujących, su ge rujących od dzie le nie tej fo r my twórczości od „zwykłej”, lu dz -
kiej akty w no ści ar ty sty cz nej. Po ja wiają się więc okre śle nia ta kie, jak dziwny,
dzi wa cz ny, blu ź nie r czy, prze ra żający, oso b li wy, gro te sko wy, upio r ny, jed noz na -
cz nie kwa lifikujące este ty cz ne do zna nia od bio r cy.

Przed mio ty związane z ist nie niem owej „dru giej”, skry wa nej rze czy wi sto ści
odznaczają się wyjątkową stru kturą, barwą, a ta k że kształtem. Na przykład ta je -
mni cza skrzy ne czka, w któ rej ukry ty zo stał klucz do Kra i ny Snu jest wy ko na na
z „aro maty cz ne go dre w na” (Lovecraft 1996b, III: 151) i rze ź bio na w „upio r ne
twa rze, łypiące […] z po cze r niałego dre w na” (Lovecraft 1996b, III: 138). Or na -
men ty ka pudełka jed noz na cz nie wska zu je na jego związek ze sztuką ry tu alną,
a prze ra żające ob li cza na wie cz ku pełnią rolę od stra szającą po ten cja l nych cie -
ka wskich. Po dobną at mo s fe rę nie po ko ju wzbu dzają płasko rze ź by zna j dujące się 
na metalo wej skrzy ni w opu sz czo nym ko ście le w utwo rze Duch sza le ń stwa
(The Ha un ter of the Dark) czy freski od na le zio ne na mu rach w Za po mnia nym
mie ście (The Na me less City). 

Z ko lei po do bi z na Cthu l hu z opo wia da nia Zew Cthu l hu wy ko na na z nie -
znanego na Zie mi mi ne rału „wyglądała jak żywa i tym bar dziej bu dziła lęk, że
jej po cho dze nie było tak całkowi cie nie zna ne” (Lo ve c raft 1996c, IV: 18). Nie -
usta lo ny po zo stał rów nież wiek figur ki, któ ra 
[...] na wet w naj drob nie j szym szcze gó le nie wy ka zy wała związku z żad nym ro dza jem sztu ki
przy na leżącym do młodej cy wi li za cji – a właści wie do żad nej cy wi li za cji zna nej na tym świecie
(Lo ve c raft 1996c, IV: 18). 

Szcze gó l ne jest właś nie owo wy abs tra howa nie od norm sztu ki człowie ko wi
bli skiej, wy rażające się po przez po tworną amo r fi cz ność, nie usta lo ne po cho-
dzenie ma te riału oraz wra że nie dyna mi cz no ści czy od da nie ru chu po rtre to wa nej 
po sta ci. Zresztą ta zdu mie wająca trój wy miaro wość form to wa rzy szy ka ż de mu
„ob ce mu” dziełu sztuki, przy czym nie kie dy Lo ve c raft z lu bo ścią pod kre śla, że
od mien ność tych przed mio tów po le ga na wykrocze niu poza gra ni ce lu dz kiej
wy ob ra ź ni. Na przykład w opo wia da niu Coś na pro gu (The Thing on the Do or -
step) bo ha ter nad mie nia: 
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[...] były to obie kty, któ re pod wzglę dem bu do wy, kształtów i ba r wy nie miały swo ich odpowied -
ni ków na Zie mi, ich obłędne krzywizny i po wie rz ch nie nie po sia dały, zda wałoby się, żad ne go
lo gi cz ne go wy ja ś nie nia i za sto so wa nia, nie za cho wy wały rów nież praw zna nej człowie ko wi
geome trii (Lo ve c raft 1999a: 37). 

Jed no cze ś nie zna kiem roz po zna w czym owej „in nej”, „ob cej” sztu ki jest jej
cha raktery sty cz na szpe to ta oraz związana z tym nie mo ż ność za akce pto wa nia
przez człowie ka wi zualnego kodu ogląda ne go ar te fa ktu. Z per cepcją tych form
wiążą się bo wiem uczu cia ob rzy dze nia, sprzeciwu czy lęku. Sztu ka nie -lu dz ka
jest dla bo ha te rów od py chająca, nie mo ż li wa do za akce p towania i mimo że fa -
scy nu je od mien no ścią, to za ra zem ko ja rzy się z ko sz ma rem. Egzemp li fi ku je
owe do zna nia dro bia z go wa de skry p cja posążka Cthu l hu w opo wia da niu Zew
Cthu l hu. Antropomo r fi cz ność uka za nych w rze ź bie kształtów sprzy ja wy two -
rze niu ne ga tywnych sko ja rzeń, jest sygnałem ta je mni cy związa nej z obe cno ścią 
bó stwa i jed no cze ś nie ostrze że niem. Wa r to przy tym pa mię tać, że „fan ta sty cz ny 
wygląd po sta ci uzy ski wa ny jest […] po przez mu l ti p likacje ele men tów ana to mii, 
przez ich ogra ni cze nie lub prze mie sz cze nie” (Du bo w nik 1999: 26), to też prze -
ra żający kon te r fekt Cthu l hu wy ni ka nie ty l ko z dąże nia do spre pa ro wa nia przez
Lo vec ra f ta „ob cej” sztu ki, lecz jest prze de wszy stkim re a li zacją za mia ru lęko -
twó r cze go. Dodać też trze ba, że spe cy fi ka opi su po zwa la umie j s co wić tę sta tu e -
t kę bli sko sztu ki pry mi tywnej, przed sta wiającej po sta ci bóstw w roz ma i tych
pie r wo t nych ku l tach, co zgod ne jest z profilem zain te re so wań pi sa rza i fi kcy j -
nym ro do wo dem po do bnej este ty ki. Ponad to 
[...] sztu ka i twó r czość li te ra cka m. in. spełniają po dobną, jak re li gia fun kcję w os wa ja niu strachu. 
Za da nie sym bo li lęku w sztu ce po le ga na wywołaniu go lub ochro nie niu/uwa l nia niu się od nie go
(Ru dolf 2001: 40), 

to też wi ze run ki bóstw Lovec ra f to wskich wpi sują się właś nie w tę za sa dę.
Od ra za wy ni ka tu taj z fa ktu, że w kon stru o wa niu kon te r fe ktu mon strum au tor
posługu je się sko ja rze nia mi związanymi nie ty l ko ze zmysłem wzro ku, ale
z aso cja cja mi za pa cho wy mi oraz dotyko wy mi. 

Sztu ka Przed wie cz nych w Lovec ra f to wskiej mi to lo gii od zwie rcie d la zresztą
nie ty l ko pragnie nie utrwa le nia wi ze run ków bóstw, lecz jest rów nież wy ra zem
zna mien ne go za mia ru zazna cze nia włas nej obe cno ści i pry ma tu nad rasą
ludzką. W ta kim ro zu mie niu wszy stko to, co człowiek my l nie uz na je za sztu kę,
pełni fun kcję uży t kową, da leką od este ty cz nej. Biorąc pod uwa gę cha ra kte ry -
styczną brzy do tę i zdu mie wający re a lizm do mi nujący w tej „ob cej” twórczo ści,
za uwa żyć mo ż na, że wi ze run ki mon strów spełniają tu taj rolę ochronną od -
straszają nie powołanych, a wzbu dzając strach czy ob rzy dze nie, stają się zna -
kiem ostrze ga w czym. Dzie je się tak, bo wiem 
[...] za wie sze nie norm co dzien ne go ży cia, de stru ktura liza cja zwy cza j ne go, do brze os wo jonego
śro do wi ska człowie ka, bu dzi najgłęb sze egzy sten cja l ne lęki, ale też pozwa la na pod ję cie tru du
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po szu ki wa nia zna czeń, przesłań fa ktu, któ ry swoją od rę b no ścią mu siał szcze gó l nie wyra zi ście
ja wić się obse r wa to rom (Ko wa l ski 2007: 183).

Sztu ka, jaką opi su je Lo ve c raft jest więc ro dza jem pro gu, od dzie lającego rze -
czy wi stość ludzką od nie -lu dz kiej; jest na zna czo na pię t nem ob co ści, po nie waż
przy na le ży do sfe ry za gra żającej człowie ko wi. Jako sy g nał za gro że nia pełni
rolę ele men tu łączącego sfe rę „norma l no ści” i „nad natu ral no ści”, wy zna czając
gra ni cę po mię dzy dwo ma świa ta mi. Jej nie sa mo wi tość polega na od mien no ści
per ce pcji jej twó r ców, in no ści pun któw este ty cz ne go od nie sie nia. Ów rozziew
bywa nie kie dy re zu l ta tem ró ż ni cy w spo so bie fun kcjo no wa nia praw fi zy ki
w obu rzeczy wi sto ściach, po nie waż zie m skie reguły ist nie nia prze strzen ne go
od bie gają od tych w „innych świa tach i od mien nych kon ti nu ach cza so prze -
strzen nych” (Lo ve c raft 1999a: 37). 

Być może tym, co przy pie r wszej le ktu rze te kstów Lo vec ra f ta robi naj wię ksze wraże nie, są
opi sy ar chi te ktu ry […]. Sta je my w ob li czu całkiem no we go świa ta. Na wet strach zni ka. Znikają
wsze l kie lu dz kie uczu cia poza fa s cy nacją, któ ra po raz pie r wszy przy bie ra tak wy ra zistą fo r mę
(Ho u el le becq 2007: 67). 

W jed nym z ta kich opi sów Lo ve c raft bez po śred nio odwołuje się do do świa -
d czeń sztu ki tworzo nej przez człowie ka. Na rra tor Świątyni przy rów nując
archite ktu rę zna nych sta ro ży t nych cy wi li za cji do ar chi tektury mia sta za to pio ne -
go w oce a ni cz nej głębi, kon sta tu je np.: 
[...] sztu ka ema nu je fe no me nalną wręcz do sko nałością, jest w du żej mie rze hel le ń ska, a jednak
ma w so bie ja kiś inny, nie spre cyzo wa ny bli żej pie r wia stek. To dzię ki nie mu od no si się wraże nie,
że ob cu je się z czymś prze ra ź li wie sta rym, z od ległym przo d kiem, miast bez po śred niego potomka 
gre c kiej sztu ki kla sy cz nej (Lo ve c raft 1999c: 81). 

Naj wy ższa fo r ma este ty cz ne go wy ra zu, za jaką uz na je bo ha ter sztu kę hel -
leńską nie osiąga ta kie go mi strzo stwa jak bu downiczo wie za nu rzo nej w wod -
nych od mę tach me tro po lii; sztu ka gre cka jest tu taj nie ty l ko młod sza, ale i wtó r -
na wo bec tej z za to pio ne go mia sta. Z tej przyczy ny na rra tor okre śla pod wod ne
kon strukcje mia nem „ma sy w nej do sko nałości”, a wszy stkie oglądane przez sie -
bie ele men ty jako „nie mo ż li wej do opi sa nia uro dy” (Lo ve c raft 1999c: 81). Ideał 
sztu ki równozna cz ny jest tu taj nie ty l ko z monu men tal no ścią, przytłaczającą
pię k nem, i su ge rującą pry mat dzieła (przed mio tu) nad istotą (ży ciem). Nikłość
i ulo t ność wsze l kie go bytu stają się le itmoti vem owej „ob cej”, choć nie zwykłej
sztu ki. „Ani upływ cza su, ani woda nie zdołały na ru szyć pierwo t nej chwały
tego budzącego gro zę mie j s ca” (Lo ve c raft 1999c: 81), stwier dza kon te m p lujący 
oto cze nie bo ha ter. To ż sa me jest to zresztą z kon cepcją, we dle któ rej „wie l kie
dzieła sztu ki za wie rają w so bie ja kieś wię cej, któ re go nie da się ana li ty cz nie
wy cze r pać i któ re samo wska zu je na INNE, decy dujące osta te cz nie o głęb szym
sen sie dzieła” (Stró że wski 2002: 267).
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Ar chi te ktu ra za gi nio nych miast jest u Lo vec ra f ta przed mio tem bez ustan ne go 
zdu mie nia bohate rów. 

Le ktu ra tych opi sów w pie r wszej chwi li po bu dza, po tem jed nak znie chę ca do wszelkich prób
ad ap ta cji wi zu a l nej (ma la r skiej czy fi l mo wej). Ob ra zy prze ni kają na po ziom świado mo ści; lecz
ża den nie wy da je się dość wzniosły, dość monu men ta l ny; ża den nie dorów nu je snom (Ho u el le -
becq 2007: 68). 

Wy ob ra ź nia człowie ka ogra ni czo na jest bowiem pra widłami na tu ry na sze go
świa ta, nie jest wtedy mo ż li we wy kro cze nie poza zbiór tych reguł. Za wę że nie
pola oglądu do zna nych po jęć unie mo ż li wia pełną per ce pcję „ob cej” sztu ki, za -
bu rza lo gi kę jej oglądu. 

[Te] cy klo po we, sza lo ne stru ktu ry wy ob ra żo ne przez Lo vec ra f ta wywołują w umy śle gwałto -
w ny i nie od wra cal ny wstrząs […]. Mamy wra że nie, że zwie dza li śmy już we śnie te giganty cz ne
mia sta (Ho u el le becq 2007: 69) 

Fakt ten spra wia, że emo cje bo ha te rów stają się rów nież po śred nio udziałem
od bio r cy tekstu lite ra c kie go. Este ty cz ne do zna nia, os cy lujące mię dzy za chwy -
tem a prze ra że niem (przytłoczeniem) sta no wią re fleks prze ko na nia, że
[...] wartość este ty cz na – pię k no – stoi na szczy cie hie ra r chii wa r to ści kon stru ującej pa ra dy g mat
estety cz ny. Składa się na nie pię k no fo r my i pię k no na tu ra l ne uży te go ma te riału. Wa r to ścia mi
ni żej usy tuo wa ny mi – in stru men tal nie pod porządko wa ny mi pię k nu – są do sko nałość warsztatowa 
wy ko na w cza […], a ta k że inno wa cy j ność ro zu mia na […] jako twó r cze prze twa rza nie
wcze ś nie j szych form [i] jako stoso wa nie ich do obie któw no wych (Ta r no wski 2007: 370). 

Do świa d cze nie pię k na jest więc ta k że do świa d cze niem akce p ta cji, ści śle
łączy się z mo ż liwościa mi po zna w czy mi człowie ka, po nie waż w du żym sto p niu 
uja w nia jego sto su nek do obserwo wa nej rze czy wi sto ści. Ogląd jest bo wiem
rów ny oce nie, przy pi sa niu de sy g na tom kon kretnych wa r to ści, po bu dze niu
działań emo cjo na l nych, a za tem ukon kre t nie nia odczuć. Sto pień i sku tek do -
znań sta no wi sumę wra żeń, aso cja cji, sy ne ste zji oraz sta nów uczu cio wych spo-
wodo wa nych czyn ni ka mi fi zjologi cz ny mi. Bo ha te ro wie Lo vec ra f ta w ze t k nię-
ciu z „obcą” sztuką od czu wają doj mującą oba wę czy przy naj mniej dys ko m fort,
po nie waż nie są w sta nie wytworzyć wię zi z ogląda nym tworem. Wy ob ra ź nia
od bio r cy po bu dzo na zo sta je przez su ge sty w ne wi zje o cha ra kte rze emo ty w nym, 
co w du żym sto p niu przy czy nia się do akty wi za cji postrzega nych ele men tów
pe j za żu.

Lov ec ra f towską ar chi te ktu rę ce chu je po do b ny do „wie l kich ka tedr i hin du -
skich świątyń” (Ho u el le becq 2007: 71) prze pych; jej opi sy kon cen trują uwa gę
od bio r cy na mno go ści szczegółów, pre zen to wa nych w kale jdo sko po wym uję -
ciu, su ge rującym wra że nie wi ta l no ści obiektu. Dy na mi za cji opi su służy rów nież 
na sy ce nie te kstu epi te ta mi o emo ty w nym cha rakterze, pod kre ślającymi si l ne
zsu bie ktywi zowa nie kon stru o wa nej prze strze ni. Swe go ro dza ju doświa d cza l -

146 Ksenia OLKUSZ



ność pla nu przed sta wio ne go po zwa la na wni kliwą jego eks plo ra cję, em pa ty cz ne 
od czu wa nie wszy stkich jego ele men tów. Ar chi te ktu ra Love cra f to wska jest 
[...] w całości przesycona ideą od wie cz nej dra ma tu r gii, dra ma tu r gii mi sty cz nej, któ ra na da je sens
bu do w li, któ ra na da je te a tra l ny wy miar ka ż dej cząstce prze strze ni, ko rzy sta z za so bów wszy st-
kich sztuk pla sty cz nych, wy korzystu je dla swych ce lów ma giczną grę świa teł. Jest to ar chi te ktu ra
żywa, gdyż wy ra sta z ży wej i emo cjo na l nej kon ce pcji świa ta (Ho u el le becq 2007: 71). 

W iden tyczny spo sób per cy pują ją bo ha te ro wie utwo rów, któ rzy w ze t k nię -
ciu z nią ule gają fa s cy na cji bu dzi się w nich lęk i sza cu nek, wy ni kający z fa ktu,
że sztu ka taka bli ska jest misty cz ne mu do świa d cze niu. Jest to bo wiem „ar chi te -
ktu ra sa kra l na” (Ho u el le becq 2007: 71), któ rej funkcją jest wzbu dza nie ta kich
właś nie wra żeń este ty cz nych i spi rytu a l nych. Sfe ra asocja cji jest zatem nie zwy -
kle bo ga ta, au tor ope ru je tu taj po etycką nie mal wie lo zna czno ścią. Mi go t li wość
ta egze mpli fi ku je zna mienną ar ty styczną wra ż li wość pi sa rza, dla któ re go
„archite ktu ra ze snu […] jest – jak ar chi te ktu ra go ty c kich czy ba ro ko wych ka -
tedr – ar chi te kturą to talną” (Ho u ellebecq 2007: 71).

Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na fakt, że naj pełniej ów świat meta fi zy cz -
nych emo cji transponują po sta ci, któ re z ra cji ar ty sty cz nych upo do bań czy ta -
len tów od bie rają sy g nały niedo stę p ne zwykłemu śmie r telnikowi. Uwra ż li wie nie 
na ota czającą rze czy wi stość sku t ku je nie ty l ko prze czu ciem ist nie nia nie samo -
wi to ści, lecz ta k że dziełami sztu ki, któ re wprost nawiązują do tej in nej, „ob cej”
prze strze ni. Naj pełniej ową nad wra ż li wość do ku men tu je wspo m niane już opo -
wia da nie Duch sza le ń stwa, któ re go bo ha te rem jest Ro bert Bla ke, pi sarz i ma -
larz, „całkowi cie oddany dzie dzi nie mi tów, snu, ter ro ru i za bo bo nów, skwa p li -
wie po szu kujący scen i efe któw nie zwykłych w swej wy mo wie i upio r nych”
(Lo ve c raft 1996a, t. IV: 218). Nie zmiernie wy czu lo ny na nie zwykłość ar ty sta
po szu ku je do znań wy kra czających poza do świadczenie norma l no ści. Ze t k nię cie 
z ele men ta mi „ob ce go” świa ta sku t ku je grozą, po go r sze niem psy chi cz nej kon -
dy cji bo ha te ra, ale też stwo rze niem dzieł zna mien nych, su ge rujących wykrocze -
nie poza zwy czajną te ma ty kę. Ar ty sta „znał już bo wiem […] dzie dzi c two wie -
dzy powiąza nej ze złem, tym bar dziej więc fan ta zja po no siła go nie poha mo wa -
nie w naj dziw nie j szych kie runkach” (Lo ve c raft 1996a, t. IV: 236). Wy ob ra ź nia, 
skon fron to wa na z „in nym” za czy na kształto wać od mienną wi zję świa ta, któ ra
z fa s cy na cji prze ra dza się naj pierw w opę ta nie, po tem fo bię. Gra ni ca po mię dzy
ge niu szem a sza le ń stwem jest w tym przy pa d ku nie mal niedostrzega l na, a ob se -
sja twó r cy przekłada się na po wsta nie dzieł nie zwykłej wa r to ści. 

Tej zimy na pi sał pięć naj le p szych opo wia dań […]. Na ma lo wał też sześć ob ra zów, będących
studium nie sa mo wi tych, nie lu dz kich po two rów i zupełnie ob cych, nie zie m skich krajo bra zów (Lo -
ve c raft 1996a, t. IV: 220). 
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Lęk i nie po kój pełnią tu taj rolę kata li za to ra, wspo ma gają artystyczną wy ob -
ra ź nię, sta no wią czyn nik nie zbęd ny do wy kre o wa nia nie zwykłego, nie -
powtarza l ne go dzieła sztu ki. Współgra to z kon cepcją, we dle któ rej 
[...] dzieło za wsze trans cen du je pro ces twó r czy, a to zna czy, że – choć ge ne ty cz nie z nim
związane – wcho dzi w inny, nowy, właści wy ty l ko dla sie bie spo sób ist nie nia, w nowy, własny
świat, któ ry współkon sty tu u je. Zarów no pro ces wcho dze nia w ten świat, jak i on sam, mogą
ob fi to wać […] w mo men ty nie dające się przewi dzieć (Stró że wski 2002: 343).

Pra wdzi wy ge niusz to ktoś, kto wy kra cza poza ogra ni cze nia ro zu mu i tym
sa mym poza świat ma te ria l ny. Ilu stra cję po do bne go prze świa d cze nia sta no wi
opo wia da nie pt. Drze wo (The Tree), któ re go bo ha te ra mi są dwaj ge nia l ni rze ź -
bia rze. Je den z nich po tra fi roz ma wiać z duchami; w tym właś nie tkwi wspa -
niałość two rzo nych prze zeń dzieł. Sztu ka jest w utwo rze zarówno te ma tem, jak
i tłem akcji, pełni rolę dopełniającą i bu dującą na strój ulotno ści. 

Świat dzieła sztu ki i ar ty sty jest u Lo vec ra f ta jed noz na cz nie uwikłany w za -
le ż ność po mię dzy „nor ma l no ścią” a „nad natu ral no ścią”, przy czym prze wa gę
za wsze zy sku je ten „inny”, „obcy” pie r wia stek. Do mi nan tę taką uza sad nia nie -
mo ż li wa do uni k nię cia kon se k wen cja ze t k nięcia się z dzie dzi na mi wy kra -
czającymi poza lu dz kie po j mo wa nie. Sztu ka jest si l nie związana z wy ob ra ź nią
i in styn ktem, lecz kon se k wencją owej nad wraż li wo ści jest zawsze ka ta stro fa
o podłożu psy chi cz nym1. Tak dzie je się w przy pa d ku rze ź bia rza w utwo rze Hy -
p nos (Hy p nos), gdzie sty cz ność z nad natu ra l nym2 sku t ku je ne r wo wym załama -
niem. 

Oga r nię ty roz paczą prze sia du ję całymi go dzi na mi – łysy, si wo bro dy, pod ku r czo ny, spa raliżo -
wa ny, oszołomio ny narko ty ka mi i załama ny – ad orując i modląc się do zna le zio ne go przez nich
przed mio tu (Lovecraft 1996, I: 31).

Od mien ne sta ny wy ob ra ź ni, ja kich do świa d czają nie któ rzy ar ty ści, stają się
ta k że udziałem rze ź bia rzy, ar chi te któw i ma la rzy w opo wia da niu Zew Cthu l hu;
to właś nie oni re zo nują pojawie nie się Cthu l hu, a re zu l ta tem owe go wpływu są
dzi wa cz ne dzieła sztu ki, wi zje, ha lu cynacje, ko sz ma r ne sny. Lo ve c raft po wie la
tym sa mym prze ko na nie o ró ż ni cy po mię dzy psy chiką ar ty sty a zwykłego
człowie ka i wy ra ża pogląd od noszący się do szcze gó l nej pre dyspo zy cji per cy -
po wa nia przez twó r ców in nych rze czy wi sto ści. Ta kie wy czu le nie sta je się
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1 W jakimś stopniu ta katastrofa dotyczy także samego Lovecrafta. Jak konstatuje
Houellebecq, „Lovecraft wie, że nie ma nic wspólnego z tym światem. I że jest z góry skazany na
porażkę. […] Stracił dzieciństwo, stracił także wiarę. Czuje odrazę do świata i nie widzi żadnego
powodu, by sądzić, że wszystko mogłoby wyglądać inaczej” (Houellebecq 2007: 32). 

2 W tym przy pa d ku mo ż li wa do wy ja ś nie nia jako szcze gó l ny ro dzaj ha lu cy na cji. „Twier dzi li,
że ni g dy nie miałem przy ja cie la, i że je dy nie sztu ka, fi lo zo fia oraz obłęd wypełniały całe moje
tra gi cz ne ży cie” (Lo ve c raft 1996, I: 30).



zresztą niejed no kro t nie przy czyną zagłady fi zy cz nej bo ha te ra, jak ma to mie j s ce 
w np. opo wiadaniach Duch sza le ń stwa, Coś na progu czy Zew Cthu l hu. 

No ś ni kiem wra żeń jest też rzecz ja s na lu dz ka sztu ka, któ ra może być re zo na -
to rem ukry tych obaw i stra chu przed ta je mniczą i groźną dzie dziną Da w nych
Bóstw. Z dru giej strony może ona rów nież pełnić rolę po mo stu po mię dzy świa -
tem człowie ka i prze strze nią nadnatu ralną, przy czym za wsze jest to wpływ
o cha ra kte rze ne ga ty w nym. Egze mpli fi ku je tę łączność opowia da nie pt. Pie kie l -
na ilu stra cja (The Pi c tu re in the Ho u se), w któ rym ob se sja ogląda nia pełnych
prze mo cy ilu stra cji ma krwa we kon se k wen cje. 

Ten ry su nek obu dził we mnie głód wi ktuałów, których nie mo ż na wy ho do wać ani no r ma l nie
ku pić […]. Mówią, że mię so two rzy krew i ciało, że dał [sic!] nam nowe ży cie – a ja zacząłżem
się za sta na wiać, czy człowiek nie mógłby przedłużyć so bie ży cia, jedząc sta le to samo (Lo ve c raft
1999b: 24). 

Kani bali sty cz ny ry tuał przed sta wio ny w sta rej księ dze po bu dza wyob ra ź nię
oglądającego do tego sto p nia, że fa s cy na cja prze ob ra ża się w ob se sję, a ta
w makabry cz ny czyn. Sztu ka, zwłasz cza ta naj bar dziej mro cz na i za ka za na,
prze ma wia do wy ob ra ź ni, tworząc po most pomię dzy świa do mo ścią a niewy po -
wie dzia nym pra gnie niem. Ten ma ka bry cz ny fan ta z mat zaświa d cza o sile „ob -
cej”, na zna czo nej złem sztu ki, któ ra w prze mo ż ny spo sób od działuje na czło-
wieczą psychi kę.

* * *
Uwra ż li wie nie na roz ma i te fo r my akty w no ści ar ty sty cz nej oraz fa s cy na cja

ży wiołem twórczym kon kre ty zują się w opo wia da niach Lo vec ra f ta w po sta ci li -
cz nych odwołań do czynników o chara kte rze wi zu a l nym. Ro zu mie nie sztu ki
jako po mo stu łączącego „nasz” i „obcy” świat nie jest rzecz ja s na kon cepcją
nową, jed na k że w od nie sie niu do este ty ki we ird fi c tion zy sku je nowy wy miar.
Am bi wa len cja prze strze ni przed sta wio nej w fan ta sty ce gro zy ule ga tu taj zna -
mien ne mu prze warto ścio wa niu, ule ga roz wa r stwie niu na ki l ka po zio mów. Per -
spektywa este ty cz na, z któ rej nie kie dy ob ser wo wa ne są owe znie kształce nia
oraz po zio my funkcjo no wa nia czy ni mi to lo gię Love c ra f towską tym bar dziej
zró ż ni co waną. Przełoże nie wi zualnego fantazma tu na kod li te ra cki jest tu taj
dość uni ka l nie rea li zo wa ne, po nie waż w de skry pcje dzieł sztu ki w dużym sto p -
niu odwołują się do wra żeń o cha ra kte rze emo cjo na l nym, ba zując na sko ja rze -
niach wpi sa nych w do świa d cze nie per ce pcy j ne. Pla sty cz ność i su ge sty w ność
kreacji świa ta sprzy jają nawiąza niu kon ta ktu z od biorcą, otwie rając mu dro gę
do jak naj pełniejsze go od czy ta nia, od two rze nia opi sy wa nych ob ra zów. Dzie je
się tak dla te go, że 
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[...] umysł, otrzymawszy od zmysłów zalążek przypomnienia, wprawia się w nieustanny ruch
i przypomina sobie wszystko, co ma być przypomniane. Dlatego nasze zmysły jak gdyby stały
u wrót umysłu, otrzymując początki wszystkiego i przekazując je umysłowi, [a ten] uzupełnia,
czego brakuje. […] Wystarczy mu najlżejsza pobudka, a przypomni sobie wszystko (cyt. za:
Gombrich 1981: 198).
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Eric STA R NES, We ro ni ka STA R NES

Ca ught in the Spider’s web an d fal ling down
the Rabbit’s hole: Ad olf in Won de r land 

and al tered per ce p tions

American literature contains many forms of experimentation ranging from
the transcendental meditations of Henry David Thoreau and Ralph Waldo
Emerson to the gothic writings of Edgar Allen Poe, continuing with Herman
Melville’s explorations of obsession and Walt Whitman’s poetry, Stephen
Crane’s heroic novels and Mark Twain’s humorous musings in the mid-late
1800s, the Harlem and Southern Renaissance of the 1920s and the writings of
H. P. Lovecraft, through to the Beats of the 1950s and the various psychedelic
inspired works of Allen Ginsberg and William Burroughs to the paranoid,
manic writings of Robert Anton Wilson, through to the present day. At present,
experimentation can be found in various genres within American literature, from
various regional and immigrant American ethnic works to the underground authors, 
who manifest a perverse sense of style and content. This self-conscious glorification
of exploring the perverse and bizzare has spawned a new literary genre, Bizarro.

Bizarro literature’s main intent is to entertain. However, the various worlds,
characters and situations explored by Bizarro authors are no less cutting edge
than their predecessors and reflect the current malaise of modern life and the
absurdity of the current culture. The best definition of the genre comes from the
British writer Tim Dedopulos, who stated that the genre was “[…] the red-headed
bastard child of Punk, thanks to a wild and filthy night orgying with MTV,
William Burroughs, Robert Anton Wilson and Lewis Caroll” (www.ghostwoods.
com). Thirdeye Magazine offered its own definition of the genre while reviewing
a bizarro novel, stating:

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010



The sto ries are not qu i te hor ror. Nor are they fan ta sy. In fact, many of the ta les told in this
sub cu l tu re are flat out ab surd. That’s the who le po int. They take pla ce in worlds whe re any t hing
goes and no t hing is pre dic ta b le. The lack of form and li te ra ry ru les used in Bi zar ro fi c tion can at
ti mes be con fu sin gly ente r ta i ning whi le ac tu al ly ma na ging to make sen se thro ugh the tan gled
wor ding (Si wa no wicz 2007).

Titles within the genre reflect this unpredictability and are catchingly curious 
– Angel Dust Apocalypse, Last Burn in Hell, Spider Pie, And Your Point Is?,
Better Ways of Being Dead, and HELP! A Bear is Eating Me demand the reader 
take note and concentrate on the absurdity of the genre and the lack of seriousness
of the authors, which in itself may seem oxymoronic, hence proving the genre’s
main point.

One author that excells at strange titles is Carlton Mellick III. His titles
include such Bizarro ‘classics’ as: Sausagey Santa, War Slut, Teeth and Tongue
Landscape, Sea of Patchwork Cats, Sex and Death in Television Town, Razor
Wire Pubic Hair, Satan Burger and his salute to the Lewis Carroll classic
Alice’s Adventures in Wonderland – Adolf in Wonderland. Adolf in Wonderland
is a classic of the ‘Bizarro’ genre, as the various themes and characters explored 
throughout the novel are strange, yet familiar, as Mellick III draws his main
inspiration from Melville’s classic Mobey Dick and an obsessive quest to root
out evil and its progeny, or in Adolf’s case – human physical imperfection.The
base line of the story in Adolf in Wonderland is that Adolf Hitler has won the
Second World War and has imposed his vision of society on the rest of the
world. In his quest to create a perfect society, all human imperfection must be
obliterated, which sets the action of the book in motion. As stated by Mellick in
his Author’s Note: 

My interest in Nazi Germany gave me the urge to write a book about the Nazi utopia. But
instead of setting the book within the Nazi utopia, I decided to take utopian Nazis and send them
on a quest into a surreal world, such as Wonderland. Wonderland represents chaos, randomness,
disorder, the out-of-control, the imprefect. The Nazi utopia is the opposite of this. It represents
efficiency, puirity, order, control, perfection. These are two worlds that are destined to collide…
(Mellick 2007: 6)

To impose Hitler’s vision, two SS officers, one older and one younger, are
deposited by train in the ‘middle of oblivion’ and the author makes sure that the
reader understands this will be no normal mission “The station had long been
abandoned. The buildings were infested with thorny weeds and tractor tire
mountains draped in crumbly flowers of purple-pink paint” (Mellick 2007: 12). 

From the first chapter, Mellick captures the essence of the bizarro genre,
totalitarian regimes, obsession, fanaticism and surprisingly, the rampant
Machiavellianism of the Nazi regime, when the younger officer, after berating
his superior over the lack of finding the town where the last imperfect human is
located, considers “He wanted his superior to be wrong. He wanted to notify the 
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bureau of his inefficiency, so that the older man would be executed and the
younger man would be promoted to his position” (Mellick 2007: 13). This attitude
was prevalent among the power-hungry Nazi elite and shows that Mellick is
preparing the reader for what lies ahead.

Instead of making his characters fall down a rabbit hole, Mellick has them
encounter a spider, whose bite can shrink a person down to the size of a small
insect. When the town where the last imperfect human is located it is described
as “[…] like what a doll would consider a town” (Mellick 2007: 15). Unfortuanately
for the main character, this is the town in which he wakes up and starts his
journey in the bizarre world of the imperfect and he soon discovers that human
perfection is often in the eye of the beholder. The first character met by ‘Adolf’
(so named because of the insignia patches on his uniform) – Mr. Bartender is
typical of the weird people who ‘populate’ the town, is described as ‘[…]
hollow. Stiff and stale. His expressions were that of a paper doll. He didn’t
move, standing there like a marionette made from balls of newspaper” (Mellick
2007: 17) The conversation ‘Adolf’ has with the bartender is illuminating in the
way Mellick tackles the issue of imperfection:

 ‘Well, have you seen another man?’ he [Adolf] asked the bartender. ‘An imperfect man?’
   ‘Imperfect? In what way?’
   ‘I am not sure,’ he said. ‘I can not remember his face, but it is imperfect.. He is a disease and
I am here to cure society of him.’
   ‘No,’ said the bartender. ‘I have not seen any man/disease walking around’ (Mellick 2007:
22–23).

While ‘Adolf’s’ obsessive quest for the last ‘imperfect’ human is the centerpiece
of the novel, imperfection in the novel abounds – indeed, every character is
flawed in one way or another, including the title character. In general, Adolf in
Wonderland revels in the perverse and makes the abnormal normal thorough its
exploration of ‘disability’ and ‘imperfection’. This makes bizarro literature an
experimentation because: 

Disabled literary characters usually remain on the margins of fiction as uncomplicated figures
or exotic aliens whose bodily configurations operate as spectacles, eliciting responses from other
characters or producing rhetorical effects that depend on disability’s cultural resonance.
Representation yields cultural identities and categories, the given paradigms Alfred Schutz calls
“recipes”, with which we communally organize raw experience and routinize the world. Because
disability is so strongly stigmatized and is countered by so few mitigating narratives, the literary
traffic in metaphors often misrepresents or flattens the experience real people have of their own or 
others’ disabilities (Thomson 2007: 9–10).

This also brings to the forefront various issues perplexing, albeit pertaining
to modern civilization. The 21st century is obsessed with outer appearance, from 
designer labels as Naomi Klein recalls “[…] it wasn’t enough for her [her
school friend Romi] to see an alligator or a leaping horseman – it could have
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been a knockoff. She wanted to see the label behind the logo. We were only
eight years old but the reign of logo terror had begun” (Klein 2001: 27), to
expensive eye-catching accessories such as iphones, ipods, exceedingly expensive 
cars, grandeous homes, anything and everything that one owns must be in
accordance with current trends, ergo people must obssess over what everyone
else, i.e. those that dictate what is hot and what is not, are obsessing about. In
order to maintain the appearance of success and perfection, no price is too high
and no sacrifice is too great when it comes to 21st century etiquette. Hence the
popularity of plastic surgery, botox shots, which in essence provide living,
breathing, walking , talking stencils [paperdolls] of falsely perceived perfection, 
again, created by a group of elitist scientists who perpetuate their findings
through the prism of various forms of art, be it through advertsing, music videos
or cinematography. Everywhere, people are bombarded by graphically enhanced
optical illusions of human perfection. These are images that very few humans
without surgical and pharmocological interference can uphold, obtain or moreover,
sustain. ‘We, as a civilisation, have relished at the thought of playing God.
Perfecting Biblical perfection, which has led to diabolical consequnces. The
human body becomes the highly polished machine which the ambigous notion
of behaviour nearly made us forget’ (Merlau-Ponty 2002: 87). Hence, whether
people are naturally plain or surgically magnificent, “we are imprisoned in the
categories of the objective world, in which there is no middle term between
presence and absence” (Merlau-Ponty 2002: 93).

The notion of an individual’s freedom to embrace “otherness”, being other
than the common notion of human, whilst being uber-human i.e. flawless, or
simply being other via one’s internal need to oppose the presented vision, and
flaunt one’s non-conformity, being viewed as a freak, mutant, abomination is
Portrayed as an abominaction to ‘Adolf’:

“Yes, the people here are free to do whatever they want.”
   “Impossible,” the young man shouted. “That is illegal” (Mellick 2007: 38).

Still, even the author, Carlton Mellick III is a product of a world that he, too, 
in one way or another cannot escape nor fully reject, the world of which he is
a product. He can manifest his disapproval, he can distort its messages, visions,
he can create and recreate anything and everything that he encounters.
Therefore, Mellick is reflecting current society’s quest for human perfection and 
the modern view of ‘normal’ and ‘abnormal’. As literary critic Maria Janion further
ellaborates, “Undoubtedly, romantism brought about a revolutionary change in
the treatment and perception of sickness, madness, dementia and all sorts of
anomalies, since introducing within literarure the occurrences of anxiety and
believed up until then as abnormal, appointed them a proper place in the new
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vision of the world, making them no longer anomalies” (Janion 2000: 9; transl.
W.S.). In a modern society where the abnormal is viewed as normal, how can
humans find stability? This question is of utmost importance in Mellick’s book.

Is a world of order, the German renowned Ordung capable of withstanding
the abstract thoughts of the human mind? Can laws invade an individual’s mind
and rid them of everything that has no logical purpose within a seemingly
organized and perfect world? As the main protagonist ponders “An entire world 
of consistency will bury this town of randomness in time. Let evolution take
care of eliminating the weak as it was designed to do” (Mellick 2007: 14). If the 
Adolf’s beliefs are upheld, the exclusion of the possiblity of chance, fate and
randomness within the world is accepted; ergo religion, spirituality and the
unknown, or other albeit scientifically inexcessible or unprovable phenomena
are also excluded from the human agenda. If there is no room for the uncharted,
there is no room for faith. Thus, it is possible to interpret the protagonists
endeavors in the “wilderness” as one of man’s need to evaluate and precisely
pinpoint his own need to uphold or disregard religion. The statement “He is
a disease and I am here to cure society of him” (Mellick 2007: 21), which is
repeated constantly by ‘Adolf’ can easily be explained as the individual’s revolt 
against the Biblical laws that forbid his claim to perfection. How can one
achieve enlightenment when the sole heir of this knowledge does not view him
worthy? By ridding society of religion, it guarantees the attainability of worldly
treasures. Which does not mean it rids the world of a hierachy, but it does
provide a more accessible ladder of success which ultimately leads to equality
when all reach their designed purpose.

Yet if one looks more closely at the problem at hand, one can see an uncanny
resemblance between the world Mellick is at once distorting and basing his
distortions on. The Nazi empire saught perfection, yet to attain it everyone had
to be like the Nazis and conform or be eliminated – this choice of course was
not left up to the individual. Thus, individuality of body or mind was not an
option. Mellick contrasts the Nazi utopia with the world of the absurd; men like
paperdolls, ghosts with feelings and desires who possess quailites that can be
deemed as superficial, for they are based on the very notion of similarity, and
yet, when presented through the prism of absurdity, impracticality and
ghastliness enhance the monstrosity of contemporary visions of perfectione. 

‘Adolf’ seems to be fixated on physical rather than psychological perfection. 
After all, physical abnormalities are easily noticable, while psychological
abnormalities take a longer time to expose, and it is usually after an abnormal
act is executed that one is deemed psychologically challenged. Thus, ‘Adolf’
manifests “You are a freak! […] Defective vision is no longer allowed in our
society. You are a history book that has forgotten where to end” (Mellick 2007:
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26). Again, the glaring incompatibility of the new world versus the old world
order of things is glaring in this quote. ‘Adolf’ must adapt but can not see past
his ideology and yet, he continues to see that the new feels new by destroying
the old and therefore, a chance remains to perfect the world. The old always
remains, however, for even when a body is remodeled it still possesses elements 
of the old, whether the new accepts those facts or not. To annihilate the old is an 
impossibility, whether in body or in spirit, the old lurks in every cranny of the
new. Young ‘Adolf’ is quick to observe “There is no order here. This town is so 
unorganized that it allows its dead to throw temper tantrums?” (Mellick 2007:
28). The dead, again, whether viewed as the spirits of dead people or dead
ideology, coincides with the notion of unexplained acts and unproven facts.
Once again, the notion of faith is brought to the forefront “What a sad place to
still have superstitions […]” (Mellick 2007: 29). Still, whether religious or
political, it seems that people need the notion of faith and the belief in a cause to 
fully function. While ‘Adolf’ does acknowledge God, it is unclear what he
understands by the name.

Does naming or the act of being named albeit “labelled” make something
a fact or is this yet another question that Mellick poses upon the reader? The
basic question that philosophy, religion and ideology try to answer – ‘Am I who 
I am because of the name that has been bestowed upon me or does my
“uniform”, my name tag, my “label” signify my belonging. Which can be
understood by the following quote “There was so much of nothing in the room
that it felt like nothing was a living individual” (Mellick 2007: 36). How does
one perceive oneself – through identification with the group or with the
‘nothingness’ of the world? In the case of young ‘Adolf’, his journey takes him
to a place where all of his preconceived ideas of right and wrong are challenged. 
He is confused, tossed by the tsunamis of fate and he can not escape the chaos.
However, he adheres to his main goal of finding the ‘imperfect man’. This is
how he identifies himself, through his duty, as ugly and chotic as it is, “Ugliness 
and chaos surrounded him and it was causing him to change into something
disgusting” (Mellick 2007: 39). Young ‘Adolf’ is futhermore perceived as
flawed by the very fact that he has become one with his surroundings. He is part 
of a different world, an unusual ideology, a disgrace to himself and those he
serves, which has turned this once perfection abiding individual into an outsider 
within his former world and still, he is not ‘other’ enough to fit within his new
world, “He had no memory. That made him flawed, wrong” (Mellick 2007: 39). 
Judged like a defective machine, his lack of knwoledge about himself, and his
heritage have made him obselete within the very world that sent him on this
journey of perfection. The same world that views history and aging as a sin “It
is illegal to live past the age of fifty” (Mellick 2007: 25). As can be seen in
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contemporary society, the quest for the fountain of youth, of immortality, of
virility haunts even the adsurd. The desire to stay ahead of the competition, to
seek beauty, to be beautiful permeates even the alternative minds of the current
generation. To be is to be seen and what is seen need not be real, but it must be
real enough to be viewed as such, it must be “true” to the perception of being
real, factual, actual, of being “perfect”. If one can maintain this one and
ultimately critical endeavor, one will be spared ridicule and sorrow. One’s
personal happiness belongs in another’s judgement, one cannot be aged, one
cannot give in to anything not perfect “It is very easy to become disgusting after 
age has its way with you” (Mellick 2007: 48). Perception is also questioned
here when the following is uttered “The mirror’s reflection is tangible. Like it is
three-dimensional instead of two. How can this be?” (Mellick 2007: 39). In an age
when individuality is seen as a duty, it is easy to also see how humans no longer
can be viewed as higher beings, and are often compared to machines.
Seemingly all different and yet created during a single age, an age that defies and
yet demands subsurvience, grants freedom and yet confines the individual via a
mass of either monetary or social constraits, no one is truly free in an age when
democracy and capitalism have become rampant. 

The human body is a time capsule of modern life, just like the larger than
life description of a character’s bohy “There weren’t any internal organs. There
were only globs of gooey meat between rusty metal gears. His innards looked
like the insides of clocks” (Mellick 2007: 48). This description seemingly has a
philosophical, almost sentimental appeal. If humans are programmed machines,
then they can be viewed as artifacts of civilisation, the every thing that in
Mellick’s alternative vision of the world has no place, no right to exist. Humans 
try to give meaning where none are valid “Is a man of perfection to be
overtaken and defeated by the chaotic” (Mellick 2007: 53). To make order out
of chaos, to create human perfection is the goal of Western philosophy and
religion and Mellick turns the idea upside down. In this world, imperfection is
the norm, which is the opposite of what the Bible, the basis of Western morality 
teaches that man is capable of becoming.

The underlining Biblical motifs are somewhat surprising when one reads
“The Goddess says that knowledge is evil” (Mellick 2007: 66) which harkens
back to the story of the Garden of Eden when the newly created beings were
warned by God of the evil lurking in the apple tree; the serpent of knowledge, of 
evil, of forbidden temptation and the threat of human instinctive curiosity. Can
Mellick’s tale be viewed as a dream? The perfect man having the most inappropriate
dream? As a well-known quote remarks “A man dreamt that he was a butterfly,
or was it a butterfly dreaming he was a man.” Is this in actuality a cautionary
tale of exploring one’s fears, desires, fantasies? The following quote expresses
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an interesting critique of the current technoceutric culture “A culture without
intelligence is what is ugly.” (Mellick 2007: 66).

What true purpose does the bizzaro genre offer and can Mellick be viewed as 
an author or a madman – a flawed mutant within the perfect world? There is no
doubt that his novel poses a vast array of questions and touches upon the
plagues and pleasures of the 21st century. When discussing the city, Young
Adolf wonders aloud “You can turn an entire city on and off like a light
switch?” (Mellick 2007: 81) the ramifications of technology can be observed.
Current society has almost reached the point where it would collapse without
electricity and the ever continuing supply of energy, which makes technology
possible. The childishness of the very statement makes the reader chuckle, yet,
when transposed onto a virtual plane, it becomes a very real and quite terrifying
probablilty. 

Another issue raised is that of patriarchy and the fact that through all the
waves of feminism, the tsunami of patriarchy still floods everything conceivable 
to men and women alike. “Dirty creatures, women are” (Mellick 2007: 93)
viewed here as mere birth vessels, with no more value than a mutt “Well, I can’t 
license a stray woman to you” (Mellick 2007: 86) women are used as attractions,
as “some kind of animal/woman mutation” (Mellick 2007: 85). In this novel,
women have been debased to creatures of no redeeming qualities “I find it quite 
ridiculous for a man of your age to treat your woman as if she is another human
being” (Mellick 2007: 103). Mellick seems to be parodying the overburdening
of society with feminist and politically correct rhetoric within the absurd, when
theories are stripped from their hosts, there is only biology, nature, and nature
the dictates procreation, no more no less. Primeval necessity overturns senseless 
emancipation and the woman returns to her primary function, to uphold the
species. This too, is cautioned and sanctioned within the novel when the
following is expressed “As we know, children often become attached to their
mothers because they don’t know any better” (Mellick 2007: 107). This again
takes a jab at common beliefs that it is the mother who is vital in a child’s
upbringing, being the naturally nurturing one, and yet, seldom is the question
asked as to why Western society believes this to be true? The offspring, whether 
biological or mechanical are also seen as part of a plan “Your creation is also
just a tool” (Mellick 2007: 157). Everything within the world is a machine of
sorts, all working to uphold something, whether absurd or perfect, it needs to be 
there if order and society is to be maintained. For its part, the novel explores the 
lengths people will go to to achieve the impossible – human perfection and the
insanity that always follows obsessive quests, again echoing captain Ahab’s
quest for the whale in Melville’s Moby Dick.
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While Bizarro’s main object is to entertain and Adolf in Wonderland certainly
does that, the genre should not be dismissed by critics or literary scholars as the
ramblings of the underground. As Mellick has proven with his ode to Lewis
Carroll, the genre has much to say about current society and human nature.
Indeed, the themes explored in Adolf in Wonderland run the gamut of some of
the most popular themes in current literature – obsession, loss (whether of
memories or ot a person), journeys into the unknown and the search for truth.
Admittedly, these themes are timeless; however, with current society striving to
keep its humanity in the face of the blinding speed of technology, the questions
posed by the genre and Mellick’s Adolf may prove to be more important as
technology progresses ad humanity digresses.
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Ra cha el SUMNER

Fin ne gans Wake and the Irish Bull
‘An Irish bull is always pregnant.’ So quipped John Pentland Mahaffy,

provost of Trinity College from 1914–1919 (Vance 2002: 50). Mahaffy’s
witticism indicates the elusive and allusive potential of the bull. For its
incongruities may well breed, if not logically, at least laterally. It is this capacity 
to at once confound and surprise, which has generated poetic substance from
what is ostensibly a mere slip of the tongue. For Irish writers, ranging from
Jonathan Swift to Maria Edgeworth have explored its satiric implications in the
course of their own literary meanderings. James Joyce’s adoption of the Irish
bull in his final masterpiece, Finnegans Wake, locates the work within this
literary tradition. In this most circuitous of texts, the bull’s scope for disruption
and subversion of meaning is exploited to the extent that it becomes a metonym
for the act of reading itself. 

The task of establishing the credentials of a ‘true’ Irish bull has proved to be
troublesome. Mahaffy’s definition indicates the contradictory nature of the
beast, for a bull exceeds the linguistic buffoonery of a malapropism, while at the 
same time lacking the intentional trickery of a pun. Consider, for example, this
anonymous definition: ‘Whenever you see a herd of cows all lying down, and
one of them only standing up, that one is sure to be a bull.’ (Strachey 1906:
68–70). The humour inherent in this statement functions in terms of verbal
incongruity, and the assumption that logic need not apply. 

Indeed even the most famous analysis of the Irish bull, offered by the
Anglo-Irish writer, Maria Edgeworth in 1803, refers to the slippery nature of the 
subject: 

The es sen ce of an Irish bull must be of the most et he re al na tu re, for no twit h stan ding the most
inde fati ga b le re se arch, it has hi t he r to es ca ped from ana ly sis. The cru ci b le al wa ys bre aks in the
long -ex pe c ted mo ment of pro je c tion... (Ed ge worth 2006: 90).
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For Edgeworth, however, the problem of definition did not rest in the
absurdity of the bull itself, but in its cultural implications. She wanted to know
what gives an Irish bull its Irishness, and her subsequent attempts to root the
bull within this context, led to an assessment of two opposing cultural stereotypes;
that of the bumbling Paddy, and of the loquacious Irish man. As far as the former, 
more negative construct is concerned, Edgeworth expressed her dismay that
what passed for a blunder on the lips of an Irish man, could be forgiven in the
case of the English, or even passed off as wit:

The blun ders of men of all co un tries, ex cept Ire land do not af fix an in de li b le sti g ma upon in di -
vi du al or na tio nal cha ra c ter. A free par don is, and ought to be gran ted by eve ry En gli s h man to the 
ve r na cu lar and li te ra ry er rors of tho se who have the hap pi ness to be born sub jects of Gre at Bri ta -
in. What en via b le pri vi le ges are an ne xed to the birth of an En gli s h man! and what a mis fo r tu ne it
is to be a na ti ve of Ire land! (Ed ge worth 2006: 117). 

Verbal slippage was, apparently, taken as evidence of Irish inferiority. The
comedy of the bull resulted not from wit, but from farce; from an ignorance which
only served to reinforce English opinions of the Irish as poorly educated, and in
need of sound British government. However, Edgeworth, in seeking to challenge
one form of cultural stereotyping, arrives at another. For, she insists, the Irish
penchant for making bulls is the result of a national tendency towards wit and
verbosity: 

The Irish na tion, from the hi g hest to the lo west, in da i ly con ve r sa tion abo ut the or di na ry af fa irs 
of life, en joy a su per flu i ty of wit and me ta phor which wo uld be asto ni s hing and unin tel ligi b le to
a ma jo ri ty of the re spe cta b le body of En glish ye o men (Ed ge worth 2006: 146).

Not only, suggests Edgeworth, are bulls symptomatic of the nation’s collective
talent for neologism and verbal humour, but this is an ability so unique to the
Irish, that it eludes English understanding. Whether or not Edgeworth has simply
exchanged one label for another; ignorance for loquacity, is not the subject of
this paper. What is significant about her assertions, is that she locates the bull
within a comic tradition which embraces digression and absurdity; a tradition
which has incorporated Anglo-Irish writers such as Jonathan Swift and Laurence
Sterne, as well as James Joyce.

This, then, is the first, paradoxical role of the Irish bull in Finnegans Wake;
to establish a sense of continuity with the Irish literary tradition, in a text which
never ceases to evade continuity, favouring instead digression and disruption. It
is the interplay of associations with the word bull itself which at once establishes
a network of cultural contexts within The Wake, while setting the reader adrift
in a sea of unstable ever shifting referents; ‘Not a feature alike, and the face the
same’ (Joyce 2000: 263) as Joyce would have it. From out of this sea of analogy,
the strains of the marching tune, ‘Lillibullero’ can be detected. ‘Lillibullero
bullen a la’ is echoed in ‘Lilt a bolero, bulling a law’ (206). The bull becomes

164 Rachael SUMNER



melodic, but this is in fact no innocent lilt as the phrase might imply, for
Lilibullero was sung by Protestant soldiers after the battle of the Boyne in 1690, 
having crushed the army of the Catholic King, James II. (Porter 2004: 22–23).
Joyce could not have failed to have been aware of the fact that the melody –
which apparently became something of a hit with its 17th century audience was
hummed as a diversionary tactic by Uncle Toby, veteran of the battle of the
Boyne, in Laurence Sterne’s Tristram Shandy. We are informed that in order to
avoid provocation, Toby, ‘had [...] accustomed himself, in such attacks, to
whistle the Lillabullero’ (Sterne 2003: 76). Lillibullero’s reappearance in
Finnegan’s Wake pays homage to a literary tradition which has favoured
idiosyncracy and digression over narratorial logic and cohesion. The bull, with its 
mercurial potential, is a product of that tradition.

Sterne is not the only writer to be bullishly transformed in The Wake, for
Joyce also ‘garners up’ what are described as the ‘Hysterical leavesdroppings’
(564) of ‘Sir Shamus Swift Patrick’. Swift’s famous digressionary text A Tale of 
a Tub (1697) has often been cited as a model for Finnegans Wake; a work
which both confounded and fascinated its 18th C audience, through its rejection of
narratorial convention and its diversionary tactics. The pun on eavesdrop would
indeed attest to the text as an appropriation of such literary leftovers, as he
continues elsewhere in culinary terms:

The more bul l be ef you butch, the more mut ton you cra c ke r hack, the more po therbs you po und, 
the fie r cer the fire, and the lon ger your spo on and the har der you gru el with more gre a se to your
el bow the mer rier fu mes your Irish stew (Jo y ce 2000: 190).

Bullbeef, it will be observed, is the first ingredient in this rich comic dish;
a blend of literary and cultural reference, just as the satirist, Jonathan Swift, becomes
an amalgam of cultural referents. The Irish Shamus and Anglo-Irish Swift are
coupled with the ecclesiastical connotations of Patrick, and once again, the
referential power of the bull spirals almost out of control, for the reader is faced
with yet another cultural signifier; the Papal bull. 

Swift is heralded as ‘Archfieldchaplain of Saint Lucan’s’ (564)1; he was, of
course, Anglican Dean of St Patrick’s cathedral between 1702 and 1712. St
Patrick’s was founded in 1192, after the act of ‘Laudabiliter’; the Papal bull
issued by the English Pope Adrian IV in1155. This represents the most
dangerous breed of bull for Joyce, or Taurus periculosus (466). For it was a bull 
which marked the imposition of political and religious conformity, granting
Henry II of England rights of government and the reform of Church practices in 
Ireland (Somerset Fry 1991: 69). Such homogenising practices were, of course,
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anathema to Joyce, whose own project in The Wake involved the dismantling
and dispersal of culturally dominating forms of discourse and narrative. Hence
the potency of the Papal bull is diffused as it comes into contact with alternative 
cultural references. Elsewhere, for example, the bull is sent by ‘Papal legate
from the Vatacum, Monsaigeneur Rabbinsohn Crucis’ (243). Defoe’s model of
the protestant ideal, Crusoe, is revisited as Papal messenger; a Rabbi sent from
the Vatican.

The bull also acquires certain biblical and mythic connotations. In Chapter
VII, for example, we hear of Shem the Penman in terms of the fatted, sacrificial
calf of the New Testament, or graven image of Exodus (32: 1–6).

You were bred, fed, fo ste red and fat te ned from holy chi l d ho od up in this two ea ster is land on
the pie jaw of hi la rio us he a ven and ro a ring the ot her pla ce (plun ders to night of you, blun der
what’s left of you, flash as flash can!) (188).

In a text in which no character remains free of the trappings of culture and
history, Shem emerges as the ultimate construct; a sacrifice on the altars of
religion and politics. Sramus Deane has observed that ‘Shem the Penman is an
account of the construct of the self as a fiction out of the ‘translated’ fragments
of the other’. (Deane, 2000: xliii) Here we have the bull as product of a divided
Ireland, with its twin Easters of Protestantism and Catholicism, a territory
geographically located on the ‘piejaw of hilarious heaven’- the notion of pied
also a clue to the mismatched nature of its subjects’ origins. Moreover, echoes
of Edgeworth can be detected and the jingoistic British poem The Charge of the 
Light Brigade; Ireland the victim of British plundering, with all that remains
being the blunders of the bull and the comic image that this leaves.

Naturally, Joyce also allows the bull to run riot amongst the mythic tropes
and cultural narratives of Ireland itself. Yeats’s heroine of the Celtic twilight,
for example, the Countess Cathleen, becomes ‘Cowtends Kateclean, the woman 
with the muckrake’ (448) The saviour of the peasantry effectively loses her
aristocratic credentials, and re-emerges as a farmhand. Elsewhere, legendary
Celtic Princess, Cathleen ni Houlihan, who for many in the Celtic twilight
represented Hibernian myth itself, is reconfigured with certain bovine and
equine characteristics as ‘a strapping modern old ancient Irish prisscess, so and
so hands high, such and such paddock weight…’ (396).

What emerges is the discordant product of tradition and modernity; Joyce
anticipating postmodernism as he throws together the mythic strands of the
Celtic revival. For Joyce, nationalism appears no more sacred than any other
form of representation. The Celtic revival emerges as a chimera; a new graven
image, and ultimately just one more form of prescriptive cultural narrative. 
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Having touched on the issue of imperialism, it is necessary to return to that
most British of bulls, John Bull; the archetype for an aggressive, self confident,
economically dominant nation. Where the Irish bull, it would appear, manifests
itself in contradiction and absurdity, John Bull, created as a satirical figure in Dr 
John Arbuthnot’s satire of 1712 is rooted in that most British of virtues,
common sense.

It is, however, to John Bull’s imperial associations that Joyce would appear
to allude, for example in the invocation to ‘the Bulljon Bossbrute’ (255). There
is little equivocation in this phrase, which has at its core the notion of tyranny
and control. References to John Bull’s belligerence and warmongering take
various forms in The Wake. In Chapter One, for example, there is mention that
‘bad blood existed on the ground of the boer’s trespass on the bull’ (87) which
could in one sense refer to the colonial wars that took place between Dutch
descended Boers and soldiers of the British empire between 1880–1902.
A particularly bloody example of British colonial conflict, it saw – amongst
other acts of violence – the instigation of the scorched earth policy, when
thousands of Boer farmers were herded into prototype concentration camps, and 
virtually starved to death, their crops having been deliberately burned to the
ground (Fremont Barnes 2003: 85).

The frequent pairing of bull with bear in Finnegans Wake also underscores
the notion of economic power, as bears and bulls were in fact terms used to
refer to speculators on the Stock Exchange as in the phrase ‘Bull igien bear and
then bearagain bulligan’ (272). The fact that the term bull was used to indicate
a rise, and a bear a fall, would emphasise the bull’s association with economic
prosperity, and by virtue of that association, John Bull and British trade. It has
already been observed that Ireland had been ‘plundered’ to the right. The word
bulligan here, almost certainly carries with it a range of connotations, the most
obvious being that of gold bullion, as the phrase concerns trade and wealth.
However, there are also echoes of the famous request to turn again
‘Whittington, Lord Mayor of London’; a return to fortune, and a call to the
metropolitan centre. However, this paper would argue that the phrase also refers 
the reader back to Joyce’s earlier work, thereby underlining the significance of
the bull as a key trope for the writer throughout his literary career. For in Bulligan,
there are echoes of Buck Mulligan, the mercurial joker of Ulysses; a character
who would surely exceed Maria Edgeworth’s expectations of Irish wit.

Joyce also disguises a reference to the actual chapters of Ulysses. Scylla and
Charybdis becomes ‘Skilly and Carubdish’, ‘Wandering Rocks’ ‘A Wondering
Wreck’, and Oxen of the Sun ‘Bullyfamous’ (229). Oxen of the Sun is a chapter
noted for its intentional fluidity of style; for a poetic architecture based on the
continual exchange of one major literary form for another. Dickensian prose
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succeeds Chaucerian alliteration, rhetoric is juxtaposed with popular slang.
Once again, the notion of the bull as a key paradox is maintained, for while the
allusion to Ulysses posits all of Joyce’s work within a literary tradition, it veers
away from the restrictions of one definitive narrative, welding together
disparate elements of that tradition to create new meanings, new identities. Or,
as in the introduction to the illustration of Shem the Penman, ‘Putting truth and
untruth together a shot may be made at what this hybrid actually was like to
look at’ (169). The bull, as was earlier observed, can indeed breed, but its
offspring are necessarily hybrid; the products of unstable and ever-changing
discourse. 

All of which analogical meandering, brings this paper to its final premise;
that the bull can be considered a metonym for the act of reading Finnegans
Wake itself. This is because the text defies what might be termed conventional
development. It rejects familiar patterns of cause and effect, it confounds the
notion of linear narrative. The fact that the first page of the text continues the
last would refute the very possibility of a beginning or an end for this work.
Even identity is revealed to be a fluid and unstable creation, denying the reader
the prospect of identifying with a particular character or place.

Having lost these bearings of narrative, logical development and stable
forms of identity, the search for an alternative way into the text is essential. If
the bull is taken as a metonym for the work as a whole, the necessity for a
reading style based on literary conventions of teleological development is
replaced by an insight into the text’s involvement in the production of meaning.
For a metonymical reading would imply that every sentence, every clause,
indeed every word, can and does incorporate the ethic if not the sense of the
entire work. As Klaus Reichert has suggested,
[...] Fin ne gans Wake pre sents us with a pa ra do xi cal si tu a tion: each phra se con ta ins, potential ly and ac tu al ly,
the who le. This ob se r va tion has been made time and time aga in, and Jo y ce in ten ded it that way too. But, and
this is the po int, this is ra di cal ly dif fe rent from his pre vio us use of fra g ment; the re is no cor re spon ding side to
it, no uni fy ing who le from which the me a ning of each phra se de ri ves. The re is no in ter play be twe en fra g ment
and to ta li ty, but a ru p tu re be twe en them: each phra se lo oks in the di re c tion of some to ta li ty which only
re flects that se l f sa me sta re. That is to say: each phra se ma kes up its own to ta li ty (Re i chert 1988: 88).

What is interesting about the idea of the bull in Finnegans Wake, is that even 
while it confirms the metonymic dynamics of the text, it also, typically, resists
them. In one sense, the bull would indeed appear to create what Reichert describes
as a rupture between fragment and totality, its comic contradictions posing
a serious challenge to textual cohesion. Yet the apparently random associations
of the bull, its ‘doublecressing twofold thruths’ effectively produce meaning,
given the fact that the author is ‘cunctant that another would finish his sentence
for him’ (288). That other is, of course, the reader, who will act as the catalyst
in the production or reproduction of meaning.
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Moreover, as suggested earlier, Joyce’s employment of the bull effectively
locates the work within a literary tradition which has long privileged absurdity
and wordplay. As a result, Finnegans Wake is revealed to be if not ‘the last
word in stolentelling’ (424), at least a descendent of that tradition; perhaps even 
the inevitable product of a literary heritage distinguished by its preoccupation
with analogy and subversion. Hence even while, as Reichert would have it,
there may be no interplay between fragment and totality within The Wake itself, 
it is possible to conceive of the bull extending beyond those textual boundaries,
and into the totality which is the Irish literary tradition.

The bull, then, is paradoxical to its core. At one moment, it can be conceived 
as a metonym for reading the entire text. Its juxtaposition of disparate concepts
would certainly appear to reflect the textual mechanics at work in The Wake.
The level of disruption to form and content is such, that reading is only possible 
in terms of metonym. Each unit of text, when isolated in referential, analogical
or linguistic terms carries the contradictory momentum of the book itself. This
is a microcosmic reading of the work; a reading in which meaning may only
reside in the shards of a splintered whole. Yet the bull would not function as
comic device without the realignment of those shards, on the pages of Finnegans
Wake, and in the reader’s mind. Nor can it be forgotten that Finnegans Wake
functions in terms of analogies which draw it into a longer literary tradition, and 
locate it within much broader cultural contexts. Thus a macrocosmic reading is
rendered feasible; the text as an inexhaustible source of cultural reference and
reproduction.

 ‘Behove this sound of Irish sense’ (12–13) writes Joyce in the first chapter
of Finnegans Wake. Indeed this sense reverberates throughout the ‘echoland’
(13) of this most unconventional of texts. Yet in the word ‘behove’, the author
indicates how fitting a sense this is. For its wild juxtapositions and tangential
leaps draw the reader back, through centuries of literary production, and even
beyond this, to the very limits of narrative and analogy. ‘Behove’ writes Joyce,
and in doing so echoes Swift’s epigram, ‘Behold a proof of Irish sense’2. From
the incongruity inherent in this act – the beholding of a sound – emerges the
sense of the Irish bull. 
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2     Be hold, a pro of of Irish sen se,
        Here Irish wit is seen;
        When nothing’s left that’s worth defence,
        We bu ild a ma ga zi ne.
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Da niel VOGEL

Eu ro pe j czyk w Afry ce:
strach przed cy wi li zacją czy cy wi li za cja stra chu?

Mimo że od mo men tu pu b li ka cji Jądra cie m ności minęło ponad sto lat1, dys -
ku sja na te mat roli Eu ro py i Euro pe j czy ków w pro ce sie kolo ni zo wa nia/cywi li -
zo wa nia Cza r ne go Lądu trwa do dnia dzi sie j sze go i na dal wzbu dza wie le emo -
cji. Pie r wsze spo t ka nia z tu by l ca mi i ich strach przed „białymi diabłami”, „brze -
mię białego człowie ka” i światło cy wi li za cji mające prze szyć cie m ności Afry ki, 
hi po kry zja kolo ni za to rów i wa l ka Afry kańczy ków o uwo l nie nie spod do mi na cji 
Eu ro pe j skiej, krwa we kon fli kty ple mien ne i ma so we eks ter mi na cje – wszy stkie
te wy da rze nia od noszą się do na zna czo nej prze mocą hi sto rii Afry ki i jej mie sz -
kańców. Mimo swo i ste go piękna i ta je mni czości, wśród po li ty ków, hi sto ry ków, 
a na wet wśród prze ciętnych oby wa te li Eu ro py Afry ka post rze ga na jest często
jako kon ty nent, któ ry wsku tek trwającej stu le cia eks plo a ta cji lu dzi i zie mi po -
zba wio ny zo stał szans na no r ma l ny roz wój. 

Po wszech nie wia do mo, że pod ko niec dzie więtna ste go wie ku naj większe
im pe ria ko lo nia l ne były u schyłku swo je go roz wo ju. Główne mo ca r stwa eu ro -
pe j skie – An glia, Fran cja, Hi sz pa nia czy Po rtu ga lia – tak mo c no roz bu do wały
swo je za mo r skie po siadłości, że trud no im było, głów nie wsku tek rosnącej kon -
ku ren cji, zago spo da ro wać w celu umo c nie nia swo jej po zy cji w świe cie zie mie
oraz ryn ki zby tu, któ re nie zo stały je sz cze sko loni zo wa ne. Po nie waż większość
dostępnych te ry to riów była już częścią jed ne go z im pe riów, ich roz wój osiągnął
punkt zwro t ny, po ja wiły się też nowe czyn ni ki, któ re mu siały być bra ne pod
uwagę w re la cjach między na ro do wych. Należały do nich rosnąca świa do mość

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010

1 Pie r wsze wy da nie no we li Con ra da Jądro cie m ności miało mie j s ce w 1899 roku na łamach
cza so pi s ma „Blackwood’s Ma ga zi ne”. W fo r mie książko wej wy da ne zo stało po raz pie r wszy
w 1902 roku.



rdzen nej lud ności w za kre sie włas nej tożsamości oraz pie r wsze pró by od zy ska -
nia nie pod ległości. Oczy wiście ru chy nie pod ległościo we nie były ogra ni czo ne
je dy nie do kon ty nen tu afry kańskie go, mu si my pamiętać o ta kich wy da rze niach
jak powołanie In dy j skie go Kon gre su Na ro do we go w 1885 roku czy też początki 
Fe de ra cji Au stra lii w 1901. To jed nak w Afry ce pro ces deko lo ni za cji i dro ga ku 
nie pod ległości związana była z naj większą prze mocą.

Po mi mo pro wa dzo nej przez dzie sięcio le cia ko lo ni za cji na przełomie dzie -
więtna ste go dwu dzie ste go wie ku kon ty nent afry kański był na dal, jak ujął to
Con rad, „roz legły i nie zba da ny” (Pla ców ka postępu, Con rad 1972: 102). Nie -
mniej jed nak, nie wszy stkie ob sza ry były eks ploa to wa ne z taką samą go r li -
wością w sen sie wy ko rzy sta nia złóż su ro w ców na tu ra l nych oraz lo ka l nej lud -
ności. Si l nie sko loni zo wa na część na brzeżna kon ty nen tu była ina czej tra kto wa -
na niż mro cz ne otchłanie cen tra l nej Afry ki. Wpra w dzie Wie l ka Bry ta nia i inne
im pe ria eu ro pe j skie po dej mo wały li cz ne pró by przejęcia kon tro li nad śródlądo-
wą częścią kon ty nen tu, ale ze względu na kli mat i roz ległe prze strze nie nie jed -
no krot nie oka zy wało się to bar dzo trud ne. Ist niało jed nak wśród Euro pe j czy -
ków, zwłasz cza wśród Bry ty j czy ków, po czu cie by „przeć do przo du”, by nieść
świa tełko cy wi li za cji, by wziąć na bar ki „brze mię białego człowie ka”. Często
oka zy wało się jed nak, że to, co w założeniu miało być świa tełkiem cy wi li za cji,
w pra kty ce było cy wi li zacją stra chu i ter ro ru pro wadzącą do mo ra l ne go upa d ku
lu dzi, któ rzy pró bo wa li ją krze wić. Naj le p szym przykładem jest dete r mi na cja,
bez kom pro miso wość i okru cieństwo, z ja ki mi król Be l gii Le o pold II w la tach
1865–1909 ko lo ni zo wał i eks plo a to wał do rze cze rze ki Kon go.

Le o pold po raz pie r wszy zwró cił uwagę na ten re jon po wy pra wie Hen-
ry’ego Mo r to na Stan le ya, ba dającego Afrykę śro d kową w la tach sie dem dzie -
siątych dzie więtna ste go wie ku. Zain tere so wa nie Le o po l da Kon giem pra wdo po-
do b nie przy brało na sile po pu b li ka cji Ge o r ga Schwe infu r t ha, nie mie c kie go bo -
ta ni sty, za ty tułowa nej The He art of Afri ca (Jądro Afry ki, wy da ne po raz pierw-
szy w języku an gie l skim w roku 1873). Au tor tej pra cy sta no w czo twier dził, że
naj le p szym spo so bem po wstrzy ma nia han d lu nie wol ni ka mi w Afry ce jest stwo -
rze nie po li ty cz nych jed no stek kon tro lo wa nych i ochra nia nych przez eu ro pe j skie 
potęgi. Pla ny eks plo a ta cji do rze cza Kon go au to r stwa Le o po l da wpro wa dza ne
były w spo sób dys kre t ny, prze biegły, często z użyciem kłam stwa. W roku 1876
zor ga ni zo wał w Bru kse li kon fe rencję ge o gra ficzną, na którą za pro sił naj bar -
dziej zna nych od kry w ców, mi sjo na rzy, ofi ce rów ko lo nia l nych i aktywi stów
walczących z nie wol ni c twem. Le o pold wy ja wił po wo dy ze bra nia ich ra zem
w swo im po wi ta l nym prze mó wie niu, któ re to z upływem cza su stało się jed nym 
z najczęściej przy ta cza nych przykładów pro pa gan dy i hi po kry zji kolo nia li z mu:

Przed mio tem na sze go dzi sie j sze go spo t ka nia jest te mat, któ ry zasługu je na naj wyższą uwagę
przy ja ciół lu dz kości: otwa r cie na cy wi li zację je dy nej części na sze go glo bu, któ ra nie zo stała je sz -
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cze spe ne tro wa na, prze szy cie cie m ności spo wi jającej całe po pu la cje, a więc, jeżeli mogę to tak
określić, kru cja ta na miarę wie ku postępu […] (cyt. za: Har ri son 2003: 12, tłum. własne).

W rze czy sa mej, była to kru cja ta, ale to, co Le o pold i ucze st ni cy bru kse l skiej 
kon fe ren cji ro zu mie li jako postęp, na wet jeżeli jego wpro wa dze nie związane
było z użyciem siły (jako „niezbędne go śro d ka”), rdzen ni mie sz kańcy Afry ki
post rze ga li jako nad chodzącą apo ka lipsę, stąd ich strach przed eu ro pejską cy wi -
li zacją.

Wa r to w tym mie j s cu wspo m nieć o tym, iż wspo mnia ne powyżej dzieło Ge -
o r ga Schwe infu r t ha (Jądro Afry ki), jak rów nież słowa Le o po l da „prze szyć cie -
m ności” za in spi ro wały Jo se p ha Con ra da do za ty tułowa nia jed nej z jego naj bar -
dziej ta je mni czych i meta fo ry cz nych no we li (Jądro cie m ności). Należy jed nak
pod kreślić, że Con rad był jed nym z nie wie lu Euro pe j czy ków, któ rzy mie li mo-
żliwość od by cia pod róży do Kon go pod ko niec XIX wie ku (dokład nie w 1890
roku) i zo ba cze nia na własne oczy, jak zdo by cze cy wi li za cji były wpro wa dza ne 
w życie w Afry ce śro d ko wej. Od nie sie nia do tego za gad nie nia możemy zna leźć
nie ty l ko w Jądrze cie m ności, ale rów nież w jego Dzien ni ku kon gi j skim:

Czwa r tek, 3-go li pca [1890]. Wy marsz o 6 rano po do brym no c nym wy po czyn ku. Prze by liśmy 
ni skie pa s mo wzgórz i wes zliśmy w sze roką do linę albo ra czej w rów ninę z usko kiem w śro d ku.
Spo t ka liśmy urzęd. rządo we go na in spe kcji. W parę mi nut po tem uj rze liśmy na mie j s cu
oboz[owa nia] ma r twe ciało Ba kon go. Za strze lo ny? Okro p ny odór. […]
   Piątek 4-go li pca. Po bar dzo nie przy je mnej nocy ru szy liśmy z obo zu o 6 rano. Marsz przez
łańcuch wzgórz, a po tem wśród la bi ryn tu wzgórz. O 8.15 wy szliśmy na fa listą rów ninę. […]
O godz. 10 przejście rze ki Lu kan ga, a o 10.30 roz bi to obóz nad rzeką Mpwe. […]
   Wi działem znów ma r twe ciało leżące przy ścieżce w po zie pełnego zamyśle nia spo czyn ku
(Con rad 1974: 6–8).

W cza sie, kie dy to pisał, Con rad był na dal akty w nym żegla rzem. Jed nak po -
mi mo bo ga tych przeżyć na Da le kim Wscho dzie, gdzie zetknął się z różnymi
ku l tu ra mi i nie jed no krot nie doświa d czał nie bez pie czeństw związa nych z jego
za wo dem, nie był on przy go to wa ny na wa run ki, ja kie pa no wały w Afry ce za -
chod niej. Pra wdo podo b nie dla te go w swo ich pamiętni kach na rze ka tak często
na ota czającą go rze czy wi stość („Miałem złą noc, mo ski ty, zła woda, upał, cho -
ro by, bie gun ka”). Mu si my jed nak pamiętać, że wi dok ciał rozkładających się
w słońcu, o któ rych ni g dy nie wspo mi na no w ofi cja l nej ko lo nia l nej pro pa gan -
dzie, robił wrażenie na wet na naj bar dziej zaha r to wa nych pod różni kach, go to -
wych zno sić wsze l kie nie wy go dy związane z wędrówką przez ciągnące się se t -
ka mi mil pu stko wia. Con rad szy b ko zdał so bie sprawę z tego, że dra ma ty cz ne
wa run ki, w ja kich mu sie li pra co wać Afry kańczy cy, były w zna cz nej mie rze wy -
ni kiem kolo nia li z mu, dra pieżnego ka pi ta liz mu i chci wości Euro pe j czy ków
chcących zy skać jak naj więcej w jak naj kró t szym cza sie bez względu na śro d ki. 
Zwróćmy uwagę na następujący fra g ment Jądra cie m ności: 
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Cza r ne kształty czołgały się, leżały, sie działy między drze wa mi, opie rając się o pnie, tuliły się
do zie mi – to wi dzia l ne, to przesłonięte mętnym półmro kiem – we wsze l kich możli wych po sta -
wach bólu, zgnębie nia i roz pa czy. Roz legł się zno wu wy buch miny w ska le i zie mia wzdrygnęła
się lek ko pod mymi no ga mi. Pra ca po su wała się na przód. Pra ca! A tu taj było mie j s ce, gdzie nie -
któ rzy jej wy ko na w cy usunęli się, aby um rzeć.
Umie ra li po wo li – to nie ule gało wątpli wości. Nie byli nie przy ja ciółmi, nie byli zbrod nia rza mi,
nie zo stało w nich już nic zie m skie go – były to ty l ko cza r ne cie nie cho ro by i głodu, leżące
bezwład nie w zie lo na wym mro ku. Ściągnięci ze wszy stkich zakątków wy brzeża na pod sta wie le -
ga l nych kon tra któw, rzu ce ni w nie od po wied nie wa run ki, żywie ni nie znaną im strawą, osłabli,
sta li się nie zdo l ni do pra cy; po zwo lo no im wre sz cie odpełznąć i wy po czy wać. Te ko nające po sta -
cie były wo l ne jak po wie trze – i pra wie rów nie nie mate ria l ne (Con rad 1972a: 82).

Umie rające „cza r ne kształty” były wcześniej za tru d nio ne na „pod sta wie le -
ga l nych kon tra któw” (na wet, jeżeli w większości przy pa d ków wbrew swo jej
woli) w eu ro pe j skich ko m pa niach, ktrych zarządy były tak na prawdę odpo wie -
dzia l ne za ich de hu ma ni zację i po wolną śmierć. Przed na dejściem przed siębio r -
ców z Be l gii i in nych kra jów eu ro pe j skich, rdzen ni mie sz kańcy należeli do
Afry ki, byli jej częścią, jej solą. Wraz z początkiem ko lo ni za cji tych te re nów
zo sta li oni – w imię postępu i cy wi li za cji – swo jej zie mi po zba wie ni. Zdzisław
Naj der ko men tu je ten okres w hi sto rii Afry ki w następujący spo sób:

Pamięć pi sa rza utrwa liła Kon go na za wsze w po sta ci ko sz ma ru – od któ re go uwo l nić się tym
trud niej, że jest za ra zem rze czy wi stością. Je an -A u bry myli się chy ba, gdy pi sze, że jadąc do Afry -
ki Ko rze nio wski „wca le się nie tro sz czył o ‹‹wpro wa dza nie postępu››”2. Nie tro sz czył się o to
wca le, pra wda, później – kie dy już po czuł do brze uza sa d nio ne ob rzy dze nie do całej akcji pro wa -
dzo nej pod tym hasłem. Znał z pe w nością de kla rację To wa rzy stwa powołane go w roku 1884
przez Le o po l da II „w celu krze wie nia cy wi li za cji w Afry ce oraz dla in nych huma ni ta r nych i do -
bro czyn nych ce lów”3. I stwier dził, jak w pra kty ce wyglądały te „hu ma ni tar ne i do bro czyn ne”
działania: pod po zo rem „utrzy my wa nia porządku” prze pro wa dza no krwa we pa cy fi ka cje i po lo -
wa nia na ro bo t ni ków, ni sz czo no za sie wy i pa lo no wio ski, aby zmu sić lud ność do wy zna czo nej
pra cy, z byle po wo du sto so wa no okru t ne kary chłosty lub ob ci na nia ręki – a głów nym mo to rem
postępo wa nia była wszędzie chęć naty chmia sto we go zy sku. Stąd głów nie zro dziła się tak
wyraźna w twó r czości Con ra da – a by na j mniej nieczęsta w ów cze s nej li te ra tu rze, zwłasz cza an -
gie l skiej – niechęć do kolo nia li z mu, z któ rym pod czas re j sów po oce a nach, a na wet wśród wysp
Ar chi pe la gu Ma la j skie go sty kał się ty l ko po wie rz chow nie (Naj der 1980: 203–204). 

Po mi mo bra ku bez pośred niej kry ty ki, do tyczącej po li ty ki ko lo nia l nej w Kon-
go w ów cze s nej li te ra tu rze an gie l skiej, zda rzały się pu b li ka cje uja w niające
okro p ności mające mie j s ce w częściach Afry ki zna j dujących się pod kon trolą
Be l gii w cza sach rządów kró la Le o po l da. Jako je den z pie r wszych z kry tyką
Wo l ne go Państwa Kon go wystąpił Ge o r ge Wa s hin g ton Wil liams, któ ry od wie -
dził ko lo nie be l gi j skie w Afry ce śro d ko wej, chcąc zo rien to wać się, czy ist nia-
łaby możliwość za an gażowa nia w pro ces cywi li zo wa nia Afry ki cza r no skó rej
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lud ności Ame ry ki. Prze rażony tym, co zo ba czył, Wil liams opu b li ko wał otwa r ty 
list do Le o po l da II, opi sując w szcze gółach przestępstwa, ja kich do pu sz cza li się
przed sta wi cie le bel gi j skie go mo na r chy (wszech obe c na prze moc, oszu stwa do -
ko ny wa ne na rdzen nej lud ności, han del nie wol ni ka mi, wyko rzy sty wa nie se ksu -
a l ne mie j s co wych ko biet, brak jaki ch ko l wiek przed sięwzięć w za kre sie edu ka cji 
czy też działań do bro czyn nych). Re a k cja na list była naty ch mia sto wa: Stan ley
i inni Euro pe j czy cy cze r piący zy ski z eks plo a ta cji Kon ga wy da li oświa d cze nia
zde cy do wa nie od rzu cające oskarżenia Wil lia m sa. Nie mniej jed nak sy tu a cja ta
wzbu dziła nie po kój wśród przed sta wi cie li władzy w Be l gii, któ re go kon se k -
wencją było po ru sze nie te ma tu Kon ga pod czas ob rad bel gi j skie go pa r la men tu
w 1891 roku. 

Oprócz do ku men tu opub liko wa ne go przez Ge o r ga Wil lia m sa za rów no w Sta-
nach Zjed no czo nych, jak i w Eu ro pie po ja wiały się głosy kry ty kujące, nie jed no -
krot nie w spo sób bar dzo zde cy do wa ny, po li tykę kró la bel gi j skie go w Afryce
śro d ko wej: je den z ame ry kańskich mi sjo na rzy ba p ty stów, zna ny jako Mu r p hy,
opi sał dokład nie nadużycia tak zwa ne go „sy ste mu kau czu ko we go”, oby wa tel
bry ty j ski Pa r min ter (pra cujący dla tej sa mej ko m pa nii co Con rad pod czas swo -
je go po by tu w Kon go) uja w nił w wy wia dzie dla Re u te r sa, że wi dział ofi ce ra
bel gi j skie go po wra cającego z eks pe dy cji ze sznur kiem, na któ ry na wle czo ne
były lu dz kie uszy, w końcu Sjöblom, szwe dz ki mi sjo narz, na pi sał serię ar ty -
kułów dla ga ze ty wy da wa nej przez ba p ty stów oraz wysłał ki l ka ra po r tów do
Con go Ba lo lo Mis sion w Lon dy nie (Har ri son 2003: 40). Zain tere so wa nie dzien -
ni ka rzy rosło, a ra po r ty Sjöbloma – jak pi sze Sven Lin d qu ist – były ko men to -
wa ne w mie sięczni ku Re gions Be y ond w maju 1896 roku, gdzie do ma ga no się
prze pro wa dze nia śle dz twa. Ko men ta rze te z ko lei pod chwy co ne zo stały przez
Cha r l sa Dike’a, byłego se kre ta rza Rady Mi ni strów, któ ry w od po wie dzi na pi sał
nie zwy kle kry ty cz ny ar ty kuł o Kon gu, pu b li kując go w li pcu 1896 roku w no -
wo po wstałym ma ga zy nie Co s mo po lis (Lin d qu ist 2009: 26–27). 

Wspo mi nam o tym, po nie waż dokład nie w tym sa mym cza sie (1896 rok)
i w tym sa mym cza so piśmie Jo seph Con rad oddał do dru ku opo wia da nie za ty -
tułowa ne Pla ców ka postępu, będące jego pie r wszym utwo rem nawiązującym
te ma ty cz nie do Afry ki i do jego kon gi j skich doświa d czeń. W hi sto rii tej sku pia
się on na dwóch Euro pe j czy kach, Kay e r t sie i Ca r lie rze, prze nie sio nych do sta cji 
han d lo wej, zna j dującej się w sa mym se r cu afry kańskiej dżun gli. Bo ha te rzy
utwo ru, nie mający żad nych szcze gó l nych kwa li fi ka cji ani pre dy spo zy cji do wy -
ko ny wa nia tego typu zadań, zo stają odde le go wa ni z pla có wek rządo wych zna j -
dujących się w kra ju i po do b nie, jak po prze d ni kie ro w nik sta cji oraz wie lu in -
nych lu dzi, do stają po le ce nie uda nia się do nie zna ne go kra ju, by go „cy wi li zo -
wać” oraz roz wi jać lo ka l ne ryn ki, sty mu lując w ten spo sób wy mianę han d lową
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i – ponad wszelką wątpli wość – ko lo nialną ma chinę eko no miczną przy noszącą
nie baga te l ne zy ski. 

Nie mniej jed nak, nie ty l ko są oni kom p le t nie nie przy goto wa ni, by spełnić
ocze ki wa nia swo ich przełożonych, ce chu je ich rów nież pe w na aro gan cja wy ni -
kająca z nie pe w ności czy też ra czej z fałszy we go prze ko na nia o tym, że są
w sta nie spro stać prze ciw nościom losu i do brze wywiązać się ze swo ich obo -
wiązków, cho ciaż podświa do mie czują, że jest dokład nie od wro t nie: 

Sku te cz na wa l ka z trud nościa mi na wet czy sto ma te ria l nej na tu ry wy ma ga więcej po go dy du -
cha i wzniosłej od wa gi, niż lu dzie na ogół przy pu sz czają. Nie po do b na było wy ob ra zić so bie oso -
b ni ków go rzej do ta kiej wa l ki przy go to wa nych (Con rad 1972b: 104). 

Ka y erts i Ca r lier od czu wają też kom p le t ny brak mo ty wa cji, by w rze te l ny
spo sób wypełniać przy dzie lo ne im za da nia. Nic o so bie nie wiedzą, nie czują do 
sie bie sym pa tii, nie mniej jed nak oko li cz ności i wa run ki, w ja kich przyszło im
żyć, zbliżają ich do sie bie: 
[...] obaj mężczyźni har moni zo wa li ze sobą do sko na le, złącze ni wspólną głupotą i le ni stwem […]
z cza sem roz winęło się w nich obu coś na kształt wza je mne go przy wiąza nia (Con rad 1972b: 105).

Ich je dy nym po mo c ni kiem jest Mu rzyn z Sier ra Le o ny, Ma ko la, któ ry jest
nie ty l ko obojętny w sto sun ku do swo ich białych to wa rzy szy, ale wy ko rzy stu je
ich do han d lu nie wol ni ka mi, wy mie niając dzie sięciu lo ka l nych pra co w ni ków na 
kość słoniową. Należy nad mie nić tu taj, że tych dzie sięciu pra co w ni ków, po -
chodzących z sąsied nie go ple mie nia było zmu sza nych do pra cy w nie z nośnych
wa run kach. Ich zdro wie i kon dy cja fi zy cz na ule gały sto p nio wej de gra da cji, co
z ko lei spra wiało, że pra co wa li bar dzo słabo. Ka y erts i Ca r lier, obu rze ni tym le -
ni stwem i nie możliwością rea li zo wa nia po wie rzo nych im zadań, a więc cech,
któ re sami po sia da li, tra kto wa li ich jed nak sto sun ko wo łagod nie, co po ka zu je,
jak złożona i pełna sprze cz ności była dzie więtna sto wie cz na ko lo nia l na rze czy -
wi stość.

Ka y erts i Ca r lier są rów nież całko wi cie nie zdo l ni do fun kcjo no wa nia w eks -
tre ma l nych wa run kach, w ja kich przyszło im pra co wać, i to za rów no od stro ny
fi zy cz nej, jak i psy chi cz nej. Jak wie lu in nych Euro pe j czy ków prze by wających
w afry kańskiej dżun gli, Ka y ers i Ca r lier czują, że ota czająca ich dzie wi cza pu -
sz cza jest ta je mni cza, nie okiełzna na i groźna. Groźna nie ze względu na to, co
się w niej zna j du je, ale na to, co według Kay e r t sa i Ca r lie ra może ona za wie rać:
[...] na okół dro b nej po lan ki, ota czającej han d lową stację ol brzy mie lasy ciągnęły się na wszy stkie
stro ny i kryły złow ro gie po wikłania dzi wa cz ne go życia, spo czy wając w wy mo w nym mi l cze niu
nie me go ogro mu (Con rad 1972b: 107). 

Nie zna jo mość dżun gli i brak od po r ności psy chi cz nej spra wiają, że prze by -
wający w niej Euro pe j czy cy gubią się w do mysłach, co może ich w ta kiej rze -
czy wi stości spo t kać. Z jed nej stro ny są prze rażeni czy hającymi na nich za -
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grożenia mi, z dru giej stro ny pu sz cza skry wa nie prze bra ne bo ga c twa, któ re –
choć trud ne do zdo by cia – mogą osta te cz nie przy nieść fo r tunę. Ota czająca ich
zewsząd dzi kość od zwie rcie d la też, a na wet wzma c nia, drze miące w człowie ku
pie r wo t ne in styn kty, mro cz ne myśli i pra gnie nia:

Ze t k nięcie z nagą, nie okiełznaną dziczą, z pie r wotną na turą i pie r wo t nym człowie kiem, wzbu -
dza w se r cu nagły i głęboki nie po kój. Po czu cie, że się jest jed nym je dy nym ze swo je go ro dza ju,
ja s ne uświa do mie nie so bie sa mo t ności swych myśli, swych wrażeń; za prze cze nie tego, co jest
zwy cza j ne i bez pie cz ne – wszy stko to łączy się ze stwier dze niem nie zwykłości, któ ra jest groźna,
z od czu ciem rze czy nie wy raźnych, nie uchwy t nych i wstrętnych, któ rych nie po kojące wta r g nięcie
pod nie ca wy ob raźnię i wstrząsa ne r wa mi za rów no głupich, jak i mądrych lu dzi (Con rad 1972b:
102). 

Pra cując w ta kich wa run kach, Ka y erts i Ca r lier mo gli się cie szyć sporą ilością
wo l ne go cza su. Spędza li go głów nie na próżnych dys ku sjach o bo ha te rach i fa -
bułach po zo sta wio nych przez ich po prze dni ka po da r tych książek:

W śro d ku Afry ki za zna jo mi li się z kar dy nałem Ri che lieu i d’Artagnanem, z So ko lim Okiem,
Oj cem Go riot i wie lu in ny mi oso bi stościa mi. Wszy stkie te uro jo ne po sta cie stały się przed mio tem 
plo tek, niby żywi zna jo mi. Oce nia li ich cno ty, po dej rze wa li ich in ten cje, sławi li ich po wo dze nia;
go r szy li się obłudą bo ha te rów lub wątpi li o ich od wa dze. Opi sy zbrod ni napełniały obu rze niem,
na to miast czułe lub pa te ty cz ne ustępy wzru szały głęboko (Con rad 1972b: 107).

Ca r lier uważał owe „wzru szające” fra g men ty po wieści za „bred nie”, ale Ka -
y erts, wzru szo ny do łez, głęboko przeżywał to, co czy tał, i całymi go dzi na mi
wędro wał w wy ima gino wa nych świa tach stwo rzo nych przez pi sa rzy, za po mi -
nając o ota czającej go rze czy wi stości. Oprócz szczątków po wieści nasi dwaj eu -
ro pej s cy bo ha te ro wie zna j dują sta re cza so pi s ma, tra ktujące o za le tach cy wi li za -
cji i postępu wkra czającego do Afry ki dzięki poświęce niu białego człowie ka:

Zna leźli także ki l ka sta rych nu me rów ga ze ty wy da wa nej w kra ju. Ów dzien nik oma wiał w po -
mpa ty cz nych okre sach to, co pod obało mu się na zwać „naszą eks pansją ko lo nialną”. Roz pra wiał
sze ro ko o pra wach i obo wiązkach cy wi li za cji, o świętym posłan ni c twie pra cy cywi liza cy j nej
i wy no sił pod nie bio sa zasługi tych, któ rzy krze wią światło i wiarę, i han del w cie mnych
zakątkach zie mi. Ca r lier i Ka y erts czy ta li, dzi wi li się i sto p nio wo na bie ra li o so bie co raz le p sze go 
pojęcia. Ca r lier rzekł pe w ne go wie czo ru, za kreślając sze ro ki łuk ręką:
   – Za sto lat będzie tu może mia sto. Bu l wa ry i składy, i ko sza ry, i… i… sale bi lar do we. Cy wi -
li za cja, mój sta ry, i cno ta… i wszy stko. A wów czas lu dzi ska będą wy czy ty wa li, że dwaj za c ni fa -
ce ci, Ka y erts i Ca r lier, byli pie r wszy mi białymi, któ rzy osie d li na tym mie j s cu!
   Ka y erts przy ta ki wał:
   – Tak, ta myśl jest bar dzo krze piąca.
   Zda wa li się za po mi nać o swym umarłym po prze dni ku. Ale raz wcze s nym ran kiem Ca r lier
wy szedł i umo c nił krzyż na gro bie.
   – Ze zo wałem, ile razy szedłem tamtędy – tłuma czył Kay er t so wi, po pi jając ranną kawę. – Taki 
ten krzyż był po chy lo ny, że dosłow nie bez zeza nie mogłem na nie go pa trzeć. No więc, usta -
wiłem go pro sto. A jak mo c no te raz stoi — no, mówię ci! Uwie siłem się oburącz na po prze cznym 
dre w nie. Ani drgnął. Porządnie go umo c niłem (Con rad 1972b: 108).
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Wbrew ide o lo gii, któ ra prze ma wiała do nich po przez tekst za mie sz czo ny
w zna le zio nych cza so pi s mach, Ka y erts i Ca r lier nie należeli do lu dzi będących
w sta nie zbu do wać przyszłość dla tego mie j s ca, nie byli oni z na tu ry impe ria li -
sta mi i nie pra co wa li na rzecz roz wo ju kolo nia l ne go im pe rium. Ich przełożony
uważa, że są oni bezużyte cz ny mi du r nia mi zesłany mi do bezużyte cz nej sta cji
(por. Con rad 1972b: 101). Nie mniej jed nak, obaj mężczyźni po przez czy ta nie
ga zet za czy nają na bie rać po czu cia włas nej wa r tości. Nie ste ty, umo co wa nie
krzyża jest je dy nym po zy ty w nym prze ja wem ich za an gażowa nia w bu dowę im -
pe rium (trud no nie do strzec tu taj iro nii Con ra da). Na szym bo ha te rom bo wiem
bra ku je ini cja ty wy, by wy ko ny wać ja kie ko l wiek działania. Po twier dze niem
tego są wyrażane opi nie, że o ich obe c ności w tym mie j s cu zade cy do wa li bądź
inni lu dzie, bądź oko li cz ności życio we. Ca r lier wspo mi na przy rod nie go bra ta,
pod czas gdy Ka y erts przy wołuje swoją córkę: 

Nie zo ba czy li byście mnie tu ni g dy, gdy by nie moja Me lie (Con rad 1972b: 104). 
Być może sta g na cja Kay e r t sa i Ca r lie ra wy ni ka z bra ku in nych opcji; ocze -

kując na pa ro wiec, któ ry ma przypłynąć za pół roku, czują się oni w sta cji ni -
czym więźnio wie cze kający na ko niec wy ro ku. Ist nie je jed nak rów nież inne
wytłuma cze nie: wy cho wa ni w społeczeństwie akce p tującym ko lo nia lizm są po -
niekąd jego nie wol ni ka mi. Pro pa gan da ko lo nia l na sze rzo na w Eu ro pie bo wiem
nie do pu sz czała możliwości in te gra cji z lo ka l ny mi społecz nościa mi, stąd prze -
strze gając podświa do mie za sad i ogra ni czeń na rzu ca nych przez no r my obo -
wiązujące w społeczeństwach eu ro pe j skich, Ka y erts i Ca r lier nie byli w sta nie
przy sto so wać się do wa run ków, w ja kich prze by wa li, i w kon se k wen cji ska zy -
wa li się na sa mo t ność.

Brak działania, izo la cja, strach przed nie zna nym zbie rają swo je żniwo i spra -
wiają, że Ka y erts i Ca r lier – po mi mo początko wych za strzeżeń – osta te cz nie
akce p tują fakt za an gażowa nia Ma ko li, ich po mo c ni ka, w ni kcze m ny han del
ludźmi. Działania Ma ko li, kie rującego się wyłącz nie chęcią zy sku i nie od czu -
wającego z tego po wo du żad nych wy rzu tów, do pro wa dzają osta te cz nie do mo -
ra l ne go upa d ku Euro pe j czy ków prze by wających w sta cji. Kie dy sami za czy nają
tra kto wać prze moc jako śro dek bar dziej sku te cz ny w pro ce sie wzbo ga ca nia się
niż prze strze ga nie za sad mo ra l nych i pracę na rzecz idei postępu, Ka y erts i Ca r -
lier mają po czu cie, że „znikło z nich sa mych coś nie uchwy t ne go – coś, co pra -
co wało dla ich bez pie czeństwa i wstrzy my wało dzicz od wta r g nięcia w ich se r -
ca” (Con rad 1972b: 121). W kon se k wen cji są oni prze pełnie ni stra chem, roz -
paczą i po czu ciem włas nej słabości wo bec ota czającej ich rze czy wi stości. Prze -
stają so bie ufać, a dro b ne spra wy wywołują bu rz li we kłót nie. Czują się też osa -
cze ni i bez rad ni w ob li czu porażek, ja kich doświa d czają. Z tego względu, po mi -
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mo na ra stającego napięcia, czy te l nik nie jest za sko czo ny bez sen sowną śmie r cią
Ca r lie ra i sa mo bó j stwem Ka y e r sa.

At mo s fe ra porażki, z jaką mamy do czy nie nia pod ko niec utwo ru, wzma ga -
na jest do da t ko wo po czu ciem gro zy, pod kreślo nym przez impre sjoni sty cz ny
opis bez mia ru afry kańskiej pu sz czy. Con rad nie po zo sta wił cie nia wątpli wości,
że postęp i cy wi li za cja w ta kich wa run kach nie mają ra cji bytu: 

Wrzask nie lu dz ki, drgający i nagły prze darł się jak ostry po cisk przez biały całun tej kra i ny
smu t ku. Z ko lei roz legły się trzy kró t kie, nie cier p li we skrze ki i znów przez chwilę zwo je mgły
kłębiły się ci cho wśród stra sz li we go mi l cze nia. Po tem roz darł po wie trze cały sze reg wrza sków,
szy b kich i prze ni kli wych, niby ryki ja kiejś roz ju szo nej i dzi kiej be stii. To postęp wołał z rze ki na
Kay e r t sa. Postęp i cy wi li za cja, i wszy stkie cno ty. Społeczeństwo przy zy wało swo je go do sko -
nałego członka, aby go wziąć pod opiekę, aby go po uczyć, aby go osądzić, aby go potępić. Wzy -
wało go do po wro tu na tę kupę śmie ci, od któ rej się od da lił, wzy wało go, aby spra wie d li wości
stało się zadość (Con rad 1972b: 130)

Iro nia Con ra da do tycząca mi sji cywi liza cy j nej białego człowie ka wyrażona
w końco wej sce nie, w któ rej to wiszący na krzyżu umo co wa nym przez Ca r lie ra
ma r twy Ka y erts wy sunął „impe rty nen c ko opuchły język swe mu na cze l ne mu
dy re kto ro wi” (131). Sta no wi ona też do bitną kry tykę na iw nej wia ry nie któ rych
Euro pe j czy ków w niezłomność ich idei. Wia ry, któ ra często prze mie niała się
w bez sen sowną prze moc, od po wie dzialną za śmierć tysięcy lu dzi, za rów no tych 
pra cujących „ku chwa le Im pe rium”, jak i tych, któ rzy sta li się jego ofia ra mi.
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Glot tody da kty ka



Gra ży na BALO WSKA

Eu ro pe j ski Sys tem Opisu Kształce nia Ję zy ko we go
a na ucza nie ję zy ka cze skie go w ra mach 

spe cja l no ści bohe mi sty cz nej na wy ższej ucze l ni

Eu ro pe j ski Sy stem Opi su Kształce nia Ję zy ko we go (ESOKJ) sta no wi zbiór
eu ro pe j skich stan dar dów będących wska zów ka mi za rów no do szcze gółowe go
opra co wa nia pro gra mów na ucza nia ję zy ków ob cych, pod rę cz ni ków itp., jak
i wy ty cz ny mi do pro wa dze nia ewa lu a cji zna jo mo ści ję zy ka ob ce go. Dla po trzeb 
na ucza nia cze sz czy z ny zo stała przy go to wa na przez J. Iva novą, A. Le no chovą,
J. Lin kovą i Š. Šimáčkovą cze ska wer sja ję zy ko wa, któ ra fun kcjo nu je pod
nazwą Společný evropský referenční rámec (SERR) (Společný… 2002).

SERR pre zen tu je sze reg ko m pe ten cji, ja kie uży tko w ni cy/uczący się ję zy ka
ob ce go wy ko rzy stują w swo ich za cho wa niach ję zy ko wych w celu osiągnię cia
po ro zu mie nia. W pie r wszej ko le j no ści oma wia ne są ko m pe ten cje ogó l ne, do
któ rych za li cza się:
a) w i e  d z ę  d e  k l a  r a  t y w n ą  (sa vo ir) – wie dza o świe cie, wie dza so cjo kul -

turo wa;
b) w i e  d z ę  p r a  k t y c z n ą  (kno w - how, savo ir- fa i re) – umie ję t no ści w za kre -

sie konwe ncjo na l nych za cho wań społecz nych, za wo do wych i spę dza nia wo l -
ne go cza su;

c) u w a  r u n  k o  w a  n i a  o s o  b o  w o  ś c i o  w e  (sa vo i r -etre) – sto su nek do ota -
czającego świa ta, ro dza je mo ty wa cji, sy stem wa r to ści, prze ko na nia, ce chy
oso bo wo ści;

d) z d o  l  n o ś ć  u c z e  n i a  s i ę  (savo ir -ap pren de) – świa do mość ję zy ko wa
i komu nika cy j na, umie ję t no ści fo ne ty cz ne, heu ry sty cz ne oraz ucze nia się
(por. Společný... 2002: 103–110).

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010



Inny typ ko m pe ten cji, któ re wpływają na osiągnię cie po ro zu mie nia w akcie
ko mu ni ka cji, to ję zy ko we ko m pe ten cje komu nika cy j ne, na któ re składają się
ko m pe ten cje ling wi sty cz ne, socjo ling wisty cz ne i pra gma ty cz ne. W ka ż dym
z tych skład ni ków wy ró ż nia się ele men ty kon sty tu tyw ne: wie dza, umie ję t no ści
i wie dza pra kty cz na.

Ko m pe ten cje ling wi sty cz ne do tyczą ró ż nych po zio mów ję zy ka i obe j mują
na stę pujące ko m pe ten cje szcze gółowe:
a) l e  k s y  k a  l  n a  – zna jo mość słow ni c twa ję zy ka do ce lo we go i umie ję t ność

za sto so wa nia w wy po wie dzi po szcze gó l nych jed no stek le ksy ka l nych oraz
wy ra zów pełniących fun kcje gra ma ty cz ne;

b) g r a  m a  t y  c z  n a  – zdo l ność two rze nia wy po wie dzi zgod nych z regułami
gra maty cz ny mi, umie ję t ność roz po zna wa nia form wy ra zów, ka te go rii gra ma -
ty cz nych, zna jo mość fle ksji, pro ce sów słowo twó r czych, związków skład nio -
wych;

c) s e  m a n  t y  c z  n a  – zna jo mość za gad nień se man ty ki le ksy ka l nej, np. ko no -
ta cje, sy no ni my/an to ni my itd.; gra ma ty cz nej, np. zna cze nie form czy ka te go -
rii gra ma ty cz nych itd.; pra gma ty cz nej, np. pre su po zy cja, im p li ka cja itd.;

d) f o n o  l o  g i  c z  n a  – umie ję t ność roz ró ż nia nia i two rze nia np. fo ne mów i al -
lo fo nów, umie ję t ność roz ró ż nia nia i wy ko rzy sta nia cech pro zo dy cz nych ję -
zy ka itd.;

e) o r t o  g r a  f i  c z  n a  – zna jo mość i od po wied nie sto so wa nie za sad pi so w ni
i in ter pun kcji, umie ję t ność roz ró ż nia nia i re pro duko wa nia ró ż ne go ro dza ju
czcio nek i zna ków logo gra fi cz nych;

f) o r  t o e  p i  c z  n a  – umie ję t ność po pra wnej wy mo wy te kstu pi sa ne go (por.
Společný... 2002: 110–120).
Ko m pe ten cje socjo ling wisty cz ne obe j mują na stę pujące ele men ty:

a) j ę  z y  k o  w e  w y  z n a  c z  n i  k i  r e  l a  c j i  s p o ł e c z  n y c h  – umie ję t ność
za sto so wa nia ade k wa t nych do sy tu a cji komu nika cy j nej po zdro wień, zwro tów 
grze cz no ścio wych itp.;

b) k o n  w e  n c j e  g r z e  c z  n o  ś c i o  w e  – umie ję t ność wy ra ża nia: „po zy ty w -
nej” uprze j mo ści, np. zain tere so wa nia, go ścin no ści, obie ca nia po mo cy; „ne -
ga ty w nej” uprze j mo ści, np. żalu, prze pro sin, nie zgo dy na coś; nie uprze j mo -
ści czy li umy śl ne go na ru sze nia kon we ncji grze cz no ścio wych, np. złości,
na po mnie nia, nie cier pli wo ści;

c) n o  ś  n i  k i  m ą d r o  ś c i  l u  d o  w e j  – zna jo mość przysłów, idio mów, zna -
nych po wszech nie cy ta tów itp.;

d) r ó  ż  n i  c e  w  z a  k r e  s i e  s t y  l ó w  f u n  k c j o  n a  l  n y c h  – prze de wszyst- 
kim umie ję t ność roz ró ż nia nia i ade kwa t ne go do typu te kstu za sto so wa nia ję -
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zy ko wych śro d ków sty li sty cz nych ne u tra l nych i na ce cho wa nych, np. fo r ma l -
nych, nie for ma l nych, fa mi lia r nych itd.;

e) d i a  l e k t  i  a k c e n t  (re gio na l ny, obcy itd.) – umie ję t ność roz ró ż nia nia ję -
zy ko wych wy zna cz ni ków przy nale ż no ści do gru py społecz nej, re gio nu, na ro -
du, gru py et ni cz nej itd., ta kich jak np. słow ni c two, fo no lo gia, mowa ciała itd.
(por. Společný... 2002: 120–125).
W SERR pod kre śla się wagę ko m pe ten cji socjo lingwi sty cz nych w na ucza -

niu ję zy ka ob ce go jako ele men tu obli gato ryj ne go ze wzglę du na to, że 
Svou vnímavostí ke společenským konvencím (zdvořilostním pravidlům, normám řídícím

vzta hy mezi ge ne ra ce mi, pohlavími, třídami a sociálními sku pi na mi, jazykové ko di fi ka ci určitých 
základních rituálů v životě společenství) ovlivňuje sociolingvistická ko m po nen ta na pro sto veške-
rou ja zy ko vou ko mu ni ka ci mezi představiteli různých ku l tur, i když si účastníci ko mu ni ka ce často 
její vliv neuvědomují (Společný… 2002: 13). 

Na by cie więc ko m pe ten cji socjo ling wisty cz nej po le ga na zgod nym z pa nują- 
cymi w społecze ń stwie do ce lo wym wzo ra mi kul tu ro wy mi za cho wa niu się ję zy -
ko wym uczącego się w okre ślo nej sy tu a cji społecz nej. 

Ko m pe ten cje pra gma ty cz ne do tyczą zdo l no ści uczącego się do zro zu miałego 
wy ra ża nia się w da nych sy tu a cjach komu nika cy j nych (ela sty cz ność in ter akcji,
umie ję t ność za bie ra nia głosu, roz wi ja nia te ma tu, spó j ność lo gi cz na i gra ma ty -
cz na oraz płyn ność i pre cy zja wy po wie dzi) oraz do zro zu mie nia tego, co zo -
stało wy ra żo ne w aktach mowy. Obe j mują na stę pujące ele men ty:
a) k o  m  p e  t e n  c j a  z  z a  k r e  s u  d y s  k u  r  s u  – umie ję t ność two rze nia te -

kstów z za cho wa niem za sad in ter akcji, ko he zji, ko he ren cji itd.;
b) k o  m  p e  t e n  c j a  f u n  k c j o  n a  l  n a  – umie ję t ność za sto so wa nia w akcie

ko mu ni ka cji te kstów ust nych i pi sa nych w okre ślo nej fun kcji – mi kro funk-
cje, ma kro fun kcje, sche ma ty in ter akcji.
Po wy ższe ko m pe ten cje wraz z uw z ględ nie niem spra w no ści ję zy ko wych

(czy ta nie, słucha nie, mó wie nie, pi sa nie) sta no wią na stę p nie pod sta wę opi su
kształce nia ję zy ko we go dla po szcze gó l nych po zio mów. Na pod sta wie SERR
zo stały one opra co wa ne (dla po zio mów A1, A2, B1, B2) m.in. przez zna nych
cze skich dy da kty ków ję zy ka cze skie go jako ob ce go: A. Adamovičovą, V. Bi d -
la sa, J. Bi s cho fovą, H. Con fo r tiovą, J. Cve j novą, M. Čadską, H. Gla d kovą,
M. Hádkovą, J. Ha si la, J. Ho lu ba, M. Hrdličkę, L. Lánską, J. Línka, P. Mareša,
J. Ne k va pi la, Z. Pa l kovą, M. Šárę, M. Turzíkovą, K. Vlasákovą1.
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SERR wraz opra co wa nia mi dla po szcze gó l nych po zio mów jest ta k że
niewątpliwą po mocą w na ucza niu ję zy ka cze skie go na wy ższej ucze l ni w ra -
mach stu diów na kie run ku fi lo lo gia słowia ń ska, spe cja l ność bohe mi sty cz na,
choć na ucza nie ta kie w ra mach kie run ków neofi lolo gi cz nych ma spe cy fi cz ny
cha ra kter. Na uka bo wiem ję zy ka ob ce go jest tu zin te gro wa na z sze re giem
przed mio tów, na któ rych stu dent może cze r pać wie dzę na te mat hi sto rii, sze ro -
ko ro zu mia nej ku l tu ry, li te ra tu ry, ję zy ka w ró ż nych aspe ktach: syn chro ni cz nym
i dia chro ni cz nym, po rów na w czym. Dzię ki temu stu dent ma wie le mo ż li wo ści
do uzy ska nia i roz wo ju po szcze gó l nych ko m pe ten cji ta k że poza za ję cia mi
lekto rato wy mi. I to jest niewątpliwą za letą ta kich stu diów i na pe w no zna cz nym 
ułatwie niem dla na uczy cie la pro wadzącego le kto rat.

Aby jed nak uczyć ję zy ka cze skie go na ucze l ni efe kty w niej, wa r to wy ko rzy -
stać wska zów ki za wa r te w SERR i na pod sta wie wy mo gów zna j dujących się
w opi sach dla po szcze gó l nych po zio mów usta lić za kre sy ko m pe ten cji oraz wie -
dzy dla ka ż dej ze spra w no ści w za le ż no ści od po zio mu, do sto so wując do wy -
mo gów go dzi no wych od po wie d nio dla po szcze gó l nych se me strów stu diów li -
cen cja c kich i ma gi ste r skich.

Ogó l ne wy ma ga nia go dzi no we na po szcze gó l ne po zio my według SERR są
na stę pujące:
– A1 (pod sta wo wy) – 80–120 go dzin,
– A2 (pod sta wo wy, śred nioza awan sowa ny ni ż szy) – 180–200 go dzin,
– B1 (samo dzie l no ści, śred nioza awan sowa ny) – 350–400 go dzin,
– B2 (samo dzie l no ści, śred nioza awan sowa ny wy ższy) – 500–600 go dzin,
– C1 (biegłości, za awan so wa ny) – 700–800 go dzin,
– C2 (biegłości, biegły) – 1000–1200 go dzin.

Ilość go dzin prze wi dzia nych na na ukę ję zy ka cze skie go (tzw. pie r wsze go ję -
zy ka kie run ko we go) na stu diach bohe mi sty cz nych li cen cja c kich (da lej SL) i ma-
 gi ste r skich (da lej SM) na Uni wer sy te cie Opo l skim wy no si łącz nie 810. Zgod nie 
więc z po wy ższy mi wy mo ga mi go dzi no wy mi (SERR) stu dent po uko ń cze niu
wy ższych stu diów po wi nien osiągnąć po ziom C1 (biegłości, za awan so wa ny).

Na le ży jed nak pod kre ślić, że rozłoże nie go dzin prze wi dzia nych na na ukę ję -
zy ka cze skie go pod czas całych stu diów nie jest rów no mie r ne, ale do sto so wa ne
do pro ce su edu kacy j ne go na da nym kie run ku. W związku z tym osiąga nie po -
szcze gó l nych po zio mów jest ta k że ró ż nie rozłożo ne w cza sie. Ty po wa jest tu
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ten den cja sto p nio wo opa dająca, czy li  prze ciw nie pro po rcjo nal na, tzn. im sta r -
szy ro cz nik, tym mniej za jęć le kto ra to wych: od 120 go dzin w pie r wszym se me -
strze I roku SL do 30 go dzin w osta t nim se me strze SM. Wy ra ź ny spa dek na SM 
jest oczy wi ście związany z fa ktem przy goto wy wa nia i pi sa nia przez stu den tów
pra cy ma gi ste r skiej. W związku z po wy ższym po pie r wszym se me strze SL mo -
ż li wy jest do osiągnię cia po ziom A1, po dru gim A2, po czwa r tym B1, po szó -
stym B2, po czwa r tym zaś se me strze SM po ziom C1 (por. poni żej syl la bus).

Po ni żej przed sta wię pro po zy cję po działu na uki ję zy ka cze skie go na spra w -
no ści w ra mach go dzin prze zna czo nych na ten cel na opo l skiej bo he mi sty ce
w po szcze gó l nych se me strach stu diów li cen cja c kich i ma gi ste r skich wraz z pro -
je ktem syl la bu sa dla przed mio tu Pra kty cz na na uka ję zy ka cze skie go uw z ględ -
niającego wy mo gi za wa r te w SEER.
Ta be la 1. Po dział na ucza nia ję zy ka cze skie go na spra w no ści komu nika cy j ne

STUDIA LICENCJACKIE
ROK I

Se mestr I Se mestr II
Czy ta nie 30 Czy ta nie 30
Słucha nie 30 Słucha nie 30
Mó wie nie 30 Mó wie nie 30
Pi sa nie 30 Pi sa nie 30
Ra zem 120 go dzin PNJCz Ra zem 120 go dzin PNJCz

ROK II
Se mestr III Se mestr IV

Czy ta nie 30 Słucha nie 30 
Słucha nie 30 Mó wie nie 30
Mó wie nie 30 Pi sa nie 30
Pi sa nie 30
Ra zem 120 go dzin PNJCz Ra zem 90 go dzin PNJCz

ROK III
Se mestr V Se mestr VI

Czy ta nie 30 Mó wie nie 30
Mó wie nie 30 Pi sa nie 30
Pi sa nie 30
Ra zem 90 go dzin PNJCz Ra zem 60 go dzin PNJCz
                             Łącz nie 600 go dzin PNJCz
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STUDIA MAGISTERSKIE
ROK I

Se mestr I Se mestr II
Mó wie nie 30 Mó wie nie 30
Pi sa nie 30 Pi sa nie 30
Ra zem 60 go dzin PNJCz Ra zem 60 go dzin PNJCz

ROK II
Se mestr III Se mestr IV

Mó wie nie 30 Mó wie nie 30
Pi sa nie 30
Ra zem 60 go dzin PNJCz Ra zem 30 go dzin PNJCz
                             Łącz nie 210 go dzin PNJCz
                         Łącz nie SL + SM 810 go dzin PNJCz

Po dział uw z ględ nia w mia rę mo ż li wo ści pa ra lelną na ukę spra w no ści przy
ogó l nej du żej ilo ści go dzin. Na to miast w  se me strach wy ższych, kie dy zmnie j -
sza się ilo ści go dzin, sto p nio wo wy co fu je się czy ta nie i słucha nie, a na stę p nie w 
osta t nim se me strze SM ta k że pi sa nie. Na le ży tu zwró cić uwa gę na fakt za pla no -
wa nia spra w no ści czy ta nia w V se me strze. Jest to isto t ne ze wzglę du na wy mo -
gi SERR, któ ry prze wi du je na tym eta pie czy ta nie ze zro zu mie niem bar dziej
skom pli ko wa nych te kstów zróż ni co wa nych sty li sty cz nie (por. ni żej syl la bus),
co umo ż li wia osiągana po IV se me strze ko m pe tencja gra ma tyczna w związku
z za ko ń cze niem ku r su Gra ma ty ki opi so wej ję zy ka kie run ko we go i eg za mi nem
z tego przed mio tu.

SYLLABUS
Fi lo lo gia słowia ń ska – spe cja l ność cze ska

Stu dia li cen cja c kie
ROK I

Pie r wszy rok prze zna czo ny jest na uzy ska nie ko m pe ten cji komu nika cy j nej na po zio -
mie  pod sta wo wym, któ ra po zwo li na od po wied nie fun kcjo no wa nie w ży ciu co dzien -
nym przy ni skiej biegłości ję zy ko wej. W pie r wszym roku uzy sku je się po zio my
biegłości: po I se me strze po ziom A1 (120 go dzin – za le ca ne w SERR 80–100 go dzin),
po II se me strze  A2 (240 go dzin – za le ca ne w SERR 180–200).
SE MESTR I

Ce lem na uki w I se me strze jest osiągnię cie biegłości ję zy ko wej na po zio mie A1
(pie r wszy etap po zio mu pod sta wo we go).
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Czy ta nie (30 go dzin)
Ce lem za jęć jest opa no wa nie re la cji głoska – li te ra; osiągnię cie umie ję t no ści wy -

chwy ce nia ró ż nic w wy mo wie głosek cze skich i pol skich, umie ję t no ści czy ta nia ze zro -
zu mie niem pro s tych te kstów, ro zu mie nia pro s tych zdań.
Tre ści przed mio tu:
1. Al fa bet, na zwy zna ków dia kry ty cz nych, li te ro wa nie pro s tych wy ra zów i włas ne go

imie nia.
2. Ilo czas (ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem jego fun kcji dys tyn kty w nej).
3. Akcent (akcen to wa nie po szcze gó l nych wy ra zów i wy ra żeń przy im ko wych).
4. Głoska a li te ra.
5. Sy stem wo ka li cz ny: wy mo wa sa mogłosek kró t kich i długich, wy mo wa dy f ton gów.
6. Sy stem kon so nan tycz ny: ró ż ni ce w wy mo wie cze skich i pol skich spółgłosek (h, ch, ř, 

š, č, ž, ť, ď, zgłosko twó r cze r, l) oraz grup (kv, sv, cv, tv, chv; bě, pě, vě, mě, mně; dě,
tě, ně), wy mo wa grup spółgłosko wych (upo do b nie nia i upro sz cze nia).

7. Ćwi cze nie wy mo wy: głośne czy ta nie ry mo wa nek, kró t kich form epi c kich.
8. Czy ta nie ze zro zu mie niem pro s tych te kstów pi sa nych: ta b li ce info rma cy j ne, re kla my, 

pla ka ty, ulo t ki, kró t kie ogłosze nia, in stru kcje, fo r mu la rze, ka r ta dań; ko re spon den cji
pry wa t nej typu: po zdro wie nia, ży cze nia, kró t kie wia do mo ści, e-ko re spon den cja,
SMS, kró t kich te kstów na te mat ży cia co dzien ne go.

Słucha nie (30 go dzin)
Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści ro zu mie nia ze słuchu pro s tych te kstów

ofi cja l nych i nie ofi cja l nych, któ rych na da w ca mówi po wo li i wy ra ź nie; umie ję t no ści ro -
zu mie nia pod sta wo wych wy ra żeń, zwro tów do tyczących naj bli ż sze go oto cze nia stu den -
ta i jego oso bi ście, orien ta cji w cza sie i prze strze ni, roz po zna wa nie ewen tu a l nych za -
gro żeń.
Tre ści przed mio tu:
1. Ko mu ni ka ty w śro d kach ma so wej ko mu ni ka cji, mie j s cach pu b li cz nych (dwo rzec, lo t -

ni sko), np. Příští sta ni ce..., Kon tro la jízdenek. Konečná sta ni ce. Vy stu p te, prosím.
2. Ro zu mie nie pod sta wo wych da nych pro gno zy po go dy (ko mu ni kat ra dio wy), np. Prší,

Zataženo.
3. Umie ję t ność roz po zna nia i zro zu mie nia ust nych wska zó wek służ bez pie cze ń stwa, np. 

po li cji, stra ży po ża r nej oraz wez wań do niezwłocz ne go wy ko na nia okre ślo nych
czyn no ści, np. Po moc!, Po zor!, Uteč!

4. Ro zu mie nie pro s tych wska zó wek i py tań le ka rza,  np. Otevřte ústa. Kde to bolí?
5. Ro zu mie nie pod stwo wych zwro tów w re sta u ra cji oraz w skle pie, np. Pla tit? Je to

všechno? Zavíráme.
6. In fo r ma cje na te mat orien ta cji prze strzen nej, wska zów ki do tyczące po ru sza nia się

w te re nie, np. Jeďte me trem, Uli ce vle vo/vpra vo.
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest osiągnię cie zdo l no ści posługi wa nia się pod sta wo wy mi stru ktu ra mi
gra maty cz ny mi i pod sta wo wym słow ni c twem do tyczącym kon kre t nych spraw ży cia co -
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dzien ne go, wy kształce nie umie ję t no ści bu do wa nia pro s tych zdań do tyczących stu den ta
i jego bez po śred nie go oto cze nia (dane oso bo we, mie j s ce za mie sz ka nia, ro dzi na, ko le -
dzy), fo r mułowa nia py tań na te te ma ty i udzie la nia na nie od po wie dzi = stu dent po tra fi
brać udział w roz mo wie pod wa run kiem, że roz mów ca jest go to wy do po mo cy: mówi
po wo li, po wta rza, ina czej fo r mułuje swo je my śli. Ce lem jest ta k że na by cie, w za kre sie
pro po rcjo nal nym do omó wio nych te ma tów, ko m pe ten cji so cjo kul turo wej (por. Ba low-
ska 2008a), obe j mującej mię dzy in ny mi za cho wa nia poza ję zy ko we to wa rzyszące za -
cho wa niom ję zy ko wym (np. ge sty a ety kie ta ję zy ko wa).
Tre ści przed mio tu:
1. Dane oso bo we, stan cy wi l ny, mie j s ce za mie sz ka nia.
2. Zwro ty grze cz no ścio we.
3. Ro dzi na, sto p nie po kre wie ń stwa.
4. Wa ż ne wy da rze nia z ży cia człowie ka (na ro dzi ny, ślub, śmierć).
5. Wygląd ze w nę trz ny, ubiór.
6. Dom i mie sz ka nie.
7. Czas, pory roku, mie siące, dni tygo dnia, na zwy świąt.
8. Po go da, pro gno za po go dy.
Gra ma ty ka:
1. Od mia na rze czo w ni ków ro dza ju mę skie go (pán, muž, hrad, stroj), że ń skie go (žena,

růže), ni ja kie go (město, stavení).
2. Od mia na przy mio t ni ków twar dote ma to wych mladý i mięk kote ma to wych jarní.
3. Od mia na w cza sie tera ź nie j szym cza so w ni ków re gu la r nych (nést, ti sk no ut, krýt, ku -

po vat, pro sit, dělat) i nie regu la r nych (být, jíst, vědět, chtít).
4. Za im ki oso bo we, wska zujące, py ta j ne.
5. Li cze b ni ki główne i porządko we (1–100).
6. Re k cja przy im ków v, do, na, nad, pod, před, k, s itp.
7. Przysłówki.
Pi sa nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest osiągnię cie zna jo mo ści i umie ję t no ści od po wied nie go za sto so wa nia 
za sad pi so w ni i in ter pun kcji oraz umie ję t no ści pi sa nia kró t kich te kstów typu ży cze nia,
po zdro wie nia, pro s tych opi sów oraz in fo r ma cji o so bie, in nych oso bach, wy da rze niach;
opa no wa nie umie ję t no ści wypełnia nia fo r mu la rzy za wie rających dane oso bo we (na zwi -
sko, stan cy wi l ny, ad res, oby wa te l stwo), umie ję t no ści formułowa nia SMS oraz kró t kiej
ko re spon den cji ele ktro ni cz nej.
Tre ści przed mio tu:
1. Za sa dy cze skiej or to gra fii, re la cja głoska – li te ra
2. Za sa dy pi so w ni i/í, y/ý, ů/ú, przed ro stków s- (se-), z- (ze-).
3. Pi so w nia wie l kich li ter.
4. Pi so w nia wy ra zów za po ży czo nych.
5. Pi so w nia skró tów.
6. Pod sta wo we za sa dy in ter pun kcji (kro p ka, znak za py ta nia, prze ci nek, dwu kro pek).
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Te ma ty ka za jęć: te ma ty za jęć dla spra w no ści Mó wie nie w I se me strze.

ROK I
SE MESTR II

Ce lem na uki w II se me strze jest osiągnię cie biegłości ję zy ko wej na po zio mie A2
(dru gi etap po zio mu pod sta wo we go).
Czy ta nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest osiągnię cie umie ję t no ści za sto so wa nia pra widłowe go akcen tu oraz
in to na cji pod czas głoś ne go czy ta nia kró t kich te kstów, umie ję t no ści pra widłowej se g -
men ta cji te kstu, umie ję t no ści roz po zna nia wy ra zów de ry wo wa nych od in nych zna nych
wy ra zów, umie ję t no ści czy ta nia ze zro zu mie niem pro s tych te kstów, umie ję t no ści od -
czy ta nia z pro s tych te kstów pi sa nych in fo r ma cji do tyczących pod sta wo wych sy tu a cji
ży cio wych.
Tre ści przed mio tu:
1. Tzw. ráz w ję zy ku cze skim. Akcent główny a po bo cz ny. En kli ty ki. In to na cja.
2. Wy mo wa wy ra zów za po ży czo nych. Ró ż ni ce mię dzy wy mową ofi cjalną a nie ofi -

cjalną (ele men ty świa do mo ści stra tyfi kacy j nej – spisovná čeština a obecná čeština;
por. Ba lo wska 2008b).

3. Czy ta nie ze zro zu mie niem pro s tych te kstów do tyczących opi sów po sta ci i wy da rzeń
oraz ży cia co dzien ne go lub za wo do we go: 
a) ro dzi na, szkoła, ro dza je za wo dów;
b) zain tere so wa nia, czas wo l ny;
c) cechy cha ra kte ru, wy ra ża nie emo cji;
d) sklep, pie niądze;
e) pod ró żo wa nie śro d ka mi ko mu ni ka cji mie j skiej;
f) po go da.

Słucha nie (30 go dzin)
Ce lem za jęć jest osiągnię cie umie ję t no ści ro zu mie nia kró t kich te kstów wer ba l nych

o pro stej bu do wie skład nio wej, do tyczących kon kre t nych sy tu a cji ży cia co dzien ne go
stu den ta, mie j s ca za mie sz ka nia, ro dzi ny, cha ra kte ry zujących się stan dar dową wy mową, 
wo l nym te m pem (czas trwa nia wy po wie dzi wy no si ok. 3 mi nu ty); umie ję t no ści uchwy -
ce nia sen su pro s tych ogłoszeń i ko mu ni ka tów. Te ksty na za ję ciach są pre zen to wa ne
przez le kto ra w fo r mie głoś ne go czy ta nia bądź od twa rza ne z no ś ni ków w po sta ci na grań 
au dio-tv.
Tre ści przed mio tu:
1. Czas, pory roku, mie siące, dni tygo dnia, na zwy świąt.
2. Po go da, pro gno za po go dy.
3. Dane oso bo we, stan cy wi l ny, mie j s ce za mie sz ka nia.
4. Ro dzi na, sto p nie po kre wie ń stwa.
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5. Wa ż ne wy da rze nia z ży cia człowie ka (na ro dzi ny, ślub, śmierć).
6. Wygląd ze w nę trz ny, ubiór.
7. Dom i mie sz ka nie.
8. Sklep, pie niądze.
9. Po czta, te le fon.
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści ję zy ko wych po zwa lających na pro wa -
dze nie przez stu den ta pro stej kon wer sa cji w pod sta wo wych sy tu a cjach komu nika cy j -
nych (np. ro dzi na, za ku py, szkoła), osiągnię cie zdo l no ści opi sy wa nia za po mocą pro s -
tych zdań i za pa mię ta nych zwro tów sie bie, in nych osób z oto cze nia, wy ko ny wa nej pra -
cy czy zain te re so wań; wy kształce nie umie ję t no ści wy po wia da nia się na te mat swo ich
pod sta wo wych po trzeb i za da wa nia py tań np. o dro gę, lo ka li za cję po szu ki wa nych in sty -
tu cji itp.
Tre ści przedmio tu
Te ma ty ka za jęć:
1. Ro dzi na, szkoła, ro dza je za wo dów.
2. Zain tere so wa nia, czas wo l ny, świę ta, wa ka cje.
3. Cechy cha ra kte ru, wy ra ża nie pod sta wo wych emo cji.
4. Sklep, pie niądze.
5. Pod ró żo wa nie śro d ka mi ko mu ni ka cji mie j skiej.
6. Po go da.
Gra ma ty ka:
1. Od mia na rze czo w ni ków ro dza ju mę skie go (so u d ce, předseda), że ń skie go (píseň,

kost) i ni ja kie go (pole, kuře).
2. Czas przeszły i przyszły cza so w ni ków re gu la r nych (nést, ti sk no ut, krýt, ku po vat, pro -

sit, dělat) i nie regu la r nych (být, jíst, vědět, chtít).
3. Tryb roz ka zujący cza so w ni ków re gu la r nych (nést, ti sk no ut, krýt, ku po vat, pro sit,

dělat) i nie regu la r nych (být, jíst, vědět, chtít).
4. Od mia na za im ków.
5. Sto p nio wa nie przy mio t ni ków.
Pi sa nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści pi sa nia kró t kich pro s tych te kstów za wie -
rających wska zów ki, wia do mo ści do tyczące sy tu a cji co dzien ne go ży cia; na by cie umie -
ję t no ści pi sa nia pro stej ko re spon den cji pry wa t nej, gra tu la cji, po dzię ko wań, prze pro sin,
pro stej ko re spon den cji ofi cja l nej, np. re ze r wa cja no c le gów, bi le tów itp. z wy ko rzy sta -
niem pro s tych zdań po je dyn czych lub złożo nych za po mocą pod sta wo wych wska ź ni -
ków ze spo le nia: a, ale, pro to, pro tože, že.
Tre ści przed mio tu:
1. Za sa dy in ter pun kcji (wy krzy k nik, śred nik, cu dzysłów, na wias, wie lo kro pek).
2. Za sa dy sto so wa nia my śl ni ka.
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3. Dzie le nie wy ra zów.
4. Cze skie zwy cza je kore spon dency j ne – sche mat kom pozy cy j ny li stu (fo r muły ini cja l -

ne i fi na l ne itp.).
Te ma ty ka za jęć: te ma ty dla po zo stałych spra w no ści w II se me strze.

ROK II
Dru gi rok prze zna czo ny jest na uzy ska nie ko m pe ten cji komu nika cy j nej na po zio mie 

śred nioza awanso wa nym, umo ż li wiającej stu den to wi ra dze nie so bie w wię kszo ści sy tu a -
cji komu nika cy j nych, któ re mogą się zda rzyć w cza sie pod ró ży po re gio nie, gdzie mówi 
się da nym ję zy kiem. W dru gim roku uzy sku je się po ziom samo dzie l no ści B1 (450 go -
dzin – za le ca ne w SERR 350–400).

SEMESTR III
Czy ta nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści po pra wnej in ter pre ta cji inter nacjo nali z mów,
na by cie świa do mo ści ist nie nia tzw. wy ra zów zdra d li wych, osiągnię cie umie ję t no ści
czy ta nia ze zro zu mie niem kró t kich ar ty kułów pra so wych na aktu a l ne te ma ty, fra g men -
tów utwo rów współcze s nej pro zy.
Tre ści przed mio tu:
1. Żywie nie, ro dza je posiłków, ar ty kuły spo ży w cze.
2. Zdro wie i hi gie na.
3. Sport, re kre a cja, tu ry sty ka.
4. Przy ro da.
5. Usługi.
6. Po li ty ka, wy da rze nia dnia. 
7. Ad mi ni stra cja, am ba sa da i kon su lat, po li cja, gra ni ca pa ń stwa.
8. Li te ra tu ra. Te atr. Film.
9. Mu zy ka. Ma la r stwo i gra fi ka. Rze ź bia r stwo.
Słucha nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest umie ję t ność zro zu mie nia głów nych my śli za wa r tych w wy po wie dzi 
sfo r mułowa nej w stan dar do wej od mia nie ję zy ka. Te ksty do tyczą te ma tów ty po wych dla 
sy tu a cji co dzien ne go ży cia stu den ta: szkoła, or ga ni za cja cza su wo l ne go, śro do wi sko na -
tu ra l ne. Te ksty na za ję ciach są pre zen to wa ne przez le kto ra w fo r mie głoś ne go czy ta nia
bądź od twa rza ne z no ś ni ków w po sta ci na grań au dio-tv.
Tre ści przed mio tu:
1. Sklep, za ku py, ceny, pie niądze.
2. Po czta, te le fon.
3. Żywie nie, ro dza je posiłków, ar ty kuły spo ży w cze.
4. Szko l ni c two, wy kształce nie, ro dza je za wo dów.
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5. Pod ró żo wa nie, śro d ki ko mu ni ka cji.
6. Sport, re kre a cja, tu ry sty ka.
7. Przy ro da.
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie ko m pe ten cji ję zy ko wej umo ż li wiającej po ra dze nie so bie w 
wię kszo ści sy tu a cji komu nika cy j nych, w ja kich stu dent mógłby się zna leźć pod czas po -
by tu w kra ju, ję zy ka któ re go się uczy. Za kres przy swo jo ne go słow ni c twa oraz stru ktur
gra ma ty cz nych po zwa la na po pra w ne, zro zu miałe i w mia rę płynne wy po wia da nie się
na te ma ty, któ re go in te re sują (wy da rze nia aktu a l ne, ro dzin ne, związane z pro ce sem
kształce nia, spę dza niem wo l ne go cza su itp.), włącza nie się do roz mo wy i jej pod trzy -
my wa nie. 
Tre ści przed mio tu
Te ma ty ka za jęć:
1. Żywie nie, ro dza je posiłków, ar ty kuły spo ży w cze.
2. Zdro wie i hi gie na.
3. Sport, re kre a cja, tu ry sty ka.
4. Przy ro da.
5. Usługi.
6. Po czta, te le fon.
7. Szko l ni c two, wy kształce nie.
Gra ma ty ka:
1. Od mia na rze czo w ni ków zgod nie z ty pem de kli nacy j nym.
2. Przy mio t ni ki dzie r ża w cze.
3. Fo r my imien ne przy mio t ni ków.
4. Od mia na cza so w ni ków zgod nie z ty pem ko niu gacy j nym.
Pi sa nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści fo r mułowa nia pro s tych, spó j nych wy po wie -
dzi pi se mnych na te ma ty związane z zain tere sowa nia mi stu den ta lub te ma ty do brze mu
zna ne;  wypełnia nia bar dziej złożo nych fo r mu la rzy i kwe stio na riu szy, pi sa nia pro s tych
te kstów urzę do wych, np. po da nie o stały po byt, ży cio rys; za py ta nia o po trze b ne in fo r -
ma cje (np. wa run ki wy naj mu mie sz ka nia itp.), po tra fi sto so wać po pra w nie ty po we stru -
ktu ry gra ma ty cz ne ade k wa t ne do sy tu a cji komu nika cy j nej.
Tre ści przed mio tu:
1. Szyk wy ra zów w zda niu.
2. Wska ź ni ki ze spo le nia.
3. Za sa dy fo r mułowa nia pro s tych te kstów urzę do wych (po da nie, ży cio rys).
4. Za sa dy fo r mułowa nia ko re spon den cji han d lo wej (re ze r wa cje, ofe r ty, za py ta nia).
Te ma ty ka za jęć: te ma ty dla po zo stałych spra w no ści w III se me strze.
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ROK II
SE MESTR IV
Słucha nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści zro zu mie nia dłuż szych wy po wie dzi i wykła-
dów, któ rych te mat jest zna ny, umie ję t no ści do strze że nia i zro zu mie nia głów nych my śli 
pro gra mów tele wi zy j nych i ra dio wych do tyczących aktu a l nych spraw i wię kszo ści fi l -
mów; na by cie umie ję t no ści wy chwy ce nia pod sta wo wych cech ję zy ka nie stan dardo we -
go (obecná čeština) (świa do mość stra tyfi kacy j na). Te ksty na za ję ciach są od twa rza ne
z no ś ni ków w po sta ci na grań au dio-tv, tre ści pre zen to wa ne są wy ra ź nie, wo l nym te m -
pem. 
Tre ści przed mio tu:
1. Ce chy cha ra kte ru.
2. Zdro wie i hi gie na.
3. Ad mi ni stra cja, am ba sa da i kon su lat, po li cja, gra ni ca pa ń stwa.
4. Po li ty ka, wy da rze nia dnia.
5. Li te ra tu ra. Te atr. Film.
6. Mu zy ka. Ma la r stwo i gra fi ka. Rze ź bia r stwo.
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści zro zu miałego i pro ste go przed sta wia nia 
włas nych opi nii i sądów; na by cie umie ję t no ści do ko ny wa nia opi su włas nych prze żyć,
wy ra ża nia poglądów i sta nów emo cjo na l nych, wy po wia da nia się na te mat włas nych
pla nów i za mie rzeń; wy kształce nie umie ję t no ści rela cjo no wa nia wy da rzeń, fi l mów,
fabuły utwo rów li te ra c kich.
Tre ści przed mio tu
Te ma ty ka za jęć:
1. Ce chy cha ra kte ru, sta ny i uczu cia, wy ra ża nie emo cji.
2. Wyda rze nia dnia, poli ty ka. 
3. Ad mi ni stra cja, am ba sa da i kon su lat, po li cja, gra ni ca pa ń stwa.
4. Li te ra tu ra. Te atr. Film.
5. Mu zy ka. Ma la r stwo i gra fi ka. Rze ź bia r stwo.
Gra ma ty ka:
1. Aspekt cza so w ni ków. 
2. Tryb przy pu sz czający.
3. Stro na czyn na, bie r na, zwro t na cza so w ni ków.
4. Imiesłowy.
5. Sto p nio wa nie przysłów ków.
Pi sa nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest osiągnię cie umie ję t no ści opi sy wa nia włas nych  do świa d czeń, wra -
żeń,  prze żyć, pla nów oraz umie ję t no ści pro ste go, spó j ne go ich uza sad nia nia, przy ta cza -
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nia pod sta wo wych ar gu men tów po pie rających wy ra ża ne opi nie, umie ję t no ści pi sa nia
wy pra co wań na zna ny te mat, umie ję t no ści sporządze nia no ta t ki, spra wo z da nia z wy da -
rze nia.
Tre ści przed mio tu:
1. Aktu a l ne rozczłon ko wa nie zda nia.
2. Stru ktu ra kró t kich te kstów pi sa nych: wy pra co wa nie, no ta t ka, spra wo z da nie.
Te ma ty ka za jęć: te ma ty dla po zo stałych spra w no ści w IV se me strze.

ROK III
Trze ci rok prze zna czo ny jest na uzy ska nie ko m pe ten cji komu nika cy j nej na po zio -

mie  śred nioza awanso wa nym wy ższym, któ ra spra wi, że stu dent bę dzie po tra fił po ro zu -
mie wać się na tyle płyn nie i spon ta ni cz nie, aby pro wa dzić no r malną roz mo wę z ro dzi -
mym użyt ko w ni kiem ję zy ka. Po trze cim roku uzy sku je się po ziom samo dzie l no ści B2
(600 go dzin – za le ca ne w SERR 500–600).
SEMESTR V
Czy ta nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest osiągnię cie umie ję t no ści czy ta nia ze zro zu mie niem dłuż szych te -
kstów info rma cy j nych, li te ra c kich i spe cjali sty cz nych, zdo by cie wie dzy na te mat dy fe -
ren cja cji sty li sty cz nej te kstów, któ ra umo ż li wi do strze że nie ró ż nic fun kcji pełnio nych
przez po szcze gó l ne te ksty i po zwo li na pod sta wie wy ró ż nio nych ty po wych cech za kwa -
lifi ko wać dany tekst do od po wied nie go sty lu, umie ję t ność wy ró ż nie nia w te k ście ele -
men tów nie stan dar do wych.
Tre ści przed mio tu:

Ana li za dłuż szych i złożo nych te kstów re pre zen tujących ró ż ne sty le fun kcjo na l ne:
ar ty sty cz ny, na uko wy, pub licy sty cz ny, urzę do wy; rów nież te kstów pi sa nych za wie -
rających nie stan dar do we fa kty ję zy ko we.  
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści spon tani cz ne go wy po wia da nia się na
te ma ty do tyczące ży cia co dzien ne go i za wo do we go, do ko ny wa nia opi sów z wy ko rzy -
sta niem złożo nych stru ktur skład nio wych, pre zen to wa nia włas nych opi nii, poglądów za
po mocą roz bu do wa nych wy po wie dzi, do tyczących te ma tów ogó l nych, jak rów nież wy -
kształce nie umie ję t no ści pro wa dze nia swo bod nych kon wer sa cji z ro dzi my mi użyt kow -
ni ka mi ję zy ka na wię kszość te ma tów jak kon kre t nych, tak abs tra kcy j nych.
Tre ści przed mio tu
Te ma ty ka za jęć:
1. Sta ny, uczu cia, za cho wa nia człowie ka, wy ra ża nie emo cji.
2. Mia sto, zwie dza nie, za by t ki, hi sto ria.
3. Mass me dia: ra dio, te le wi zja, pra sa, In ter net.
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Gra ma ty ka:
1. Szyk zda nia.
2. Wska ź ni ki ze spo le nia.
Pi sa nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści swo bod ne go two rze nia bar dziej roz bu do wa -
nych te kstów na do wo l ny te mat, wy ja ś nia nia swo je go sta no wi ska; umie ję t no ści pi sa nia
dłuż szej ko re spon den cji pry wa t nej prze ka zującej in fo r ma cje na in te re sujące stu den ta te -
ma ty wraz z wy ra ża niem włas ne go zda nia i uza sad nia niem go, pi sa nia kró t kie go opo -
wia da nia na za da ny te mat oraz przy ta cza nia słów in nych osób.
Tre ści przed mio tu:
1. Za sa dy sto so wa nia mowy za le ż nej i nie za le ż nej.
2. Stru ktu ra kom pozy cy j na opo wia da nia, re la cji z wy da rzeń.
Te ma ty ka za jęć: te ma ty spra w no ści Mó wie nie dla V se me stru.

ROK III
SE MESTR VI
Mó wie nie (30 go dzin)

Ce lem za jęć jest na by cie umie ję t no ści two rze nia dłuż szych, roz bu do wa nych wy po -
wie dzi, wy ka zujących sto sun ko wo wy so ki po ziom po pra wno ści gra ma ty cz nej, umie ję t -
no ści wy ko rzy sta nia ko m pe ten cji se man ty cz nych (umie ję t ność za sto so wa nia ko no ta cji
se man ty cz nych, an to ni mów/sy no ni mów, idio mów, roz bu do wa nej fra ze o lo gii) jak rów -
nież wy kształce nie umie ję t no ści pro wa dze nia swo bod nych kon wer sa cji z ro dzi my mi
użyt kow ni ka mi ję zy ka na wię kszość te ma tów jak kon kre t nych, tak abs tra kcy j nych; na -
by cia umie ję t no ści prze j rzy stej ar gu men ta cji, a ta k że wy kształce nie umie ję t no ści pro -
wa dze nia dys ku sji na te ma ty spe cja li sty czne i ob ro ny włas ne go zda nia.
Tre ści przed mio tu
Te ma ty ka za jęć:
1. Wieś i ogród, za bu do wa nia go spo da r cze.
2. Ro l ni c two, pra ca na roli.
3. Prze mysł, zakłady, su ro w ce, pro du k cja.
Gra ma ty ka:
1. Pa r ty kuły.
2. Wy krzy k ni ki.
Pi sa nie 30 go dzin

Ce lem za jęć jest osiągnię cie umie ję t no ści pi se mne go wy po wia da nia się na ka ż dy te -
mat, po pra wne go za sto so wa nia w te k ście za sad or to gra fii i in ter pun kcji, po pra wne go
sto so wa nia reguł gra ma ty cz nych, po pra wne go sto so wa nia ję zy ko wych wy zna cz ni ków
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re la cji społecz nych, np. ade k wa t nie do typu te kstu zwro ty grze cz no ścio we, oraz sto so -
wa nia ade k wa t nych do typu te kstu ję zy ko wych śro d ków sty li sty cz nych, np. for ma l -
nych, nie for ma l nych, fa mi lia r nych itp.; osiągnię cie umie ję t no ści wy two rze nia dłuż -
szych i roz bu do wa nych wy po wie dzi pi se mnych (esej, stre sz cze nie, re cen zja).
Tre ści przed mio tu: stru ktu ra kom pozy cy j na ese ju, stre sz cze nia, re cen zji.
Te ma ty ka za jęć: te ma ty spra w no ści Mó wie nie dla VI se me stru.

SYLLABUS
Fi lo lo gia słowia ń ska – spe cja l ność cze ska

Stu dia ma gi ste r skie
Pie r wszy i dru gi rok stu diów ma gi ste r skich prze zna czo ny jest na uzy ska nie ko m pe -

ten cji  komu nika cy j nej na po zio mie za awan so wa nym, któ ra spra wi, że stu dent bę dzie
po tra fił sku te cz nie posługi wać się ję zy kiem w kon ta ktach społecz nych, za wo do wych i
to wa rzy skich, bę dzie po tra fił płyn nie wy ra żać swo je my śli i pro wa dzić roz mo wę na
wię kszość te ma tów. Bę dzie po tra fił rów nież two rzyć wy po wie dzi ust ne i pi se m ne zróż -
ni co wa ne sty li sty cz nie (ta k że te ksty spe cja li sty czne), roz po znać lub przy to czyć w te k -
ście ele men ty cze sz czy z ny nie stan dar do wej. Po dru gim roku SM uzy sku je się po ziom
biegłości C1 (810 go dzin – za le ca ne w SERR 700–800).
Mó wie nie (I i II rok – 120 go dzin)

Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści płyn ne go i spon tani cz ne go wy po wia da -
nia się na wszy stkie te ma ty we wszy stkich sy tu a cjach komu nika cy j nych, two rze nia ob -
sze r nych wy po wie dzi; umie ję t no ści pre cyzy j ne go fo r mułowa nia swo ich my śli, swo bod -
ne go udziału w dys ku sji pro wa dzo nej na ró ż ne te ma ty; umie ję t no ści wy ra ża nia swo ich
poglądów ta k że w za kre sie skom pli ko wa nych za gad nień; umie ję t no ści swo bod ne go sto -
so wa nia fra zeo logi z mów, idio mów, sy no ni mów; opa no wa nie słow ni c twa na po zio mie,
któ ry umo ż li wi wy ra ża nie od cie ni zna cze nio wych wy po wie dzi.
Pi sa nie (I i II rok – 90 go dzin)

Ce lem za jęć jest wy kształce nie umie ję t no ści po pra wne go i płyn ne go pi sa nia roz bu -
do wa nych te kstów na wszy stkie złożo ne te ma ty; sze ro kiej pre zen ta cji swo ich poglądów 
i do sto so wa nia sty lu te kstu do po ten cjal ne go od bio r cy, sy tu a cji komu nika cy j nej; umie -
ję t no ści pi sa nia te kstów ró ż no rod nych pod wzglę dem sty li sty cz nym. 

ROK I 
SE MESTR I
Mó wie nie (30 go dzin)
Te ma ty ka za jęć:
1. Aktu a l ne wy da rze nia w kra ju i na świe cie (przy goto wy wa nie ust nych wystąpień

(tzw. pra sów ka) w opa r ciu o wcze ś niej uzy ska ne in fo r ma cje z ró ż nych źró deł – In ter -
net, pra sa, ra dio, te le wi zja). 

198 Gra ży na BALO WSKA



2. Dys ku sja na te mat aktu a l nych wy da rzeń na świe cie.
3. Wy da rze nia społeczno -kul tura l ne.
4. Ulu bio ne le ktu ry. Dys ku sja na te mat prze czy ta ne go wcze ś niej te kstu lite ra c kie go.
Pi sa nie 30 go dzin
Te ma ty ka za jęć: te ma ty spra w no ści Mó wie nie dla I se me stru.

ROK I
SE MESTR II
Mó wie nie (30 go dzin)
Te ma ty ka za jęć:
1. Zdro wie fi zy cz ne i psy chi cz ne współcze s ne go człowie ka.
2. Współcze s ne za gro że nia śro do wi ska na tu ral ne go: ocie p la nie się kli ma tu, ka ta kli z my,

ka ta stro fy eko lo gi cz ne. Ochro na śro do wi ska.
3. Za gad nie nia eko no mi cz ne i prze mia ny go spo da r cze da ne go kra ju.
4. Sądo wni c two.
Pi sa nie (30 go dzin)
Te ma ty ka za jęć: te ma ty spra w no ści Mó wie nie dla I se me stru.

ROK II
SE MESTR III
Mó wie nie (30 go dzin)
Te ma ty ka za jęć:
1. Sce ny z ży cia społecz ne go (aran żo wa nie spon ta ni cz nych sce nek na za da ny te mat z

za sto so wa niem w dia lo gach cze sz czy z ny nie stan dar do wej).
2. Dys kurs na uko wy: Współcze s na sy tu a cja ję zy ko wa cze sz czy z ny i jej hi sto ry cz ne

uwa run ko wa nia.
3. Dys kurs na uko wy: Współcze s ne cze skie ba da nia lite ratu rozna w cze.
Pi sa nie 30 go dzin
Te ma ty ka za jęć: te ma ty spra w no ści Mó wie nie dla II se me stru.

ROK II
SE MESTR IV
Mó wie nie (30 go dzin)
Te ma ty ka zajęć:
1. Ust na pre zen ta cja prac ma gi ste r skich.
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2. Na uka i te ch ni ka w XX i XXI wie ku.
3. Ku l tu ra i sztu ka – wy zwa nia we współcze s nym świe cie.

* * *
Po wy ższy pro jekt syl la bu sa uw z ględ niającego po dział ku r sów na spra w no ści 

jest pewną pro po zycją do sto so wa nia wy mo gów SERR do na ucza nia ję zy ka cze -
skie go w ra mach stu diów bohe mi sty cz nych pie r wsze go i dru gie go sto p nia.
W pro ce sie na ucza nia na le ży ta k że wziąć pod uwa gę, że w na szym przy pa d ku
cho dzi o na ucza nie ję zy ka po kre w ne go o zna cz nym sto p niu bli sko ści ge ne ty cz -
nej (ję zy ki za cho d niosłowia ń skie) oraz typo lo gi cz nej (ję zy ki fle ksy j ne). W związ-
ku z tym trze ba uw z ględ nić zja wi ska si l nie j szej niż w przy pa d ku ję zy ków np.
zachod nioeu rope j skich in ter fe ren cji ję zy ko wej. O ile jed nak trans fer po zy ty w ny 
po zwa la (przy naj mniej na początku) na łatwie j sze zro zu mie nie wy po wie dzi,
o tyle sto sun ko wo czę sto po ja wiający się trans fer ne ga ty w ny utrud nia pro ces
ucze nia się. 

Na za ko ń cze nie wa r to je sz cze po świę cić nie co uwa gi pod rę cz ni kom dla
obco kra jo w ców do na uki ję zy ka cze skie go. Je śli cho dzi o pod rę cz nik dla
współcze s ne go pol skoję zycz ne go od bio r cy, to od czu wa my tu zna cz ne bra ki.
Naj no wsza do stę p na na ryn ku pu b li ka cja tego typu, wyko rzy sty wa na do nie da -
w na na opo l skiej bo he mi sty ce, to pol ska wer sja ję zy ko wa pod rę cz ni ka H. Re -
me dio so vej i E. Čechovej Chce te mlu vit česky? 1. díl. Nie uw z ględ nia ona jed -
nak do sta te cz nie spe cy fi ki na ucza nia cze sz czy z ny jako bli sko spo krew nio ne go
z pol szczyzną ję zy ka2. W związku z tym zwy kle sto su je się ró ż ne pod rę cz ni ki,
któ re są do sto so wa ne do odbior cy-uży tkow ni ka ro dzi me go (głów nie) któ re goś
z ję zy ków za chod nich.

Po ni żej przed sta wię wy bór no wszych pod rę cz ni ków3, uw z ględ niających
komu nika cy j ne po dej ście do na ucza nia ję zy ka cze skie go na po szcze gó l nych po -
zio mach, któ re mo ż na wy ko rzy stać do na uki pol skich stu den tów.
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2 W związku z tym w pro ce sie dy da kty cz nym uw z ględ nia ny był ta k że pod rę cz nik J. Jiráska,
Pod sta wo wy kurs ję zy ka cze skie go (wy da ny w Szcze ci nie: cz. I 1985, cz. II 1990), któ ry
re pre zen tu je wpra w dzie sta r sze po dej ście, ale ko men tarz gra ma ty cz ny jest od po wie d nio po da ny
dla pol skich stu den tów. Oczy wi ście aktu a li za cji wy ma ga tu taj sze reg za gad nień od ele men tów
hi sto ry cz nych, ku l tu ro wych i społecz nych do isto t nych zmian w za kre sie zja wisk ję zy ko wych
do tyczących no r my sko dyfi ko wa nej i uzu a l nej.

3 Na tym mie j s cu chciałabym bar dzo ser de cz nie po dzię ko wać spe cja li st ce na ucza nia ję zy ka
cze skie go jako ob ce go, Pani mgr Kateřině Vlasákovej, Ph.D. z Ústavu jazykové a odborné
přípravy Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze za oka zaną mi ży cz li wość, wszelką po moc i kon su l ta cje
w kwe stii pod rę cz ni ków.



Po ziom A1
A. Adamovičová, D. Ivanovová, Ba sic Czech 1, Pra ha 2006.
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Čadská, Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí, díl 1,

Pra ha 2003.
J. Cvejnová, Česky, prosím I, Pra ha 2008.
L. Froulíková, Adam a Eva v Českém ráji, Pra ha 2008. 
M. Hádkova, Čeština pro ci zin ce a azy lan ty A 1, Pra ha 2005.
E. Hájková, Brána ja zy ka českého otevřená I, Pra ha 2007.
L. Holá, Czech Ex press I, II, Pra ha 2006.
L. Holá, P. Bořilová, Čeština ex pres 1 (A1/1), Pra ha 2010.
J. Hron, K. Hronová, Čeština pro ci zin ce, Pra ha 2009.
O. Ma tu la, Český den. Pra ha, Člověk v tísni – Va rian ty 2007 (stro na in ter ne to wa:

http://www.va riantv.cz).
I. Rešková, M. Pintarová, Com muni ca ti ve Czech – Ele men ta ry Czech, Pra ha 2006.
O. Štindl, Easy Czech Ele men ta ry, Pra ha 2008.
B. Štindlová (et.), Česky v Česku I, II, Pra ha 2008.
Po ziom A2
M. Hádková, Čeština pro ci zin ce a azy lan ty A 2, Pra ha 2005.
L. Holá, New Czech step by step (pracovní sešit a učebnice), Pra ha 2006.
J. Hron, K. Hronová, Čeština pro ci zin ce, Pra ha 2009.
I. Rešková, M. Pintarová, Com muni ca ti ve Czech – In ter me dia te Czech, Pra ha 2004.
Po ziom B1
J. Bischofová, Čeština pro středně a více pokročilé (pracovní sešit a učebnice), Pra ha

1999.
J. Bischofová, M. Hrdlička, Čeština pro ci zin ce a azy lan ty B1, Pra ha 2005.
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Čadská, Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí, díl 2,

Pra ha 2003.
L. Froulíková, Za hra da českého ja zy ka – učebnice češtiny pro ci zin ce (angličtina,

němčina, francouština, ruština), Pra ha 2003.
E. Hájková, J. Ha sil, Brána ja zy ka českého otevřená II, Pra ha 2007.
L. Holá, Česky krok za kro kem 2, Pra ha 2009.
J. Hron, K. Hronová, Čeština pro ci zin ce, Pra ha 2009.
Po ziom B2
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Čadská, Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí, díl 2,

Pra ha 2003.
H. Confortiová, M. Turzíková, Čeština pro pokročilé (konverzační témata, mlu v ni ce),

Pra ha 2003.
A. Nekovářová, Čeština pro život, Pra ha 2006.
Po ziom C1
J. Bischofová (et.), Čeština pro středně a více pokročilé (pracovní sešit a učebnice),

Pra ha 1999.
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M. Čadská, M. Turzíková, Čeština pro ci zin ce – nástavbový kurz pro humanitní ob ory,
Pra ha 2006.
Jak do tej pory na ryn ku fun kcjo nu je nie wie le pod rę cz ni ków, któ re uw z ględ -

niają wy mo gi sta wia ne w SERR i któ re mo ż na na tej pod sta wie jed noz na cz nie
przy pi sać do od po wied nie go po zio mu. Do nich na leżą na stę pujące wy żej wy -
mie nio ne pu b li ka cje: Ji t ka Cvejnová, Česky, prosím I, Pra ha 2008 (A1); Lída
Holá, New Czech step by step (pracovní sešit a učebnice), Pra ha 2006 (A2) oraz
Ale na Nekovářová, Čeština pro život, Pra ha 2006 (B2). Na to miast do kwe stii
po zio mu w wie lu in nych pod rę cz ni kach na le ży pod cho dzić ra czej orien ta cy j nie. 
Stąd nie kie dy pe w na trud ność w zakwa lifi ko wa niu do od pied nie go po zio mu,
po nie waż za wa r ta w nich wie dza może za cho dzić na sąsia dujące po zio my.
Szcze gó l ne bra ki, jak wi dać, są w przy pa d ku od po wied nich pod rę cz ni ków do
na ucza nia stu den tów na po zio mie C1, dla te go też le ktor naj czę ściej przy go to -
wu je własne ma te riały ję zy ko we.

Na ko niec je sz cze raz chcę pod kre ślić, że po wy ższe uwa gi mają cha ra kter
pe w nej pro po zy cji zmie rzającej do pod nie sie nia ja ko ści na ucza nia ję zy ka cze -
skie go stu den tów pol skoję zy cz nych. Ilość bo wiem go dzin (810) prze zna czo -
nych na na ukę cze sz czy z ny po zwa la, w myśl za sad SERR, na osiągnię cie po -
zio mu biegłości C1, ale z pra kty ki wie my, że jest to za da nie dość trud ne. Mamy 
jed nak nad zie ję, że bę dzie go osiągała co raz wię ksza li cz ba stu den tów z na szej
ucze l ni, po nie waż co raz czę ściej i chę t niej stu den ci wy je ż dżają na sty pen dia
w ra mach pro gra mu Era s mus, umo ż li wiające im dłuż szy (a więc sy ste maty cz -
ny) kon takt z ży wym ję zy kiem, któ ry jest, jak wie my, nie od zo w ny w kształce -
niu ję zy ko wym4.

Li te ra tu ra
B a  l o  w s k a  G., 2008a, Kulturní ko m pe ten ce ve výuce češtiny jako cizího ja zy ka na vysoké

škole, [w:] So cio ku l turní ko m pe ten ce ve výuce cizího ja zy ka a Společný evropský referenční
rámec, red. G. Ba lo wska, M. Čadská, Pra ha–Ra ci bórz, s. 9–17.

B a  l o  w s k a  G., 2008b, Socjo ling wisty cz ne ele men ty w na ucza niu ję zy ka cze skie go jako ob ce go
a obecná čeština, [w:] Sociokulturní složka výuky cizího ja zy ka a Společný evropský re fe ren-
ční rámec, red. G. Ba lo wska, M. Hádková, Ústí nad La bem–Ra ci bórz, s. 29–43.

Č a d s k á  M.,  B i  d  l a s  V.,  C o n f o r t i o v á  H.,  T u r z í k o v á  M., 2005, Čeština jako cizí ja -
zyk. Úroveň A 2, Uni ve rzi ta Ka r lo va v Pra ze Ústav jazykové a odborné přípravy.
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4 W ni nie j szym ar ty ku le nie po dej mu je my kwe stii we ry fi ka cji zna jo mo ści ję zy ka zgod nie
z wy mo ga mi SERR, któ ra sta no wi od rę b ne za gad nie nie i wy ma ga samo dzie l ne go opra co wa nia.
Por. np. Písemné zkoušky a Evropský společný referenční rámec (2007); Ústní zkoušky a Evrop-
ský společný referenční rámec (2006); Čadská, Vlasáková 2009.



Č a d s k á  M.,  V l a s á k o v á  K., 2009, Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince – úroveň B2
(cvičná sada), Praha.

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen = Polityka ję zy -
ko wa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego = Jazyková politika v Evropě
a certifikace polštiny a češtiny, 2008, red. D. Rytel-Kuc, J. Ta m bor, Pe ter Lang, Frankfurt am 
Main etc.

H á d k o v á  M.,  L í n e k  J.,  V l a s á k o v á  K., Čeština jako cizí ja zyk. Úroveň A 1, 2005, Uni -
ve rzi ta Palackého v Olo mo u ci Ka te dra bo he mi sti ky Filozofické fa ku l ty.

H o  l u b  J.,  A d a m o v i č o v á  A.,  B i s c h o f o v á  J.,  C v e j n o v á  J.,  G l a  d  k o  v a  H., H a  -
s i l  J.,  H r d l i č k a  M.,  M a r e š  P.,  N e  k  v a  p i l  J.,  P a l k o v á  Z.,  Š á r a  M., 2005,
Čeština jako cizí ja zyk. Úroveň B 2, Uni ve rzi ta Ka r lo va v Pra ze Ústav bohemistických studií.

Písemné zkoušky a Evropský společný referenční rámec, red. M. Hádková, G. Ba lo wska, Pra -
ha–Raci bórz 2007.

Prahová úroveň – Čeština jako cizí ja zyk, 2001, Uni ve rzi ta Ka r lo va v Pra ze.
Společný evropský referenční rámec pro ja zy ky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

v jazycích hodnotíme, Uni ve rzi ta Palackého v Olo mo u ci, Olo mo uc 2002.
Ústní zkoušky a Evropský společný referenční rámec, red. M. Hádková, G. Ba lo wska, Pra ha–Ra -

ci bórz 2006.
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Se ba stian TABOŁ

Za rys hi sto rii pol skiej my śli glot tody dakty cz nej
Pie r wsza i jak na ra zie je dy na hi sto ria roz wo ju my śli glot tody dakty cz nej zo -

stała na pi sa na przez M. Cie ślę (Cie śla 1974), ale opra co wa na przez hi sto ry ka
ku l tu ry. Bra ku je mo no gra fii na pi sa nej przez na uko w ca o orien ta cji glot tody -
dakty cz nej. 

Do pie ro w okre sie mię dzy wo jen nym na uko w cy za czę li in te re so wać się pro -
ble ma mi glot tody dakty czny mi. Nie ste ty wy buch II wo j ny świa to wej prze rwał
roz wój tej dys cy p li ny. Po wo j nie spe cja li ści w tym za kre sie kon cen tro wa li się
na od bu do wie i prze bu do wie sy ste mu oświa ty, wy da niu ma te riałów do na ucza -
nia ję zy ków ob cych, w tym prze de wszy stkim na ucza nia ję zy ka ro sy j skie go.
Do pie ro po tem glot tody da kty ka za częła nad ra biać za ległości w za po zna wa niu
się ze świa to wym do ro b kiem w tej dzie dzi nie. 

W Pol sce w okre sie po wo jen nym lin g wi sty kę sto so waną wiązano z na ucza -
niem ję zy ków ob cych, cze go do wo dem jest pro gram Zakładu Języ koz na w stwa
Sto so wa ne go, któ ry powołał pro fe sor Lu d wik Za bro cki na Uni wer sy te cie im.
Ada ma Mi c kie wi cza. Była to pie r wsza in sty tu cja za j mująca się lin g wi styką sto -
so waną. Zakład ten Za bro cki ukie run ko wał na me to dy kę na ucza nia ję zy ków
ob cych. Sa mo dzie l ne kon ce pcje glot tody dakty cz ne po ja wiają się w la tach pię ć -
dzie siątych i sze ś ć dzie siątych XX wie ku (Ba lo wski 2002: 99–106). Na czoło
wybił się wspo mnia ny ośro dek po zna ń ski, któ rym kie ro wał prof. L. Za bro cki.
Inne główne ośro d ki glot tody dakty cz ne zna j do wały się w Wa r sza wie oraz Kra -
ko wie.  W 1964 roku dzię ki sta ra niom L. Za bro c kie go zo stał zor gani zo wa ny na
Uni wer sy te cie im. Ada ma Mi c kie wi cza pie r wszy zakład, któ ry pro wa dził ba da -
nia prze de wszy stkim w za kre sie glot tody da kty ki. Zakład na zy wał się Zakła-
dem Języ koz na w stwa Sto so wa ne go. Zgod nie z kon cepcją Za bro c kie go glot to-
dy da kty kę iden tyfi ko wa no z języ ko z na wstwem sto so wa nym. W pol skiej my śli
glot tody dakty cz nej Za bro cki wy zna cza początek two rze nia się na uko we go sta -
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tu su glot tody da kty ki i usamo dzie l nia nia się tej dys cy p li ny. Ponad to ośro dek po -
zna ń ski od lat sze ś ć dzie siątych XX wie ku wraz z Za bro c kim or ga ni zo wał li cz ne 
sym po zja na uko we po świę co ne glot tody da kty ce (Gru cza 1979: 13). Jed nak Za -
bro cki ni g dy tej dys cy p li ny nie na zy wał glot to dy da ktyką lecz me to dyką lub dy -
da ktyką na ucza nia ję zy ków ob cych. Jed nak, jak to zo stało wcze ś niej nad mie -
nio ne, glot tody da kty kę uto ż sa miał jako pewną gałąź na uki związa nej prze de
wszy stkim z lin g wi styką, a nie z pe da go giką czy dy da ktyką ogólną. Swo je
poglądy na uko we w tej ma te rii przed sta wił w dwóch naj waż nie j szych pra cach:
Języ koz na w cze pod sta wy me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob cych (Za bro cki 1966)
oraz Grun d la gen des Deut s chun ter richts in frem d spra chli cher Um ge bung (Za -
bro cki 1977). 

Za bro cki to pol ski lin g wi sta, któ ry za j mu je czołowe mie j s ce wśród pol skich
lin g wi stów. Jego zasługą jest in sty tu cjo nal ne utwier dza nie glot tody da kty ki. Za -
początko wał sy ste maty cz ne roz wa ża nia oraz ana li zy na uko we po świę co ne dy -
da kty ce na ucza nia ję zy ków ob cych. Był pie r wszym ini cja to rem uno wo cześ nie -
nia pro ce su kształce nia na uczy cie li ję zy ków ob cych.  Inną główną zasługą Za -
bro c kie go na polu glot tody da kty ki oraz lin g wi sty ki sto so wa nej jest sku pie nie
wokół sie bie młod ego ze społu na uko w ców, któ rzy pod jego na ukową opieką
roz wi nę li się na tyle, by w pó ź nie j szym okre sie sa mo dzie l nie podjąć ko le j ne ba -
da nia w kie run ku glot tody da kty ki. Najwy bit nie j szym ucz niem Za bro c kie go jest
niewątpli wie Fran ci szek Gru cza. 

Z inte le ktua l nej pra cy Za bro c kie go wy two rzyła się tzw. po zna ń ska szkoła
lin g wi sty ki sto so wa nej. Tych młodych na uko w ców zaczął sku piać wokół sie bie 
w la tach pięćdziesiątych XX wie ku. W 1952 roku utwo rzo no Ka te drę Ję zy ków
Ge r ma ń skich Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, któ ra to stała
się sie dzibą szkoły po zna ń skiej. Na zwa Ka te dry nie su ge ru je ja ko by w jej mu -
rach inte re so wa no się ty l ko za gad nie nia mi ję zy ków ge r ma ń skich. W cen trum
zain te re so wań tej in sty tu cji zna lazły się ta k że za gad nie nia związane początko -
wo z lin g wi styką czystą, po tem z lin g wi styką sto so waną oraz w da l szej ko le j no -
ści z glot to dy da ktyką. To właś nie działal ność tej Ka te dry przy czy niła się do
wielu inno wa cy j nych pro je któw ling wi sty cz nych. Jed nym z nich było powoła-
nie w 1965 roku samo dzie l ne go Zakładu Języ koz na w stwa Sto so wa ne go na Uni -
wer sy te cie im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu. Do 1972 roku był je dy nym
ośro d kiem, w któ rym pro wa dzo no in ten sy w ne ba da nia w za kre sie języ koz na w -
stwa sto so wa ne go w tym w za kre sie glot tody da kty ki oraz za początko wa no
dzie je insty tucjo nal ne go utwier dza nia tej dys cy p li ny. Swo i mi osiągnię cia mi na -
uko wy mi Zakład ten wy prze dził ty l ko powołany w 1960 roku Cen ter for
Applied Lin gu i stics w Ame ry ce oraz Zakład Gun t he ra Kan d le ra na Uni wer sy te -
cie w Bonn. Rów nież z ini cja ty wy Za bro c kie go zo stało powołane nowe cza so -
pi s mo „Glot todi dac ti ca”, na łamach któ re go pub li ko wa no osiągnię cia na uko we
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zakładu, któ rym kie ro wał pro fe sor. Prze de wszy stkim cza so pi s mo to miało za
za da nie tak że za j mo wać się pro ble ma mi me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob cych,
w szcze gó l no ści: an gie l skie go, nie mie c kie go, ro sy j skie go oraz fran cu skie go
(Gru cza 2007: 279–285). 

Lu d wik Za bro cki jako na uko wiec, języ koz na w ca wiązał lin g wi sty kę sto so -
waną ści śle z dy da ktyką i me to dyką na ucza nia ję zy ków ob cych. Sam Za bro cki
pod czas ofi cja l ne go otwa r cia Zakładu Języ koz na w stwa Sto so wa ne go stwier dził, 
że „bę dzie pro wa dził ba da nia głów nie na polu me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob -
cych […]. Za da niem me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob cych jest po szu ki wa nie
naj le p szych i naj szy b szych spo so bów na ucze nia da ne go ob ce go sy ste mu ję zy -
ko wej ko mu ni ka cji” (Za bro cki 1966: 133 i n.). W tra kcie fo r mo wa nia się my śli
glot tody dakty cz nej Za bro cki uwa żał, że tę dzie dzi nę na le ży tra kto wać jako dys -
cy p li nę sa mo dzielną. Poza tym w cza sach Za bro c kie go glot tody da kty ka/me to -
dy ka na ucza nia ję zy ków ob cych była za li cza na do za kre su języ koz na w stwa sto -
so wa ne go. Niewątpliwą zasługą Za bro c kie go było krze wie nie oraz za początko -
wa nie ba dań na no wych po lach języ koz na w stwa sto so wa ne go, po przez któ re
na ro dziła się, roz wi nęła i utwier dziła pol ska myśl glot tody dakty cz na. 

Za bro cki za ini cjo wał oraz pro mo wał wie le ini cja tyw ba da w czych w za kre sie 
lin g wi sty ki sto so wa nej, lecz nie sta r czyło mu cza su, aby pod dać je sy ste maty cz -
nej ana li zie. Kwe stie lin g wi sty ki sto so wa nej bar dzo go in te re so wały a dokładną 
ana li zę zle cił dwóm swo im ucz niom: Fran ci sz ko wi Gru czy oraz Je rze mu Bań -
cze ro wskie mu. Au to rzy owi pod ję li pró by upo ra nia się z pro ble ma mi lin g wi sty -
ki sto so wa nej i opub li ko wa li swo je spo strze że nia w 1971 roku na łamach 29
tomu „Biu le ty nu Pol skie go To wa rzy stwa Języ koz naw cze go”. Ar ty kuły tych na -
uko w ców sta no wią nie zbi te świa de c two, że już pod ko niec lat sześćdziesiątych
XX wie ku w szko le po zna ń skiej po dej mo wa no pró by przełama nia wąskie go ro -
zu mie nia lin g wi sty ki sto so wa nej, uto ż sa mia nej wte dy z me to dyką na ucza nia ję -
zy ków ob cych. Opie ku nem na uko wym tych dwóch opra co wań był L. Za bro cki
i sta no wią one do wód na kon sty tuo wa nie się w oto cze niu Za bro c kie go my śle nia 
o lin g wi sty ce sto so w nej. Właś nie już we wspo mnia nych la tach sze ś ć dzie siątych
ośro dek po zna ń ski wy pra co wał swoją kon ce pcję. W kwe stii me to dy ki na ucza -
nia ję zy ków ob cych ośro dek ten pod niósł roz wa ża nia do tyczące jej ran gi jako
dzie dzi ny na uko wej. We wszy stkich pol skich in sty tu tach neofi lolo gi cz nych za -
czę to two rzyć od rę b ne zakłady pod nazwą lin g wi sty ki sto so wa nej lub me to dy -
ki/dy da kty ki na ucza nia ję zy ków ob cych. Dotąd dzie dzi nę tę ro zu mia no jako na -
ukę przy go to wującą do pra kty cz ne go i szy b kie go przy swo je nia ję zy ka ob ce go.
To jed nak się zmie niło. Od tej chwi li glot tody da kty kę tra kto wa no jako dzie dzi -
nę mającą swój przed miot ba dań, przez co stała się sa mo dzie l na na uko wo. Nie -
ste ty w 1969 roku Zakład Języ koz na w stwa Sto so wa ne go zo stał zlik wi do wa ny,
co w ta m tych cza sach zo stało po tra kto wa ne jako de cy zja per so na l na. Od bu do -
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wa nie zrę bów lin g wi sty ki sto so wa nej, a co za tym idzie ta k że dy da kty ki na -
ucza nia ję zy ków ob cych, nastąpiło w roku 1973, gdy na Uni wer sy te cie w Po -
zna niu powołano do ist nie nia In sty tut Języ koz na w stwa, któ re go dy re kto rem zo -
stał L. Zabro cki. Po śmie r ci Za bro c kie go w 1977 roku fun kcję dy re kto ra pełnił
Je rzy Ba ń cze ro wski. W 1987 roku wyłonio no z tego In sty tu tu Ka te drę Glot -
tody dakty ki, któ rej twórcą zo stał Wa l de mar Pfe if fer. Pfe if fer nadał wte dy glot -
tody da kty ce cha ra kte ru samo dzie l ne go kie run ku stu diów aka de mi c kich. Ponad -
to pro mo wał polską myśl glot to dy da ktyczną na are nie mię dzy naro do wej, naj in -
ten syw niej, gdy pełnił fun kcję pre zy den ta In ter na tio naler Deuts chle hrer ver -
band. 

Na le ży w tym mie j s cu wspo mnieć, że W. Pfe if fer, J. Ba ń cze ro wski, J. Fi siak 
w la tach 70. XX wie ku wy kształcili drugą po znańską szkołę lin g wi sty ki sto so -
wa nej i byli wy bi t ny mi ucz nia mi Za bro c kie go. Do gro na ucz niów pro fe so ra na -
le ży ta k że za li czyć: Ale ksan dra Szu l ca (w 1965 roku prze niósł się do Kra ko wa) 
oraz Fran ci sz ka Gru czę (w 1970 roku prze niósł się do Wa r sza wy). Wy mie nio ne 
oso by, zmie niając mie j s ce pra cy, krze wi li w nich po zna ń skie kon ce pcje, któ re
naj pierw na ro dziły się w umy śle Za bro c kie go lub w wy ni ku współpra cy z nim.
Od roku 2005 roku z ini cja ty wy W. Pfe if fe ra działa w Po zna niu In sty tut Lin g -
wi sty ki Sto so wa nej (Gru cza 2007: 288 i n.). 

Sta ra niem L. Za bro c kie go, ów cze s ne go prze wod niczącego Ko mi te tu Neofi -
lolo gicz ne go PAN zo stała w 1973 roku utwo rzo na w tym że Ko mi te cie Se k cja
Języ koz na w stwa Sto so wa ne go. Pie r wszym prze wod niczącym tego ko mi te tu zo -
stał F. Gru cza, któ ry w pó ź nie j szych la tach bę dzie naj bar dziej akty w nym ję zy -
ko z nawcą w za kre sie języ koz na w stwa sto so wa ne go oraz glot tody da kty ki. Rok
pó ź niej z ini cja ty wy In sty tu tu Lin g wi sty ki Sto so wa nej Uni wer sy te tu Wa r sza -
wskie go po wstał Pol ski Ko mi tet Lin g wi sty ki Sto so wa nej, któ ry od roku 1975
zo stał człon kiem As so cia tion In ter na tio nal de Lin gui sti que Ap p li que (Gru cza
1979: 14). W la tach osiem dzie siątych XX wie ku AILA jed no czyła pod swo im
da chem ki l ka dzie siąt krajo wych to wa rzystw lin g wi sty ki sto so wa nej. Przy AILA 
afi lia cję otrzy mało m.in. powołane w 1981 roku Pol skie To wa rzy stwo Lin g wi -
stki Sto so wa nej. Od mo men tu powołania AILA rosło w błyska wi cz nym te m pie
zain tere so wa nie lin g wi styką sto so waną. Co raz wię cej zwoływa no kon fe ren cji,
po wsta wały sa mo dzie l ne zakłady na uko we przy ucze l niach wy ższych oraz rea -
li zo wa ne pro je kty ba da w cze do tyczące glot tody da kty ki. 

Pierwszą roz prawą na ukową Gru czy w całości po świę co nej pro ble ma ty ce
glot tody da kty ki oraz języ koz na w stwa sto so wa ne go było Języ koz na w stwo sto so -
wa ne a tzw. lin g wi sty ka kom pu te ro wa (Gru cza 1971: 47–61). Wywołała ona
duże zain tere so wa nie wśród neo fi lo lo gów oraz sla wi stów nie ty l ko z Pol ski. 

Po ru szając roz wój my śli glot tody dakty cz nej, na le ży wspo mnieć o czaso pi -
śmien nic twie. Zda niem au to ra ni nie j szej pra cy naj wię kszy wpływ na roz wój
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my śli glot tody dakty cz nej miały: „Ję zy ki Obce w Szko le” (wy da wa ny od 1957
roku) oraz „Przegląd Glot tody dakty cz ny” (od roku 1978). „Przegląd Glot tody -
dakty cz ny” przy czy nił się po wa ż nie do upo wsze ch nie nia w Pol sce na zwy glot -
tody da kty ka oraz wa r sza wskiej kon ce pcji glot tody da kty ki, któ ra zo stała za pre -
zen towa na w 1978 roku na łamach jed ne go z jego pie r wszych nu me rów. 

Co raz mo c niej za zna cza się ta k że akty w ność F. Gru czy, działającego
w ośro d ku wa r sza wskim. To właś nie dzię ki jego sta ra niom w 1972 roku po -
wstał na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim pie r wszy In sty tut Lin g wi sty ki Sto so wa -
nej, któ ry swo je ba da nia kon cen tro wał głów nie wokół glot tody da kty ki. To
właś nie w tym ośro d ku po raz pie r wszy uży to na zwy glot tody da kty ka. Słowa
tego użył Gru cza na pie r wszym sym po zjum zor gani zo wa nym w In sty tu cie Lin -
g wi sty ki Sto so wa nej w 1972 roku. Oka zu je się ta k że, że na zwy tej za czę to ta k -
że uży wać w Po zna niu. Głów nym pro mo to rem tej na zwy oka zał się Wa l de mar
Pfe if fer. Jed nak mie j s cem, w któ rym za ini cjo wa no posługi wa nie się tą nazwą
był niewątpli wie ośro dek wa r sza wski. Ponad to Gru cza wy pra co wał kon ce pcję
glot to dy da ktyczną, któ ra oka zała się o wie le bo ga t sza niż ta, któ rej au to rem był
Za bro cki (Gru cza 2007: 312). 

Kon ce p cja glot tody dakty cz na Gru czy nie ogra ni czała jej za dań ty l ko do ba -
da nia i/lub opra co wy wa nia me tod na ucza nia ję zy ków ob cych. Na ucza nie ję zy -
ków ob cych oraz po szu ki wa nie od po wied nich me tod nie jest cen tra l nym za da -
niem glot tody da kty ki. Według kon ce pcji Gru czy jest to dys cy p li na kon cen -
trująca się na ba da niu fun kcjo no wa nia układów komu nika cy j nych, na zy wa ny mi 
układa mi glot tody dakty czny mi. Zda niem au to ra układ ten składa się prze de
wszy stkim z ucz nia i na uczy cie la. Na to miast naj istot nie j szym za da niem glot -
tody da kty ki w uję ciu ana li zo wa nej kon ce pcji jest re kon stru k cja spe cy fi cz nych
właści wo ści na uczy cie la i ucz nia. Glot tody da kty ka pyta ta k że o pro ces ak wi zy -
cji ję zy ka, czy li na ja kiej pod sta wie do ko nują się pro ce sy tra dy cy j nie na zy wa ne 
przy swa ja niem so bie ję zy ków lub prze ka zy wa niem ję zy ków przez oso by. Kie -
dy Gru cza zo stał dy re kto rem In sty tu tu Lin g wi sty ki Sto so wa nej stał na sta no wi -
sku, że glot tody da kty kę na le ży od dzie lić od lin g wi sty ki sto so wa nej, od lin g wi -
sty ki w ogó le a prze de wszy stkim od dy da kty ki. 

W roku 1973 przy In sty tu cie Lin g wi sty ki Sto so wa nej Uni wer sy te tu Wa r sza -
wskie go powołano do ży cia Pol ski Ko mi tet Lin g wi sty ki Sto so wa nej (Gru cza
2007: 51). W 1975 roku na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim na wnio sek prof. Gru -
czy zor gani zo wa no Mię dzyu czel nia ny Ośro dek Glot tody dakty cz ny. Jed nak ofi -
cja l na na zwa brzmiała: Mię dzyu czel nia ny Ośro dek Me to dy ki Na ucza nia Ję zy -
ków Ob cych. Gru cza utwo rzył ta k że pie r wszy Zakład Ogó l nej Me to dy ki Na -
ucza nia Ję zy ków Ob cych w ra mach ISL, któ ry dwa lata pó ź niej zo stał prze -
kształcony w pie r wszy na świe cie Zakład Glot tody da kty ki. Ponad to w la tach
sie dem dzie siątych oraz osiem dzie siątych Gru cza z całą sta ran no ścią prze ciw sta -
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wiał się tra kto wa nia działal no ści In sty tu tu Lin g wi sty ki Sto so wa nej jako pra kty -
ki a nie na uki. W tych la tach wie lu do ma gało się za mknię cia tego In sty tu tu lub
prze kształce nia go w stu dium ję zy ków ob cych. Na szczę ście do tego nie doszło, 
a In sty tut pra co wał i działał na uko wo. Jed nym z tych efe któw było do ko na nie
oce ny efe któw oraz ana liz prze pro wa dzo nych w spra wie lin g wi sty ki. Ana li za ta 
została przed sta wio na w mo no gra fii Za gad nie nia meta ling wi sty ki: Lin g wi sty ka
– jej przed miot, lin g wi sty ka sto so wa na (1983). 

W la tach sie dem dzie siątych XX wie ku swoją działal ność na ukową za zna -
czają J. Ara b ski, któ ry zor ga ni zo wał własny ośro dek my śli glot tody dakty cz nej
w ob rę bie Uni wer sy te tu Śląskie go. Ara b ski wie le uwa gi po świę cił pro ce so wi
ak wi zy cji ję zy ków ob cych. Ponad to w tym okre sie na uko wo zaczął działać ta k -
że Wa l de mar Ma r ton, któ ry w 1979 roku opu b li ko wał mo no gra fię Wy bra ne za -
gad nie nia dy da kty ki ję zy ków ob cych. Poza tym  kom p le t ny do ro bek pol skiej
my śli glot tody da kty cz nej z lat 1945–1975 zo stał ze bra ny przez J. Le wan dow-
skiego w dwu to mo wej mo no gra fii pt. Bi b lio gra fia dy da kty ki ję zy ków ob cych
(Le wan do wski 1971) oraz Bi b lio gra fia dy da kty ki ję zy ków ob cych w PRL
(1971–1975) (Le wan do wski 1976).

Wie l kie zasługi dla roz wo ju pol skiej my śli glot tody dakty cz nej ma ta k że
Aleksan der Szulc, któ ry opra co wał i wydał w 1984 roku Słow nik dy da kty ki ję -
zy ków ob cych a czte ry lata pó ź niej Pod rę cz ny słow nik języ koz na w stwa sto so wa -
ne go. Dy da kty ka ję zy ków ob cych. Słow ni ki te zo stały wy da ne, aby przed sta wić
w przy stę p ny  i wy cze r pujący spo sób po ję cia i te r mi ny, któ re po ja wiają się pod -
czas za po zna wa nia się z li te ra turą na ukową z za kre su glot tody da kty ki. Ponad to
swoją działal ność na ukową na polu glot tody da kty ki au tor re a li zo wał w opa r ciu
o naj no wsze opra co wa nia z za kre su psy cho ling wisty ki, socjo ling wi sty ki oraz
pra gma ling wisty ki. Wy da t nie to sta no wiło wy da t ny wkład w roz wój inte le ktua -
l ny glot tody da kty ki. Zda niem Szu l ca nie mogło być mowy o ko he ren t nej ogó l -
nej te o rii dy da kty ki ję zy ka bez ścisłej ko or dy na cji osiągnięć języ koz na w stwa
z okre ślo ny mi na uka mi pomo c ni czy mi. Ponad to zda niem au to ra mię dzy języ ko -
z na wstwem a dy da ktyką ist nie je ścisły związek, choć ża den z mo de li ję zy ka nie 
zo stał wy pra co wa ny z myślą o za sto so wa niu go w pra kty cz nym na ucza niu. Ka -
ż da te o ria języ koz na w cza wy wie ra wpływ na kie ru nek roz wo ju me tod na ucza -
nia (Szulc 1994: 5). Ponad to zda niem Szu l ca glot tody da kty ka jest dys cy p liną
pe da go giczną, za j mującą się pro ce sem opa no wy wa nia ję zy ka ob ce go w spo sób
ste ro wa ny (Szulc 1994: 53). Glot tody da kty kę z dy da ktyką lub pe da go giką uto ż -
sa mia ta k że Ka zi mierz Po la ń ski, dla któ rego glot tody da kty ka to na uka 
[...] za j mująca się ba da niem pro ce su na ucza nia i ucze nia się ję zy ków ob cych, ta k że pra kty cz ne
na ucza nie ję zy ków ob cych. Nie któ rzy usiłują włączać tu taj rów nież na ukę o pro ce sie przy swa -
ja nia i na ucza nia ję zy ka oj czy ste go, ale tra dy cy j nie pro ce sem przy swa ja nia ję zy ka oj czy ste go
przez dzie c ko za j mu je się psy cho lo gia roz wo jo wa oraz psy cho ling wisty ka, na to miast pro ble ma- 
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ty ka na ucza nia ję zy ka oj czy ste go to przed miot tzw. me to dy ki na ucza nia. Te r min uży wa ny od lat
sze ś ć dzie siątych XX w. głów nie w języ ko z na wstwie pol skim (Po la ń ski 1999: 203).

Pod ko niec lat osiemdziesiątych XX wie ku dużą akty w no ści na ukową na
polu glot tody da kty ki wy ró ż niał się Władysław Wo ź nie wicz, au tor dwóch zna-
czących mo no gra fii po świę co nych glot tody da kty ce: Kie ro wa nie pro ce sem glot -
tody dakty cz nym (Wo ź nie wicz 1987) oraz Me to dy ka le kcji ję zy ka ro sy j skie go
(Wo ź nie wicz 1991).

Ko le j ny skok roz wo ju na uko we go glot tody da kty ki od no to wu je się na po-
czątku 1989 roku, gdy na stę pu je demo kra ty za cja kra ju. Do tej pory zain tere so -
wa nia glot tody dakty cz ne kon cen tro wały się wokół na uki ję zy ka ro sy j skie go.
Od roku 1989 na stę pu je roz wój glot tody da kty ki w kie run ku in nych ję zy ków ob -
cych. Poza tym glot tody da kty ka bar dzo szy b ko ni we lu je swo je bra ki w do ro b ku 
inte le ktua l nym świa ta za chod nie go. Wie l kie zasługi ma w tym za kre sie M. Ko -
mo ro wska. Wie lu dy da kty ków kształciło się na jej pod rę cz ni ku pt. Pod sta wy
me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob cych (Ko mo ro wska 1993) czy Me to dy ka na -
ucza nia ję zy ków ob cych (Ko mo ro wska 1999). Ponad to au to rka udo ku men to -
wała do ro bek pol skiej my śli glot tody dakty cz nej po roku 1989 w mo no gra fii pt.
Me to dy ka na ucza nia ję zy ków ob cych w Pol sce (1957–2007) (Ko mo ro wska
2007). W mo no gra fii tej Ko mo ro wska uka zała wkład cza so pi s ma „Ję zy ki Obce
w Szko le” od mo men tu jego powołania do chwi li obe cnej. Pod kre śliła w niej
wie l ki wkład czte rech re da kto rów na cze l nych1 tego dwu mie się czni ka w roz wój
do ro b ku glot tody dakty czne go. Inne zna ne ba da cz ki, któ re swo je zain tere so wa -
nia na uko we kon cen trują wokół glot tody da kty ki to Ma ria Da ko wska, któ ra
w swo ich mo no gra fiach2 pod su mo wy wała re zu l ta ty wa r sza wskiej glot tody -
dakty ki (Da ko wska 1994: 65–79). Poza tym pra ce Bar ba ry Sa do w nik3 oraz Bar -
ba ry Sko w ro nek4 uka zały pol skie ro zu mie nie glot tody da kty ki. Na to miast E. Za -
wa dz ka, akty w nie biorąca udział w wie lu sym po zjach na uko wych, sku piała
swoją uwa gę na ukową na za gad nie niach do tyczących kształce nia na uczy cie li
ję zy ków ob cych. To właś nie na uczy cielom po świę ciła swoją mo no gra fię Na -
uczy cie le ję zy ków ob cych w do bie prze mian (Za wa dz ka 2004). 
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ve, Lu b lin 1997. 

4 Met hodo logi s che re kon stru ktion glot todi dakti s cher The o rien, Po znań 1997.



Wie l ki wpływ na roz wój glot tody da kty ki miał ta k że W. Mio dun ka pra cu-
jący w ośro d ku kra ko wskim. Od 2004 roku nie prze rwa nie pub li ko wa ne są mo -
no gra fie po świę co ne za gad nieniom glot tody dakty cz nym w se rii „Me to dy ka na -
ucza nia ję zy ka pol skie go jako ob ce go”. Ponad to dzię ki sta ra niom W. Mio dun ki
doszło do cer ty fi ka cji ję zy ka pol skie go jako ob ce go. Przy Mi ni ste r stwie Edu ka -
cji Na ro do wej ist nie je i działa Pa ń stwo wa Ko mi sja Po świa d cza nia Zna jo mo ści
Ję zy ka Pol skie go jako Ob ce go, któ re go W. Mio dun ka jest prze wod niczącym.
Skład per so na l ny tej ko mi sji tworzą wy bi t ne jed no stki na uko wo działające na
polu glot tody da kty ki. Osta t nim fa ktem, o któ rym na le ży wspo mnieć, po ru szając 
kwe stię roz wo ju my śli glot tody dakty cz nej, jest przystąpie nie Pol ski w 2000
roku do As sio cia tion of lan gu a ge Te sters In Eu ro pe (ALTE). 

Za po znając się z do ro b kiem pol skiej my śli glot tody dakty cz nej od roku 1945, 
na le ży pod kre ślić ogro m ny po stęp, jaki do ko nał się w glot tody da kty ce zwłasz -
cza w osta t nim dzie się cio le ciu. Do chwi li obe cnej trwają ta k że dys ku sje, czy
glot tody da kty ka to dys cy p li na języ koz na w cza, czy też peda go gi cz na. 

Po no w ne roz bu dze nie zain te re so wań lin g wi styką sto so waną, a co za tym
idzie ta k że glot to dy da ktyką, ob ja wiło się w Pol sce na przełomie XX i XXI wie -
ku. W tym cza sie zo stało uru cho mio nych wie le stu diów pod szy l dem glot tody -
da kty ki lub języ koz na w stwa sto so wa ne go. 

Wy ró ż nio ne w ni nie j szej czę ści pra cy oso by oraz ich do ko na nia nie po kry -
wają w żad nym ra zie całego pola glot tody dakty czne go. Po mi nię cie któ rej ko l -
wiek oso by nie na le ży tra kto wać jako nie do ce nia nie sta rań na uko wych ty ch że
osób. Jest to wy nik ogra ni czo nej ob ję to ści ni nie j szej pra cy, któ ra nie po zwa la
na wy mie nie nie i scha rakte ryzo wa nie działal no ści na uko wej wszy stkich osób,
pra cujących na tym polu. Do ko na nie wy bo ru au to rów mający znaczący wpływ
na roz wój my śli glot tody dakty cz nej po wo du je, że au tor ni nie j szej pra cy czu je
się po do b nie jak prof. M. Po rę b ski, któ ry miał stwo rzyć eks po zy cję zbio rów
sztu ki no wo cze s nej Mu ze um Na ro do we go w Kra ko wie. Do ko nując wy bo ru ob -
ra zów z całej ko le kcji prof. M. Po rę b ski po wie dział: 
[...] ma la rze są oczy wi ście wszy s cy nie zado wo le ni – z wyjątkiem nie żyjących (Po rę b ski 2004:
99). 
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Kro ni ka



Wojciech Chlebda (red.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, 
z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009,

242 s., ISBN 978–83–7395–351–2.
Od ki l ku lat ze spół au to rów – pra co w ni ków In sty tu tu Fi lo lo gii Wscho d niosłowia ń -

skiej Uni wer sy te tu Opo l skie go pro wa dzi pod kie run kiem prof. dra hab. W. Chle b dy sy -
ste ma tyczną, sze ro ko za kro joną działal ność le ksy ko gra ficzną, po le gającą na re je stro wa -
niu jed no stek ję zy ko wych będących w po wszech nym uży ciu i opi sujących wy bra ne
dzie dzi ny ży cia. Z re zul ta ta mi tych prac czy te l nik może się za zna jo mić stu diując ko le j -
ne ze szy ty Pod rę cz ne go idio ma ty ko nu pol sko- rosyj skie go (do tej pory wy da no ich czte -
ry). W le ksy ko gra fii pol skiej jest to pu b li ka cja wyjątko wa i ze wszech miar god na uwa -
gi, po nie waż łączy w so bie ce chy wie lu tra dy cy j nie po j mo wa nych słow ni ków, a mia no -
wi cie jest to „słow nik rów no cze ś nie te ma ty cz ny, fra zeo logi cz ny, przekłado wy, ko men -
to wa ny, dy da kty cz ny, wre sz cie – słow nik w kon ty nu a cji” (Chle b da 2008: 7). Ten zle -
pek cech repre zen to wa nych w jed nej po zy cji wy da w ni czej gwa ran tu je czy tel ni ko wi za j -
mującą le ktu rę oraz mo ż li wość czę ste go i owo c ne go posługi wa nia się nią, o czym
pisząca ten tekst miała mo ż li wość prze ko nać się oso bi ście.

Gru pa au to rów w skład zie: Bar ba ra Chle b da, Wo j ciech Chle b da, Ire na Da ne cka,
Bo że na De reń, Łukasz Gra bo wski, Ar tur Ma t ko wski, Ra dosław Ma r cin kie wicz, Ta ma ra 
A. Mi lu ti na, Ali cja Przy szlak, Ja d wi ga Ta r sa, To masz Wielg, Fran ci sz ka Witko wska-
 Mi ch na pod jęła się am bi t ne go za da nia, po le gającego na wy szu ki wa niu jed no stek ję zy -
ka, któ re mogą być i są „od twa rza l ne, re pro duko wa ne jako całostki ję zy ko we, nie ja ko
«przy go to wa ne» przez sy stem ję zy ka dla obsłuże nia tych właś nie a nie in nych sy tu a cji” 
(Chle b da 2008: 7). In ny mi słowy, Idio ma ty kon jest zbio rem fra zeo logi z mów, ro zu mia -
nych jako 
[...] ogół wie lowy ra zo wych jed no stek nomi na ty w nych o cha ra kte rze utrwa lo nych w ję zy ku całościo wych
zna ków wer ba li zujących po ję cia, sądy, emo cje. Z tego pun ktu wi dze nia słow nik […] zrów nu je w pra wach
kla sy cz ne idio my […], fra zeo logi z my o cha ra kte rze inter nacjo na l nym […], bi b li z my […], przysłowia […],
na zwy własne po sta ci re a l nych i fi kcy j nych […], złożo ne na zwy i przy do mki geo gra fi cz ne […],
wie lowy ra zo we tytuły […] i im po do b ne utrwa lo ne i od twa rza l ne wie lowy ra zo we (Chle b da 2006: 8). 

Przy ję cie ta kiej de fi ni cji fra zeo logi z mów do prac ba da w czych auto ma ty cz nie pod -
no si wa r tość wy da wa nych ze szy tów Idio ma ty ko nu, po nie waż umo ż li wia umie sz cze nie
w nim jed no stek aktu a l nych, no wych, nie uję tych wcze ś niej w żad nym in nym słow ni ku, 
wre sz cie ta kich, któ rych wie lu czy te l ni ków nie posądzałoby o fraze olo gi cz ność ze
wzglę du na ich „przy zie m ne”, kon kre t ne zna cze nie (np. zginął pies, Zna le zio no do ku -
men ty na na zwi sko ja kie.), a któ re sta no wią po ten cja l ne „półfa bry ka ty”, „ce giełki”
służące do bu do wy te kstów. Oczy wi ście jest rzeczą wy so ce nie pewną, czy wszy stkie
jed no stki po da ne w Idio ma ty ko nie (szcze gó l nie te do tyczące te ma ty ki co dzien nej),
w mo men cie przy goto wy wa nia ko le j ne go ze szy tu skla syfi ko wa ne przez au to rów jako
aktu a l ne, od twa rza l ne i re pre zen taty wne dla da nej dzie dzi ny ży cia, prze trwają pró bę
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cza su i zo staną na dłużej w słow ni ku da ne go ję zy ka. Do ko nując wy bo ru haseł au to rzy
nie rza d ko muszą, z bra ku uni wer sa l nych kry te riów po mo c nych przy ich usta la niu, po le -
gać na włas nej in tu i cji i wy czu ciu ję zy ko wym. Nikt nie jest w sta nie prze wi dzieć, czy
dana jed no stka ję zy ko wa, któ ra w chwi li obe cnej jest bar dzo po pu la r na i czę sto uży wa -
na, bę dzie tak samo akty w na czy cho cia ż by roz po zna wal na za ki l ka lat. Nie za le ż nie jed -
nak od losu pro po no wa nych jed no stek ję zy ko wych w przyszłości, słow nik ma za gwa -
ran to waną wy soką po zy cję wśród prac leksy kogra fi cz nych ze wzglę du na swój aspekt
fa kto gra ficz ny; dzię ki le ktu rze Idio ma ty ko nu czy te l nik za lat ki l ka na ście czy ki l ka dzie -
siąt może do wie dzieć się, ja kie np. kre dy ty in te re so wały klien tów, ja kie śro d ki płat ni cze 
były w uży ciu, ja kie biu sto no sze, tka ni ny ofe ro wały pla ców ki han d lo we itp. Sze rzej
o wa lo rach fakto gra fi cz nych i leksy kogra fi cz nych Idio ma ty ko nu pi sze P. Wie rz choń
(2008: 177–207).

Opo l ski ze spół za pla no wał opra co wa nie ok. 60 działów te ma ty cz nych i opub li ko wa -
nie re zu l ta tów prac w 5 ze szy tach, a na stę p nie wy da nie tomu zbio r cze go o ob ję to ści ok. 
10 000–12 000 jed no stek i wypo sa żo ne go w łączny in deks rosy jsko -po l ski (Chle b da
2006: 18). Do tej pory uka zały się czte ry ze szy ty z na stę pującymi działami: 
Ze szyt I – Ar ty kuły spo ży w cze; Ko m pu ter i jego uży t ko wa nie; Ko s me ty ki; Mia ry i zbio ry; Na zwy własne. An -

tro po ni my; Na zwy własne. To po ni my; Or ga ni za cje, in sty tu cje, urzę dy, fun kcje; Po li ty ka w dzi sie j szych me -
diach; Pe ry fra zy (1). Przy do mki geo gra fi cz ne; Skrzy d la te słowa; Te le fon i jego uży t ko wa nie; Tytuły (1).
Dzieła li te ra c kie; 

Ze szyt II – Do ku men ty; Emo ty wy; Kom pa ra ty wy (1). Wy ra że nia po rów na w cze; Kos molo gi z my; Mia ry i zbio ry
(2). Lu dzie i zwie rzę ta; Na pi sy mie j skie (1); Na zwy oso bo we (2). Lu dzie fi l mu i te a tru; Pe ry fra zy (2). Przy -
do mki oso bo we; Po li ty ka w me diach (2); Po tra wy; Skró to w ce; Skrzy d la te słowa (2); Tytuły (2). Mu zy ka
sce ni cz na; 

Ze szyt III – Dom, mie sz ka nie, porządki; Hi sto ry z my (1). Od sta roży t no ści po rok 1945; Kom pa ra ty wy (2). Po -
rów na nia właści we; Me dy cy na; Mie sz ka ń cy ma so wej wy ob ra ź ni; Na pi sy mie j skie (2); Na zwy własne. An -
tro po ni my (3). Lu dzie estra dy; Przysłowia; Re kre a cja (1). Wspi na czka skałkowa i spo r to wa; Sce na ro ko -
wa; Sport (1). Dys cy p li ny, kon ku ren cje, za wo dy, związki i fe de ra cje; Tytuły (3). Dzieła fi l mo we do roku
1945;

Ze szyt IV: Ad re sa ty wy i inne fo r my grze cz no ści na co dzień (1); Eko no mia na co dzień; Hi sto ryzmy (2). Od
roku 1945 do współcze s no ści; Ko cha, lubi, sza nu je. Uczu cia na co dzień; Moda na co dzień; Na zwy
własne. An tro po ni my (4). La u re a ci Na gro dy No b la; Pra wo na co dzień; Roz mo wy na sze co dzien ne; Sa mo -
chód w ży ciu co dzien nym; Sce na ro c ko wa (2); Sport (2). Lek ka at le ty ka; Tytuły (4). Dzieła fi l mo we z lat
1945–1989. 
Nie któ re działy (opa trzo ne cyfrą) są kon ty nu acją cy klu tema ty cz ne go roz po czętą

w po prze dnich ze szy tach lub, w wy pa d ku pie r wsze go, za początko wują nowy. Jak mo ż -
na za uwa żyć, wątkiem prze wod nim tego tomu miało być hasło „na co dzień” i mo ż na
śmiało po wie dzieć, że au to rzy wię kszo ści roz działów tej za sa dy prze strze gają (w kon-
tynuowanych działach, np. Hi sto ry z my, Sce na ro ko wa, Sport jest to ra czej nie mo ż li we).
I tak np. eko no mia, te mat wy da wałoby się bar dzo „po wa ż ny”, a dla nie któ rych wręcz
nud ny, w Idio ma ty ko nie zo stał bar dzo przy stę p nie i prze ko nująco opra co wa ny, za wa r to
w nim nie de fi ni cje eko no mi cz ne, lecz zwro ty, któ ry mi posługu je się ka ż dy z nas. Wie -
lu czy te l ni ków z pe w no ścią zain te re su je roz dział Ko cha, lubi, sza nu je. Uczu cia na co
dzień, za wie rający m.in. jed no stki ję zy ko we okre ślające se ksu a l ność, sto sun ki dam sko -
 mę skie itp., sfe rę post rze ganą do tej pory jako tabu, a prze cież tak istotną w ży ciu ka ż -
de go człowie ka. Ka ż dy do rosły czy te l nik kie rujący po ja z dem me cha ni cz nym z przy je -
mno ścią prze wer tu je roz dział Sa mo chód w ży ciu co dzien nym, a wie le czy te l ni czek zain -
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te re su je się działem Moda na co dzień. Słowem – ka ż dy zna j dzie w tym ze szy cie coś
dla sie bie. 

Uży tko w ni ka Idio ma ty ko nu na pe w no bar dzo mile za sko czy pro sty, prze j rzy sty za -
pis haseł i ogra ni cze nie ko men ta rzy do mi ni mum. Od wy da nia ze szy tu pró b ne go po
osta t ni, czwa r ty, sto su je się kon sek wen t nie ki l ka zna ków -info rma cji dla czy te l ni ka, po -
mo c nych w ko rzy sta niu z Idio ma ty ko nu (za: Chle b da 2009: 32–38): 
< > – w na wia sy łama ne uj mo wa ne są ko m po nen ty faku lta ty w ne, któ re mo ż na opu ścić bez usz czer b ku dla cy -

to wa nej jed no stki ję zy ko wej, np. kto wszył za mek błyska wi cz ny, Ty l ko nie przez próg!, apa sz ka ga w ro sz -
ka; 

/ – uko ś nik po je dyn czy sto su je się, gdy pe wien ko m po nent da nej jed no stki mo ż na wy mie nić na inny bez
zmia ny jej zna cze nia, np. chu stka / chu ste czka do nosa, dżin sy ma r mur ki / ma r mur ko we, wspól ność /
wspól no ta majątko wa; a ta k że wte dy, gdy ka ż dy w wy mie nio nych ko m po nen tów od no si się do od rę b ne -
go de sy g na tu, ale w ra mach wąskie go pola wy zna czo ne go przez po ję cie pod sta wo we, np. płod ność ko bie -
ty / mę ż czy z ny, spód ni ca w kra t kę / w pa ski / w gro sz ki; 

// – uko ś nik pod wó j ny sto su je się do roz dzie la nia cza so w ni ków tworzących parę aspe ktową (akcje spa dają //
spadły, kto gra // za grał na giełdzie, kto idzie // po szedł na ur lop); 

X – rozłącznik sto su je się do od dzie le nia od sie bie dwóch sa mo dzie l nych jed no stek ję zy ka, bli sko zna cz nych
lub to ż sa mych zna cze nio wo, jed nak ró ż nych i fo r ma l nie auto no mi cz nych (np. prze j ście dla pie szych X
ze bra, po li cja dro go wa X dro gów ka, test zde rze nio wy X crash test);

[ ] – w na wia sach kwa dra to wych umie sz cza się wy ja ś nie nia oda u to r skie: mi kro defi ni cje, przy porządko wa nia
do dat, miejsc, au to rów, roz wiąza nia skró tów, wska zów ki od no ś nie do wy mo wy. W czwa r tym ze szy cie te 
na wia sy z uzu pełniającymi info r ma cja mi kon sek wen t nie sto sują, ze wzglę du na spe cy fi kę roz działów, au -
to rzy Hi sto ry z mów (2). Od roku 1945 do współcze s no ści, roz działów Nazwy własne. An tro po ni my (4).
La u re a ci Na gro dy No b la i Tytuły (4). Dzieła fi l mo we z lat 1945-1989. 

 – znak zera za mie sz cza się tyko po stro nie ro sy j skiej wte dy, gdy brak jest od po wied ni ka w ję zy ku ro sy j -
skim, a pro po no wa ny od po wied nik nie fun kcjo nu je jako jed no stka sy ste mu ję zy ka ro sy j skie go. Au to rzy
sto sują w ta kich przykładach albo dosłowną ka l kę z ję zy ka pol skie go lub indy widu a l nie skon stru o wa ny
od po wied nik przekłado wy. Są to bo daj naj cie ka wsze i naj cen nie j sze dla po ten cjal ne go uży tko w ni ka
przykłady, bo wiem za wie rają ogro m ny ładu nek in fo r ma cji ku l tu ro wych i rea lioz na w czych, spe cy fi cz nych 
dla da ne go ob sza ru ję zy ko we go i są nie zwy kle przy da t ne w na uce ję zy ka ro sy j skie go czy w pra cy
przekłado wej.
Oprócz in fo r ma cji za wa r tych w sa mych hasłach czy mi kro defi ni cji au to rzy umie sz -

czają, w uza sa d nio nych przy pa d kach, in fo r ma cje fa kto gra ficz ne lub ko men ta rze
w przy pi sach. W ze szy cie czwa r tym re kor dową li cz bę, 66 przy pi sów, dołączo no do roz -
działu Hi sto ry z my (2), Ad re sa ty wy i inne fo r my grze cz no ści na co dzień (20), Ko cha,
lubi, sza nuje. Uczu cia na co dzień (18), Eko no mia na co dzień (18).

Poza ww. sto su je się rów nież kre se cz kę pod sy labą dla oz na cze nia akcen tu wy ra zo -
we go w ro sy j skich ek wi wa len tach, sy g nały za im ko we we fra zach cza sow ni ko wych
(kto, któ ry, jaki) oraz kwa lifi ka to ry (np. ofic., wulg., pot.) po mo c ne w roz ró ż nia niu od -
cie ni zna cze nio wych i wa rian tów sty li sty cz nych. Ta osz częd ność w sto so wa niu do da t -
ko wych in fo r ma cji i bu do wie haseł spra wia, że Idio ma ty kon jest słow ni kiem bar dzo
przy ja z nym dla uży tko w ni ka. Rów nież inne jego wa lo ry gwa ran tują mu po pu la r ność na 
ryn ku wy da w ni czym, a mia no wi cie jest on słow ni kiem „rewo lu cy j nym, […] nie prze -
pisy wa nym”, pro po nującym czy tel ni ko wi „po tężną da w kę ma te riału nie noto wa ne go do -
ty ch czas leksy kogra fi cz nie” (Wie rz choń 2008: 179). Jego wa r tość pod no si rów nież
fakt, że jest on słow ni kiem przekłado wym, za tem jego po ten cjal ny mi od bio r ca mi mogą
być nie ty l ko Po la cy, ale i Ro sja nie. Długi okres nie popu lar no ści, czę sto wro go ści wo -
bec ję zy ka ro sy j skie go, jaki dawał się ob se r wo wać w Pol sce, zna lazł od bi cie na ryn ku
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wy da w ni czym, gdzie je sz cze do nie da w na rza d ko mo ż na było zna leźć nowe opra co wa -
nia z za kre su tego ję zy ka, a pro jekt opo l skie go ze społu zda je się od po wia dać na zapo -
trze bo wa nie co raz wię kszej gru py osób in te re sujących się ję zy kiem i ku l turą ro syjską.
Kon ce p cja słow ni ka tłuma cze nio we go za pe w nia Idio maty ko no wi ważną po zy cję w pro -
ce sie ucze nia się i na ucza nia ję zy ka ro sy j skie go, bo wiem pro po nu je „żywy” ma te riał ję -
zy ko wy, go to we ele men ty wy po wie dzi, aktu a l nie uży wa ne zwro ty (stąd bar dzo po mo c -
ne i czę sto wyko rzy sty wa ne są ma te riały za czer p nię te z In ter ne tu) nie zbęd ne w pro ce sie 
ko mu ni ka cji. W do bie szy b kie go przepływu in fo r ma cji i in ten syfi ka cji kon ta któw mię -
dzyna ro do wych nie wa ż na jest zna jo mość reguł gra ma ty cz nych, na wet po pra wność ję -
zy ko wa, lecz zdo l ność pra widłowej re a kcji i prze ka za nia in fo r ma cji w ję zy ku ob cym,
a pra ca z Idio ma ty ko nem gwa ran tu je przy spie sze nie pro ce su przy swa ja nia komu nika -
tyw ne go ję zy ka ro sy j skie go. 

Re a su mując, kon ce p cja Idio ma ty ko nu i jego doty ch cza so wa re a li za cja przez ze spół
opo l skich au to rów z prof. W. Chlebdą na cze le jest ini cja tywą godną ze wszech miar
po le ce nia. Całemu ze społowi po zo sta je ty l ko ży czyć wy trwałości i en tu zja z mu w opra -
co wy wa niu na stę p nych działów te ma ty cz nych a czy te l ni kom – przy je mno ści z le ktu ry
ko le j nych ze szy tów Idio ma ty ko nu. 

Emi lia Wo j t czak, Opo le–Ra ci bórz
Li te ra tu ra

C h l e  b  d a  W. (red.), 2006: Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski. Ze szyt 1 pró b ny, Opo le.
C h l e  b  d a  W. (red.), 2007: Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski. Ze szyt 2, Opo le. 
C h l e  b  d a  W. (red.), 2008: Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski. Ze szyt 3, Opo le.
C h l e  b  d a  W. (red.), 2009: Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski. Ze szyt 4, Opo le.
W i e  r z  c h o ń  P., 2008: Wo j ciech Chle b da (red.), Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski, z. 3. Wy daw ni c -

two Uni wersy te tu Opo l skie go, Opo le 2008, 201 s., „Ję zyk. Ko mu ni ka cja. In fo r ma cja”, nr 3, s. 177–207.

„Ję zyk Pol ski i Ku l tu ra”, z. 1: Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra
w na ucza niu ję zy ka pol skie go jako ob ce go. Red. Ga brie la Ol cho wa. 

Uni ve rzi ta Ma te ja Bela, Fa ku l ta humanitných vied, 
Banská By stri ca 2010, 187 s. ISBN 978–80–8083–979–6.

W 2010 roku uka zał się drukiem pie r wszy tom czasopisma „Ję zyk Pol ski i Ku l tu ra”, 
które jest wyda w ni c twem po lo ni sty ki działającej na Wy dzia le Nauk Huma ni sty cz nych
Uni wer sy te tu Ma cie ja Beli w Ba ń skiej By strzy cy. Te ma tem pie r wsze go nu me ru są ró ż -
ne aspe kty na ucza nia ję zy ka pol skie go jako ob ce go.

Ce lem, któ ry przy świe cał rad zie reda kcy j nej, było stwo rze nie inter dyscy plina r nej
prze strze ni, w któ rej mo ż na by za pre zen to wać naj no wsze wy ni ki ba dań z za kre su lin g -
wi sty ki, lite ratu rozna w stwa, kul tu ro lo gii i trans la to lo gii oraz ich wkład w glot to dy dak-
ty kę. Ar ty kuły słowa c kich i za gra ni cz nych ba da czy – głów nie po lo ni stów – przy noszą
nowe spo j rze nia na pro ble ma ty kę do tyczącą na ucza nia ję zy ka pol skie go jako ob ce go
i wy ra żają aktu alną po trze bę in no wa cji jego me tod.
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Tom otwie ra ar ty kuł  G r a  ż y  n y  B a  l o  w s k i e j  po świę co ny mie j s cu ka szub sz -
czyz ny wśród ję zy ków słowia ń skich. Au to rka zwra ca uwa gę na sto sun ki pol sko- kaszu -
b skie, cha ra kte ry stykę no si cie li tego ję zy ka, sfe ry jego uży cia oraz sto pień ko dy fi ka cji.
Uję cie eko ling wisty cz ne umo ż li wiło au to rce po ka za nie skom pli ko wa nych sto sun ków
ka szub sz czyz ny z ję zy kiem pol skim z no we go pun ktu wi dze nia. Naj waż nie j szym ele -
men tem pro ce su utrzy my wa nia i roz wo ju dzie dzi c twa kul tura l ne go i ję zy ko we go Ka -
szu bów jest – według G. Ba lo wskiej – stwo rze nie w ra mach ro dzi ny ta kich wa run ków,
aby młode po ko le nie zain te re so wało się jego kul ty wo wa niem. Wysiłki rewi tali zacy j ne
po pa r te akta mi pra wny mi są isto t nym czyn ni kiem mię dzypo kole nio wej trans mi sji obe c -
nie po wo li za ni kającego kodu kul tura l ne go i ję zy ko we go Ka szu bów.

J o  l a n  t a  T a  m  b o r  w swo im ar ty ku le po ru sza te mat mie j s ca fle ksji w na ucza niu
ję zy ka pol skie go jako ob ce go. Za pod sta wę mor folo gicz ne go opi su ję zy ka uwa ża po -
dział na czę ści mowy. We wstę pie przed sta wia za sa dy tego po działu, opie rając się na
skrzy żo wa niu 3 kry te riów: se man tycz ne go, mor folo gicz ne go i skład nio we go. Aby stu -
den ci po tra fi li two rzyć po pra w ne fo r my gra ma ty cz ne i uży wać je w te k ście, po le ca za -
po zna nie stu den tów z para dy g ma tem da ne go wy ra zu, jego ka te go ria mi gra maty cz ny mi
i za sa da mi uży cia w zda niu, któ re jest pod sta wową jed nostką ko mu ni ka cyjną. Ele men ty 
na ucza nia fle ksji przed sta wio ne wy żej są w na stę p nej czę ści ar ty kułu szcze gółowo ana -
li zo wa ne. W za ko ń cze niu au to rka pod kre śla, że isto t nym skład ni kiem nowo cze s ne go
na ucza nia ję zy ka fle ksy j ne go jest uświa do mie nie so bie skład nio we go cha ra kte ru ka te -
go rii fle ksy j nych i pod porządko wa nie stru ktur fle ksy j nych i skład nio wych sy tu a cjom
komu nika cy j nym.

Opis spra w no ści mó wie nie wer syfi ko wa nej na eg za mi nach cer tyfi ka to wych z ję zy ka 
pol skie go przed sta wia  U r  s z u  l a  Ż y d e k  - B e d  n a  r  c z u k. W ar ty ku le za wa r te zo -
stały stan dar dy wy ma gań w za kre sie mó wie nia, któ re zdający po win ni opa no wać na po -
szcze gó l nych po zio mach za awan so wa nia (B1–C2). Spo so by i kry te ria oce nia nia spra w -
no ści mó wie nie au to rka ilu stru je na przykładach za dań te sto wych, ana li zując jed no cze ś -
nie bu do wę kon kre t nych opi so wych, na rra cy j nych i argu menta cy j nych stru ktur wy po -
wie dzi.

Pro ble ma ty ce na ucza nia ję zy ka pol skie go jako ob ce go jest po świę co ny ar ty kuł
S y l  w i i  S o  j  d y. Au to rka pre zen tu je własne do świa d cze nia z pra cy lektor ki ję zy ka
pol skie go na Wy dzia le Nauk Huma ni sty cz nych Uni wes ry te cie Ma cie ja Bela w Ba ń skiej 
By strzy cy. Szcze gólną uwa gę zwra ca na cele na ucza nia, me to dy cz ne wska zów ki i ma -
te riały dy da kty cz ne, z któ rych ko rzy stała na ćwi cze niach ję zy ko wych na pie r wszym
roku stu diów po lo ni sty ki.

Część ję zy ko z nawczą za my ka ana li za po rów na w cza ty tu la tu ry uży wa nej w pol skim
i słowa c kim śro do wi sku aka de mi c kim, przed sta wio na przez  G a  b r i e  l ę  O l  c h o w ą.
Au to rka pi sze, że ty tu la tu ra na leżąca do ety kie ty ję zy ko wej jest czę stym źródłem in ter -
fe ren cji i przy spa rza spo ro kłopo tów na wet ro dzi mym użyt ko w ni kom ję zy ka. Stu den ci
po lo ni sty ki na Słowa cji i słowa cy sty ki w Pol sce, któ rzy nie znają za sad uży wa nia od po -
wied nich form adre sa ty w nych i ró ż nic socjo kul tu ro wych przed sta wio nych w ar ty ku le,
mogą w ko mu ni ka cji obco ję zy cz nej popełnić błędy ko m p li kujące roz mo wę. W wy ni ku
tego mogą być przez od bio r cę obco języ cz ne go tra kto wa ni ne ga ty w nie jako oso by nie -
grze cz ne. 
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Se kcję lite ratu ro z nawczą i kul tu ro lo giczną otwie rają dwa ar ty kuły  T a  d e  u  s z a
M i  c z  k i. W pie r wszym au tor ana li zu je ad ap ta cję fi l mową We se la S. Wy spia ń skie go
do ko naną przez An drze ja Wa j dę. Uwa gę czy te l ni ka zwra ca na li cz ne fa kty ze w nę trz ne
i od nie sie nia do sztu ki – prze de wszy stkim pla sty cz nej – dy na mi zujące te m po akcji fi l -
mu i umo ż li wiające re ży se ro wi po ka za nie dra ma tu od gry wającego się w we wnę trz nym
świe cie, umysłach bo ha te rów. Dru gi ar ty kuł jest in ter pre tacją fi l mu Ta de u sza Kon wi c -
kie go Opo wieść o Dzia dach Ada ma Mi c kie wi cza – Lawa. Ekra ni za cja jed ne go z arcy -
dzieł pol skie go ro man ty z mu otwo rzyła żywą dys ku sję na te mat aktu a l no ści ro man ty cz -
nej tra dy cji na ro do wej. Au tor stwier dza, że re ży ser z jed nej stro ny kon ty nu u je w tra dy -
cj nym przy pi sy wa niu twó r cze go zna cze nia słowom, a z dru giej zaś w spo sób no wa to r -
ski kon fron tu je dra ma ty cz ne ży cie pol skie go wie sz ca z ma te rią fi l mową i ze współcze s -
ny mi wa r to ścia mi społecz ny mi.

O dia lo gu mię dzyku ltu ro wym jako prze strze ni, w któ rej po wsta je to ż sa mość ku l tu -
ro wa, pi sze  B o  g  d a n  Z e  l e r. Z per spe kty wy współcze s nej ko mu ni ka cji ana li zu je ka -
te go rie SWÓJ, OBCY, INNY i DRU GI. 

Ko le j ne czę ści tomu są po świę co ne re cen zjom, kro ni ce bań skoby strzy c kiej po lo ni -
sty ki i za gad nie niom trans la to lo gii. Z za kre su przekłado z na w stwa jest ar ty kuł  G a  -
b r i e  l i  S l e z á k o v e j  o da ta ba zach termi nolo gi cz nych Unii Eu ro pe j skiej udo stę p -
nio nych pub li cz no ści i fa cho w com w Pol sce i na Słowa cji oraz przekład utwo ru Je rze go 
Pi l cha Na rty Ojca Świę te go przy go to wa ny przez stu den tów bań skoby strzy c kiej po lo ni -
sty ki pod kie run kiem Jo ze fa Marušiaka.

Pod su mując, mo ż na po wie dzieć, że wy daw ni c two po lo ni sty ki w Ba ń skiej By strzy cy 
stwa rza fo rum dys ku sji na uko wej, współpra cy i wy mia ny do świa d czeń mię dzy ba da -
cza mi pol ski mi i słowa c ki mi, co niewątpli wie przy czy ni się do pro pa ga cji ję zy ka i bo -
ga tych ku l tur obu na ro dów, któ re żyją w Eu ro pie Śro d ko wej obok sie bie prze długie
stu le cia, a mimo to ciągle do brze nie znają się.

Ani ta Račáková, Banská Bry stri ca

Mi lan Hrdlička, Gra ma ti ka a výuka češtiny jako cizího ja zy ka.
K pre zen ta ci gra ma ti ky českého ja zy ka v učebnicích češtiny

pro ci zin ce. Acta Uni ver si ta tis Ca ro li nae, Phi lo lo gi ca,
Mo no gra p hia CLVII. Ka ro li num, Pra ha 2009, 162 s., 

ISBN 978–80–246–1527–1.
Monografie Mi la na Hrdličky je příkladem uplatnění poznatků srovnávací lingvistiky

(přesněji řečeno kontrastivní jazykovědy) ve výuce jazyků. I když zapadá do glot to di -
daktické problematiky, autor se v ní zabývá otázkami kontrastivní mluvnice českého
jazyka. Značné množství použitých pramenů napovídá, že toto téma je (nejen) v Če-
chách velmi aktuální a pro svou interdisciplinárnost přínosné hned pro několik vědních
oborů (deskriptivní a srovnávací mluvnici, jazykovou kulturu, sémantickou skladbu,
teorii komunikace, lingvodidaktiku, sémiotiku). Autor si stanovil úkol pomocí přímých
metod zjistit, zda a do jaké míry jsou obecné univerzálie v oblasti ja zykového systému
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vnímány jako myšlenkové a mluvnické útvary (pojmy, názvy; jevy, prvky) a do jaké
míry se uplatňují prvky v české mluvnici rozdílné. Z práce však bo hužel není zřejmý
protiklad (nebo cizí jazyk jako protiklad, zdá se, že je to spíše angličtina jako v učeb-
nicích nejčastěji používaný metajazyk a bázový jazyk) srovnání, což by výzkumu ještě
přispělo, jelikož protiklad vymezuje kontrastivní popis té které mluvnice. Toto si autor
uvědomuje, když piše, že jazykový systém je ve všech případech totožný (neměnící se)
a proto je pro správnou komunikaci nutné nabývat ho (učit se jemu) takovým způso-
bem, aby vždy fungoval. 

Au to ra zajímá problém „Co děláme, když mluvíme (a tím, že mluvíme)?”, tzn. že
v cen tru jeho po zo r no sti stojí základní jazyková fun kce a jazyková pra gma ti ka. Ten to
předpoklad si v práci vyžádal představit synchronní analýzu jazykového systému, která
je uváděna diachronnně synchronním po pi sem glottodidaktických me tod, a také ling -
vodi da kti ky jako její součásti. Pro to se v práci setkáváme s množstvím informací na té-
ma vývoje způsobu de skri pce gra ma ti ky, a také role gra ma ti ky v glot todi da kti ce. Vy ty-
čený úkol je ve l mi obtížný, nicméně pro vyřešení ve l mi důležitý. Dosavadní zkoumání
jazykového systému po uka zu je po uze na ty prvky, které tvoří určitou stru ktu ru, zatímco 
neupozorňuje na prvky, bez nichž tato stru ktu ra může v komunikačním pro ce su fun go -
vat (pochopitelně v omezeném roz sa hu, ale fun go vat může). 

Při hledání univerzálií i spe ci fik jazykového systému, si au tor za materiálový základ
zvo lil po pis mlu v ni ce v tuzemských i zahraničních učebnicích. Tím se zba vil sub je ktiv-
ního přístupu v se le kci mluvnických jevů a hodnocení je jich role pro fungování ja zy ko-
vého systému. Zdá se, že mimojazykové a jazykové fa kty posledních let výrazně po uka- 
zují na nu t nost ve ri fi ka ce po pi su mlu v ni ce. Upozorňují na to také v posledních le tech
shro mažďované národní jazykové ko r pu sy, z nichž je zřetelně patrné, že některé mlu v -
nické jevy mizí nebo již neplní ste j nou fun kci. I když systém zůstává totožný, mění se
jazyková no r ma, a tím i určité jevy mění po zi ci ve stejné jazykové struktuře. Toto je
potřeba pod trhno ut jako nepochybné no vum této práce.

Práce Mi la na Hrdličky není monografií v tradičním slo va smy s lu. Ob je vu je se zde
se le kce faktů, jež se sta ly základem analýzy. Au tor tedy pro vedl se le kci uvedené pro -
ble ma ti ky pro to, aby jednoznačně prokázat, že jazyková stru ktu ra není tak jednotná, jak
to prezentují normativní mlu v ni ce, nýbrž vnitřně proměnlivá. Tuto se le kci je tedy třeba
ohod no tit pozitivně jako plně zdůvodnitelný a rozumný „redukční” výběr, jenž dává
možnost na jedné stra ně určit v gra ma ti ce univerzální a centrální prvky, a na straně
druhé prvky rozdílné, avšak nutné a sekundární. 

V autorově metodě tvoří nadřazené dete r mi nan ty pra vi d la pro ce su ko mu ni ka ce, na-
bývání stru ktu ry prostřednictvím aktivní re pro du kce a pro du kce textů v závislosti na
období nabývání oné stru ktu ry. Lingvodidaktický přístup k popisné mlu v ni ci (například
tzv. prahová čeština) nespočívá v ničem jiném než ve vyznačování ro vin jazykové stru -
ktu ry, k je jichž nabývání (poznávání) dochází v případě cizinců obdobně jako u dětí ve
věku od 2 do 11 let (od naivního opakování po vědomou pro du kci jazykových prvků,
jednotlivými výrazy počínaje a výpověďmi konče). Jediný rozdíl spočívá v tom, že v dru-
hém případě je toto nabývání náhodné (neuvědomělé) a neuspořádané, zatímco v prv-
ním by mělo být (a zpra vi d la také je) uspořádané a uvědomělé. Právě k to mu to sta vu
au tor práce směřuje. Pomocí aplikované analytické me to dy M. Hrdlička po uka zu je na
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to, jakým způsobem by měl být zahájen po pis stru ktu ry jazykového systému,
samozřejmě na takových příkladech, jako je skloňování životních ma sku lin, časování a
fun kce i re kce předložek. Tyto tři jevy, odrážející tři nejrozšířenější problémy v je jich
uspořádání v jazykové struktuře (většinou se je učí v izo la ci, ne v návaznosti na mo r fo -
lo gii nebo skla d bu) na jedné straně ukazují typické ele men ty stru ktu ry, a na druhé nutí k 
re fle xi o je jich po zi ci, důležito sti a pro po je no sti v správném (a rychlém) nabývání stru -
ktu ry českého ja zy ka.

První část práce se zabývá teorií gramatiky, jejím vznikem a vývojem, poukazuje na
jednotlivé koncepce popisu mluvnice. Autor v ní pojednává o významu přístupu k po-
pisu mluvnice z určité perspektivy, což je patrné v obsahu jednotlivých mluvnic. Tento
přístup se mění podle cíle: od popisu čistě systémového (tradičního) k popisu ko mu ni-
kačně-pragmatickému. Místy se zdá, že pasáže o jednotlivých metodách jsou příliš
dlouhé a příliš neovlivňují způsob popisu (nebo podání látky) rovin mluvnické stru ktu-
ry. Základ analýzy nicméně stále spočívá v jazykové látce. I když se v práci objevují
i výše zmíněné pasáže, je evidentní, že jsou autorem kontrolovány a cílevědomě využí-
vány. Teorie však tvoří součást všech výkladů v jednotlivých kapitolách.

V následujících řádcích uvedu několik připomínek, které by měly být přepracovány.
Mám dojem, že autorův návrh řešení problému prezentace slovesného vidu v ling vo di -
da ktickém procesu, uvedený na s. 105–113, není obsahově a detailně srovnatelný. Toto
by mohlo být zpracováno šíře, neboť zmíněný problém bude jinak vypadat v porovnání
češtiny s flektivními jazyky, jinak s izolačními. Na s. 46 a 132 se ob je vu je termín me ta -
ja zyk. Ve skutečnosti se nejedná o me ta ja zyk v tradičním chápání to ho to termínu. Je to
ja zyk prostředník (srov. termíny: ja zyk výchozí, ja zyk cílový, ja zyk prostředník). 

Recenzovaná práce Mi la na Hrdličky je podrobným po pi sem vybraných gra ma tic-
kých jevů nahlížených z per spe kti vy ling vodi da kti ky a za ce lu je tak existující me ze ru
v bi blio gra fii publikací na to to téma. Sy ste mati zu je po pi sy glottodidaktických me tod,
pre zen tu je závislost po pi su gra ma ti ky na způsobu výuky (učení se) a v neposlední řadě
nabízí jistá řešení. Au tor práce se také prokázal ve l mi do brou znalostí vědecké li te ra tu ry 
to ho to tématu. Přistupuje k ní s patřičným kri ti ci s mem, ačkoli je zde zřejmá i určitá
přílišná víra v správnost komunikačního po pi su, nicméně ne taková, jež by překračovala 
náležitou zdržen li vost. Za zmínku určitě stojí rovněž terminologická důslednost. Výklad 
v práci je ve den jasně a přehledně.  

Mie czysław Ba lo wski, Po znań–Ra ci bórz
       

Ur su la Hi r s ch feld, Ke r stin Re in ke: 33 Aus spra che spie le,
De utsch als Fre m d spra che. Ernst Klett Spra chen.

Stut t gart 2009. ISBN 978–3–12–675183–4.
Ur su la Hi r s ch feld i Ke r stin Re in ke w książce 33 Aus spra che spie le, De utsch als

Fremdspra che (33 za ba wy udo sko na lające wy mo wę, Nie mie cki jako ję zyk obcy) przed -
sta wiły ćwi cze nia roz wi jające nie ty l ko jedną z czte rech spra w no ści ję zy ko wych – mó -
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wie nie (po zwa lające udo sko na lić wy mo wę po szcze gólnych głosek ję zy ka nie mie c kie -
go, akcent wy ra zo wy czy też zda nio wy), ale ta k że po zo stałe. Obe j mują one sze roką
gamę za gad nień od pod sta wo we go słow ni c twa po przez za gad nie nia gra ma ty cz ne, sko ń -
czy wszy na in fo r ma cjach kultu roz na w czych i rea lioz na w czych. Ró ż no rod ność ta daje
mo ż li wość sto so wa nia ich na ró ż nych eta pach na uki oraz w ró ż nych fa zach le kcy j nych
jako wpro wa dze nie, utrwa le nie czy też jako ele ment uro z ma i cający prze ra bia ny ma te -
riał. Po ziom przed sta wio nych ćwi czeń do sto so wa ny jest do uczących się ję zy ka od po-
czątkujących do za awan so wa nych, a wszy stko to dzięki do bra ne mu słow ni c twu i stop-
niu trud no ści po szcze gó l nych ćwi czeń. Ćwi cze nia te mają na celu nie ty l ko po wtó rze nie 
i utrwa le nie po zna nych za sad fo ne ty cz nych, ale też zwię ksze nie ko m pe ten cji komu ni -
ko wa nia się, mo ty wo wa nie oraz przełama nie za ha mo wań to wa rzyszących uczącym
w posługi wa niu się ję zy kiem ob cym, co wzma ga po czu cie przy nale ż no ści do gru py,
a tym sa mym zdo l ność działania w gru pie. W od ró ż nie niu od wię kszo ści za baw ję zy ko -
wych opa r te one są na kon kre t nych za sa dach fo ne ty cz nych, przez co nie po zwa lają na
ope ro wa nie ma te riałem ję zy ko wym w lu ź ny, ela sty cz ny spo sób (po ma ga to w osiągnię -
cie le p szych efe któw ucze nia).

Ko le j nym wa ż nym aspe ktem jest połącze nie za gad nień fo ne ty cz nych, za gad nień
gra ma ty cz nych i słow ni c twa w po sta ci za baw, a tym sa mym zmnie j sze nie su bie ktyw ne -
go od czu cia trud no ści prze ra bia ne go ma te riału. Dzie je się tak dzię ki temu, ze uczący się 
uru cha miają wszy stkie zmysły (co umo ż li wia ró ż no rod ność wy ko rzy sta nych w nich
me tod). Za ba wy te nie są jed nak po mo c ne w wpro wa dze niu za sad fo ne ty cz nych, gdyż
wy ma gają od uczącego się pod sta wo wych in fo r ma cji na ich te mat.

Książka po dzie lo na jest na 33 kró t kie roz działy, któ re są jed no cze ś nie in strukcją do
prze pro wa dze nia 33 za baw ję zy ko wych, na ko ń cu ich mo ż na zna leźć da l sze po mysły
wy ko rzy sta nia po szcze gó l nych za baw. To wa rzyszą im go to we ma te riały prze zna czo ne
do ko pio wa nia, co ułatwia i czy ni in te re sującym przy swa ja nie za gad nień uczącym się.
Ko le j ność za baw okre ślają prze ra bia ne za gad nie nia fo ne ty cz ne, a nie sto p nień ich trud -
no ści. Na ko ń cu książki zna j du je się ma te riał dźwię ko wy w po sta ci płyt ko m pa kto wych 
do przed sta wio nych ćwi czeń. 

Po zy cja ta jest świe t nym dopełnie niem stan dar do wych ma te riałów do na uki ję zy ka
ob ce go, po zwa lająca na uroz ma i ce nie za jęć, zmo ty wo wa nie uczących się ję zy ka i wpro -
wa dze nie lu ź nie j szej at mo s fe ry na za ję ciach, co wpływa po zy ty w nie na pro ces ucze nia.

Ali na Zi m na, Ra ci bórz
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Kro ni ka



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 aka de mi c kim

2008/2009 i 2009/2010

1. Ka dra In sty tu tu
Z a k ł a d  F o  l o  l o  g i i  A n  g i e  l  s k i e j

W skład Zakła du wcho dzą pra co w ni cy: prof. dr hab. Stanislav Ka v ka, doc.
dr Daniel Vogel, dr Ksenia Olkusz, dr Katarzyna Rybińska, mgr Joanna
Bielewicz-Kunc, mgr Ewa Gieroń-Czepczor (od 27.01.2010 r. doktor nauk
humanistycznych), mgr Jacek Grochowski, mgr Danuta Kasperkiewicz, mgr
Aleksandra Mekeresz, mgr Jacek Molęda (od 27.01.2010 r. doktor nauk
humanistycznych), mgr Elżbieta Niksza, mgr Patrycja Nosiadek, mgr Monika
Porwoł (od 9.07.2009 r. doktor nauk humanistycznych), mgr Żaneta Reszel,
mgr Agnieszka Ro ba sz kie wicz, mgr John Starnes, mgr Weronika Starnes, mgr
Rachael Sumner, mgr Zbigniew To ma la oraz mgr Andrzej Wi do ta.

Z a k ł a d  F o  l o  l o  g i i  G e  r  m a  ń  s k i e j
W skład Zakła du wcho dzą pra co w ni cy: prof. dr hab. Norbert Honsza, dr

Paweł Strózik, dr Irena Šebestová, dr Emilia Wojtczak, mgr Sonia Ciupke, mgr
Renata Czech, mgr Łucja Dzimiera, mgr Estera Jasita (od 15.12.2009 r. doktor
nauk humanistycznych), mgr Anna Müller, mgr Renata Sput oraz mgr Teresa
Sudenis (zatrudniona do 30.09. 2009 r.).

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  3
Racibórz 2010



Z a k ł a d  F o  l o  l o  g i i  S ł o w i a  ń  s k i e j
W skład Zakła du wcho dzą pra co w ni cy dwóch fi lo lo gii: cze skiej i ro sy j skiej.

Kie ro w ni kiem Zakładu była do 30.09.2009 r. dr hab. Barbara Stempczyńska,
a od 1.10.2009 r. – prof. dr hab. Mie czy sław Ba lo wski. Do pie r wszej gru py pra -
co w ni ków, wykłada j ących na specjalności fi lo lo gia sło wia ń ska pro fil cze ski,
należą: prof. dr hab. Mieczysław Balowski, dr Joanna Korbut (do 30.09.2010 r.),
dr Joanna Maksym-Benczew, mgr Justyna Kościukiewicz, mgr Barbara Kudaj
(do 30.09.2009 r.), mgr Václav Mička (zatrudniony w roku akademickim
2008/2009). 

Na to miast do gru py dru giej, wykłada j ących na specjalności fi lo lo gia sło-
wiańska pro fil ro sy j ski, na leżą: doc. dr hab. Barbara Stempczyńska (do
30.09.2010 r.), dr Jadwiga Kowalik-Zamora (do 30.09.2010 r.), dr Artur
Matkowski, mgr Marta Nowak, mgr Oksa na Leszczyńska (od 1.10.2010 r.).

2. Stu den ci i dy da kty ka
Obe c nie w In sty tu cie Neo fi lo lo gii kształci się  502 stu dentów na na stę -

pujących 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 – 72 81
Fi lo lo gia an gie l ska 46 – –
Fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gią czeską** 4 7 –
Fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gią ro syjską** 7 16 –
Fi lo lo gia cze ska – – 12
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska – 32 27
Fi lo lo gia ge r ma ń ska 20 – –
Ra zem w try bie sta cjo na r nym 77 127 120
Fi lo lo gia an gie l ska na uczy cie l ska 18 25
Fi lo lo gia an gie l ska 24
Fi lo lo gia ge r ma ń ska na uczy cie l ska 11
Ra zem w try bie nie sta cjo nar nym 24 18 36
Ra zem na kie run ku filologia 101 145 156

* dane na dzień 26.11.2010 r.
** nowe specjalności uruchomione w roku akademickim 2008/2009.
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3. Państwowa Komisja Akredytacyjna w Instytucie
Wi zytę akre dy ta cyjną w In sty tu cie Neo fi lo lo gii prze pro wa dził w dniach

20–21 li sto pa da 2008 r. ze spół oce niający Państwo wej Ko mi sji Akre dyta cy j nej
w skład zie: prof. dr hab. Krzy sztof Mi ku l ski – prze wod niczący, członek PKA;
prof. dr hab. Eli za Małek – eks pert PKA; prof. dr hab. Elżbie ta Mańczak - Wo hl -
feld – eks pert PKA; mgr Kry sty na Rze szot – eks pert PKA oraz Ad rian Mo su rek 
– przed sta wi ciel Pa r la men tu Stu den tów.

Ze spół akre dyta cy j ny oce niał jakość kształce nie na kie run ku fi lo lo gia
z uwzględnie niem następujących ob sza rów:
– pod sta wy pra w ne, 
– kon ce p cja kształce nia i jej re a li za cja, 
– wewnętrz ny sy stem za pe w nie nia jakości kształce nia, 
– na uczy cie le aka de mic cy, 
– działalność na uko wa i współpra ca między na ro do wa, 
– baza dy da kty cz na, 
– spra wy stu den c kie, 
– do ku men ta cja toku stu diów. 

In sty tut Neo fi lo lo gii otrzy mał w dniu 23 kwie t nia 2009 roku ocenę końcową
po zy tywną (Uchwała Nr 293/2009 Pre zy dium Państwo wej Ko mi sji Akre dyta -
cy j nej). Jak czy ta my w ra po r cie PKA:

Stu den ci wizy to wa ne go kie run ku do brze oce niają wy bra na Ucze l nię i kie ru nek. Wszy s cy są
za do wo le ni z wa run ków lokalo wo-te chni cz nych, re la cji z pro wadzącymi zajęcia i pra cow ni ka mi
ad mi ni stra cji. Wszy s cy pod kreślają możliwości na uko we go roz wo ju jaki za pe w niają im or ga ni za -
cje stu den c kie, z cze go chętnie ko rzy stają.

Nie co da lej:
 Na pod sta wie ob se r wa cji człon ków ko mi sji, roz mów ze stu den ta mi, na uczy cie la mi aka demi c -

ki mi, za sad za wa r tych w Sta tu cie ucze l ni można uznać, że PWSZ w Ra ci bo rzu spełnia wszy stkie
wy ma ga nia do tyczące sto so wa nia wewnętrznych sy ste mów za pe w nie nia jakości na ucza nia i wy -
cho wa nia […]. Na uczy cie le aka de mic cy wraz z opie ku na mi roku oraz pra co w ni cy admi ni stra cyj -
ni udzie lają stu den tom wspa r cia, po przez kon su l ta cje, wska zów ki od noszące się do pro ce su dy-
dakty cz ne go jak i po zo stałych aspe któw życia społecz ne go. [...]
   Wy ma ga nia mi ni mum ka dro we go są spełnio ne w przy pa d ku wszy stkich spe cja l ności [...].
Udo ku men towa ny do ro bek na uko wy osób za li czo nych do mi ni mum ka dro we go po twier dza ich
kwa li fi ka cje mery to ry cz ne. [...]
   Do pozytywów wizytowanego kierunku można też zaliczyć dobre zaplecze dydaktyczne
i socjalne szkoły, wykwalifikowaną kadrę. Zarówno studenci, jak i pracownicy wysoko oceniają
Szkołę.
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4. Ka len da rium
• 3 grud nia 2008 – wykład Ali cji Chole wy-Za wa dz kiej (Ex press Pu b li s hing) nt.: From

Con fi den ce to Co m pe ten ce: cre a ting the cor rect en vi ro ment for skills de ve lo p ment at
pri ma ry le vel;

• 4 grud nia 2008 –  wykład dra Goro Ki mu ry (Uni we r sy tet Hito tsu ba s hi w Ja po nii) nt.: 
So ra bi sty ka w Ja po nii: kto, jak i dla cze go?;

• 21 sty cz nia 2009 –  etap pi se m ny II Kon ku r su Języka An gie l skie go i II Kon ku r su
Języka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 18 lu te go 2009 –  etap ust ny II Kon ku r su Języka An gie l skie go i II Kon ku r su Języka
Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 25 ma r ca 2009 –  odczyt au to r ski dra Za cha ria sa G. Mat hiou da ki sa (Gre ka piszącego
po nie mie c ku);

• 25 ma r ca 2009 –  wyjazd stu den tów II i III roku fi lo lo gii cze skiej oraz I roku fi lo lo gii 
an gie l skiej z fi lo lo gią czeską do Ołomuńca;

• 7 maja 2009 –  wykład prof. dra hab. Wiesława Ol ku sza (Uni we r sy tet Opo l ski) nt.:
Filo o rien ta lizm doby po zy ty wiz mu;

• 7–8 kwie t nia 2009 –  III stu den cka między na ro do wa kon fe ren cja bo he mi stów „Język, 
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;

• 2–4 września 2009 –  między na ro do wa kon fe ren cja na uko wa „Język i li te ra tu ra cze -
ska – re fle k sja ważnych wy da rzeń hi sto ry cz nych” orga ni zo wa na przez Zakład Fi lo lo -
gii Słowiańskiej;

• 22 paździe r ni ka 2009 –  udział stu den tów III roku fi lo lo gii cze skiej i II roku fi lo lo gii
an gie l skiej z fi lo lo gią czeską w kon fe ren cji na uko wej „Ra zem czy oso b no – prze ni -
ka nie ku l tur pol sko - cze skich na kre sach połud nio wych” orga ni zo wa nej przez
Miejską i Po wia tową Bi b lio tekę Pu b liczną w Ra ci bo rzu oraz wykład prof. M. Ba lo -
wskie go nt. Wpływ języ ka cze skie go na język polski;

• 20 li sto pa da 2009 –  Pol sko - cze skie se mi na rium na uko we i wy jazd stu den tów III
roku fi lo lo gii cze skiej do Ostra wy;

• 6–13 grud nia 2009 –  wyjazd stu den tów fi lo lo gii ge r mańskiej do Königswinter w ra -
mach se mi na rium na uko we go orga nizo wa ne go przez Fun dację Haus Schle sien;

• 20 sty cz nia 2010 –  etap pi se m ny III Kon ku r su Języka An gie l skie go i III Kon ku r su
Języka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 3 ma r ca 2010 –  etap ust ny III Kon ku r su Języka An gie l skie go i III Kon ku r su Języka
Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 18 ma r ca 2010 –  wyjazd stu den tów II roku fi lo lo gii an gie l skiej z fi lo lo gią ro syjską
do Cer k wi w So s no w cu;

• 17 kwie t nia 2010 –  wyjazd stu den tów III roku fi lo lo gii an gie l skiej (do da t ko wa spe -
cja l ność na uczy cie l ska – fi lo lo gia cze ska) na wy cieczkę nauko wo- dy da ktyczną do
Ra d ca na Mo ra wicą i do Opa wy;

• 20–22 kwie t nia 2010 –  Se mi na rium Raci bor sko- Pra skie, wyjazd stu den tów I i II
roku fi lo lo gii an gie l skiej z fi lo lo gią czeską do Pragi;

• 23 kwie t nia 2010 –  wykład gościn ny dr hab. Anny Ge m ry (Uni we r sy tet Wrocławski) 
pt. Od po two ra do aman ta: wa m pir w ku l tu rze i li te ra tu rze;
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• 29 kwie t nia–28 maja 2010 – wy sta wa fo to gra fii Willy’ego Sin na „Natürlich Oder –
Na tu ra l nie Odra”, zor gani zo wa na we współpra cy z Haus Schle sien.

5. 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 nografie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w  [współau tor], Mrhačová Eva, Česko-polský

frazeologický slovník, Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 2009,
430 s., ISBN 978–80–7368–633–8.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w  [współau tor], Eva Mrhačová, Mi lan Hra bal,
Al fred Měškank, Ma r ta Pančíková, Ju sty na Po mie r ska, Son ja Wölke, Západo-
slovanské paremiologické dědictví, Filozofická fa u l ta Ostravské uni ve rzi ty,
Ostra va 2010, 278 s., ISBN 978–80–7368–848–6.

H o n  s z a  N o r b e r t, W blasku epok. Literatura niemiecka od śre d nio wie-
cza do współczesności, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź
2010, 392 s., ISBN 978–83–60902–28–8.

K a  v  k a  S t a  n i  s  l a v, The En glish Verb, Wy daw ni c two Pa ń stwo wej Wy -
ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2010, 134 s., ISBN
978–83–60730–38–6.

K o r  b u t  J o  a n  n a  [współau to rka], Wie l ki cze sko-pol ski słow nik fra ze o lo-
gi cz ny, red. T. Z. Orłoś, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kra ków
2009, 778 s., ISBN 978–83–233–2504–8.

O l  k u s z  K s e  n i a, Współcze s ność w zwie r cia d le hor ro ru. O naj no wszej
pol skiej fan ta sty ce gro zy, Wy daw ni c two Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do -
wej w Ra ci bo rzu, Ra ci bórz 2010, 206 s., ISBN 978–83–60730–39–3.

S p u t  R e  n a t a, Wio s na Lu dów 1848 roku w Ra ci bo rzu (na Gó r nym Ślą-
sku). Okres Wio s ny Lu dów na łamach raci bo r skie go pe rio dy ku All ge me i ner Ober-
schle sischer An ze i ger, WAW, Ra ci bórz 2009, 72 s., ISBN 978–83–89802–78–1.

S t r ó  z i k  P a w e ł, Dro gi i bez dro ża nie mie c kiej li te ra tu ry emi gra cy j nej na
pod sta wie ży cia i twó r czo ści Kla u sa i Ery ki Mann, Wy daw ni c two Pa ń stwo wej
Wy ższej Szkoły Za wo do wej, Ra ci bórz 2008, 209 s., ISBN 978–83–60730–22–5. 

W o  j  t  c z a k  E m i  l i a, Nie mie c kie i ro sy j skie rze czo w ni ki w mi ni mum le -
ksy ka l nym. Kon tra sty w ne ba da nia se man ty cz ne, Ra ci bórz 2009, 224 s., ISBN
83–911312–7–0.
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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” 2009, nr 14, 320 s.,

wy da w cy: Ko mi sja Sla wi sty cz na PAN, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej UAM,
Wy daw ni c two PRO, ISSN 16429893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w [red.] „Bo he mi sty ka” 2010, nr 14, 320 s., wy -
da w cy: Ko mi sja Sla wi sty cz na PAN, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej UAM, Wy -
daw ni c two PRO, ISSN 16429893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Mu ryc Jiří [red.], Czesław Miłosz. Tra di ce –
současnost – re ce pce, Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 2009,
372 s., ISBN 978–80–7368–686–4.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w [red.], Od bi cie wa ż nych wy da rzeń hi sto ry cz -
nych w ję zy ku i w li te ra tu rze cze skiej, red. M. Ba lo wski, IFS UAM, Wy daw ni c -
two Pro, Po znań 2010, 411 s., ISBN 978–83–926152–7–9.

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  [red.], Ję zyk, li te ra tu -
ra i ku l tu ra cze ska 2, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu i Wy -
daw ni c two Pro, Ra ci bórz 2009, 205 s., ISBN 978–83–926153–3–1. 

O l  k u s z  K s e  n i a, Białek Ed ward [red.], Po szu ki wa nia i spo t ka nia. Szki ce 
o twó r czości Ada ma Zie lińskie go, Wrocław 2009, ISBN 978–83–7432–554–7.

O l k u s z  K s e n i a  [red.], A. Zieliński, Fotoplastykon. Red. i posłowie
K. Olkusz, Wrocław 2009, Wydawnictwo Atut,  ISBN 978–83–7432–553–0.

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, Já, ty a oni v polských afo ri s mech, [w:] Ty,

já a oni v ja zy ce a literatuře, PF UJEP, Ústí nad La bem 2009, díl I, s. 276–280,
ISBN 978–80–7414–131–7.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ję zyk te kstów re li gi j nych Jana Pawła II, [w:]
85. výročíe po lo ni sti ky na Uni ve rzi te Komenského v Bra ti s la ve. Zbo r nik pri-
spe v kov, red. M. Pančíková, FF UK Bra ti s la va, Vydavateľstvo Sti mul, Bra ti s la -
va 2009, s. 7–18, ISBN 978–80–89236–70–1.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kog ni ti v ny prístup v glot todi da kti ke, [w:]
Výučba slovanských ja zy kov ako cudzích v slo van skom prostredí – súčasnosť
a perspektívy, red. G. Ol cho wa, Banská By stri ca 2009, s. 8–16, ISBN
978–80–8083–799–0.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kog ni ty w ne po dejście w dy da kty ce języka oj -
czy ste go, „Usta ad Al bim Bo he mi ca” 2009, nr 1, s. 9–20, ISSN 1802-825X.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Miłoszo wski ob raz Eu ro py, [w:] Czesław
Miłosz. Tra di ce – současnost – re ce pce, FF OU, Ostra va 2009, s. 287–299,
ISBN 978–80–7368–686–4.
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B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Slovanské pa ra le ly: Jiří Or ten a Krzy sztof
Ka mil Ba czy ń ski (2), „Bo he mi sty ka” 2009, nr 2, s. 99–118, ISSN 16429893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Vzájemné působení polštiny a češtiny, [w:]
Ra zem czy oso b no – prze ni ka nie ku l tur pol sko-cze skich na kre sach połud nio -
wych, Ra ci bórz 2009, s. 117–135, ISBN 978–83–910588–2–6 [pol ska wer sja:
Wza je m ne od działywa nie ję zy ka pol skie go i ję zy ka cze skie go, [w:] Ra zem czy
oso b no – prze ni ka nie ku l tur pol sko–cze skich na kre sach połud nio wych, Ra ci -
bórz 2009, s. 18–37].

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Zmia na fun kcji nazw ulic i pla ców (od fun -
kcji orien ta cy j nej do fun kcji symboli czno-li kaliza cyj nej), [w:] Mia sto w per spe -
kty wie ono ma sty ki i hi sto rii, red. I. Sar no wska -Gie fing, M. Graf, Wy dawnic two
PTPN, Po znań 2010, s. 281–296, ISBN 978–83–7654–050–4, ISSN 0079–4678.

B i e  l e  w i c z - K u n c  J o  a n  n a, The Lin gu i stic Co m pe ten ce of Po lish Im -
mi grants in the UK [w: PASE Pa pers 2008. Vol.1 Stu dies in Lan gu a ge and Met -
ho do lo gy of Te a ching Fo re ign Lan gu a ges, red. M. Ku ź nia, B. Roz wa do wska,
Wy daw ni c two: Ofi cyna Wy da w ni cza ATUT, Wrocław 2009, s. 279–288. ISBN 
978–83–7432–481–6.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Eine Affäre mit der Li te ra tur mit Ma r cel Rei ch- Ra ni -
cki im Hin te r grund, [w:] Bre s lau und die gan ze Welt, red. W. Ku ni cki, J. Rze -
szo t nik, E. To mi czek, Wrocław–Dre s den 2009, s. 257–263. 

H o n  s z a  N o r  b e r t, Günter Grass: dziecko szczególnej troski Stasi. [w:]
„Zbliżenia Interkulturowe” 2010, nr 7, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław
2010, s. 54–58, ISSN 1897–9718.

H o n  s z a  N o r  b e r t, No bel li te ra cki 2009. Ko le j na pomyłka czy epo ko wy
wer dykt?, „Zbli że nia In ter kul turo we” 2009, nr 6, s. 15–17, ISSN 1897–9718.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Po wo jen ny ge j zer inte le ktua l ny. Gru pa 47. „Zbli że nia 
In ter kul turo we” 2009, nr 5, s. 7–18, ISSN 1897–9718.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Zro zu mieć ży do wskość. Dys kurs o nie mie c ko-ży do -
wskich ko no ta cjach, „Zbli że nia  In ter kul turo we” 2009, nr 5, s. 48–60, ISSN
1897–9718.

K o r  b u t  J o  a n  n a, O naj no wszych neo lo gi z mach i neo se man tyz mach w ję -
zy ku cze skiej pub li cy sty ki, [w:] Na kus reči. Ka te dra slovenského ja zy ka
a literatúry Filo zo fi c kej fa ku l ty Uni ve rzi ty sv. Cy ri la a Me to da, Trna va 2009,
s. 172–177, ISBN 978–80–8105–153–1. 

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 [w:] Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra cze ska 2, red. J. Kor but, J. Ko ściu kie -
wicz, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu i Wy daw ni c two Pro,
Ra ci bórz 2009, s. 87–96, ISBN 978–83–926153–3–1. 

K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Recepcja twórczości Milana Kundery
w Polsce w latach 60., 70. i 80. [w:] Na kus reči. Katedra slovenského jazyka
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a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2009,
s. 38–43, ISBN 978–80–8105–153–1.

M a  k s y m - B e n  c z e w  J o  a n  n a, Cza p lińska Jo anna, Jaromír Šavrda –
nie popu la r ny au tor z Ostra wy i za po mnia na perełka cze skiej fan ta sty ki, „Li te ra -
tu ra i Ku l tu ra Po pu la r na” XV, 2009, s. 83–92, ISSN 0239–6661.

Ma ksym-Ben czew Jo an na, »Česká ka lo rie« Jaromíra Šavrdy jako me ta fo ra
losu na ro du, [w:] Ję zy ki me ta fo ry. Li te ra tu ra – te o ria – ję zyk – przekład, t. 1,
red. K. Ja ro si ń ska-Bu riak, Elbląg 2009, s. 119–126, ISBN
978–83–925213–9–6.

M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Sport (2). Lek ka at le ty ka, [w:] Pod rę cz ny idio ma ty -
kon pol sko-ro sy j ski, red. Wo j ciech Chle b da, ze szyt 4, Wy daw ni c two Uni wer sy -
te tu Opo l skie go, Opo le 2009, s. 203–212, ISBN 978–83–7395–351–2.

M o  l ę  d a  J a  c e k,  S t a  n i  s  l a v  J .  K a  v  k a,  Mi ro s lav Černý, A Few
Whims of the Old En glish pre fix ge- re vi si ted, [w:] „Ostra va Jo u r nal of En glish
Phi lo lo gy” 2009.

O l  k u s z  K s e  n i a, Ol kusz Wiesław, Da w ni mi strzo wie i ich dzieła w świa -
to wej li te ra tu rze popu la r nej (re ko ne sans), „Zbli że nia In ter kul turo we” 2009,
s. 80–88, ISSN 1897–9718.

O l  k u s z  K s e  n i a, Duch i ma te ria. O zbio rze »Opo wia da nia chi ń skie«
Ada ma Zie li ń skie go, [w]: Po szu ki wa nia i spo t ka nia. Szki ce o twó r czo ści Ada ma 
Zie li ń skie go, red. E. Białek, K. Ol kusz, Ofi cy na Wy da w ni cza Atut, Wrocław
2009, s. 191–201, ISBN 978–83–7432–554–7.

O l  k u s z  K s e  n i a, Ja po ni ca i fan ta sty ka. O qu a si–ja po ń skich fo r mach
fun kcjo no wa nia społecze ń stwa w cy klu »Pla ne ta ma sek« Ja cka Pie ka ry, „Studia 
Sla vi ca” XIII, 2009, s. 195–206, ISDN 1803–5663.

O l  k u s z  K s e  n i a, Kon glo me rat nie samo wi to ści: »Do mo fon« Zy g mun ta
Miłosze wskie go jako gra z kla sycznym mo de lem li te ra tu ry we ird fi c tion,
„Litera tu ra i Ku l tu ra Po pu la r na” XV, 2009, s. 105–130, ISSN 0239–6661.

O l  k u s z  K s e  n i a, Na wie dze nie, przejęcie, eg zo r cyzm. Mo ty wy opęta nia
we współcze s nej pol skiej li te ra tu rze gro zy (na wy bra nych przykładach),
„Pamiętnik Li te ra cki” [Lon dyn] 2007 [wyd. 2009], nr 33, s. 141–149.

O l  k u s z  K s e  n i a, Oko w oko z li te ra turą gro zy, [w:] Sym bo li ka oka w li -
te ra tu rze i sztu ce. Od re li gii do po pku l tu ry, red. A. Bor ko wski, E. Bor ko wska,
J. Sa wi cka-Ju rek, Wy da w nictwo Sto wa rzy sze nia Tu ta j te raz, Sie d l ce 2009,
s. 153–169, ISBN 978–83–928791.

O l  k u s z  K s e  n i a, Po rtret fan ta sty czne go żołnie rza. O po sta ci i dro dze
wo jo w ni ka w powieści Ja rosława Grzę do wi cza »Pan Lo do we go ogro du«, [w:]
Wokół źró deł fan ta sy, red. T. Ra ta j czak, B. Tro cha, Ofi cy na Wy da w ni cza Uni -
wer sy te tu Zielo nogó r skie go, Zie lo na Góra 2009, s. 275–285, ISBN
978–83–74–81–296–2.
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O l  k u s z  K s e  n i a, Po two r nie śmie sz ne, czy li os wo jo na gro za w twó r czo ści 
An drze ja Pi li piuka, „Li te ra tu ra Lu do wa” 2009, nr 2, s. 19–38, ISSN 364–07X.

O l  k u s z  K s e  n i a, Prze strzeń za grożenia. Mia sto w opo wia da niach Ta de -
u sza Oszu b skie go, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 2009, t. 2, s. 173–183, ISSN 1689–4657.

O l  k u s z  K s e  n i a, »Słowa są jak cy try no we mo ty le […] chi me ryczną
ułudą…« O »Fo toplasty ko nie« Ada ma Zie li ń skie go, [w:] A. Zie li ń ski, Foto p la -
sty kon, Ofi cy na Wy da w ni cza Atut, Wrocław 2009, s. 207–210, ISBN
978–83–7432–553–0.

O l  k u s z  K s e  n i a, Świat według potwora, czyli gra z to po sem »Ob ce«go
w opo wia da niu »Przy bysz« Howarda Philipsa Lovecrafta, „Studia Fi lo lo gicz-
ne” 2009, t. 2, s. 185–194, ISSN 1689–4657.

O l  k u s z  K s e  n i a, Prze strzeń stra chu. O mie ście we współcze s nej pol skiej 
fan ta sty ce gro zy, „Ku l tu ra Miasta” 2010, nr 1, s. 45–52, ISSN 1898–410X.

O l  k u s z  K s e  n i a, Pułapki pożąda nia. De mo ni cz na se ksu a l ność i mo tyw
uwie dze nia we współcze s nej polskiej li te ra tu rze gro zy, „Or bis Lin gu a rum”
2009, vol. 34, ISSN 1426–7241.

O l  k u s z  K s e  n i a, Wesołe ży cie tru pa. Gra z mo ty wem zo m bie w opo wia -
da niu »Prze budzenie« Ma riu sza Ka szy ń skie go, „Ze szy ty Na uko we PWSZ we
Włocławku. Roz pra wy Huma ni sty cz ne” 2009,  t. X , s. 163–175, ISSN
1731–2221.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Me ta fo ra w przekład zie filo lo gi cz nym utwo ru po ety c -
kie go, [w:] Ję zy ki me ta fo ry: li te ra tu ra, te o ria, ję zyk, przekład 1/2, red. J. Łaba -
no wski, Wy daw ni c two Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Elblągu,
Elbląg 2009, s. 297–303, ISBN  978–83–925213–9–6.

R y b i ń s k a  K a t a r z y n a, Русские писатели в очерках Вирджинии
Вульф, „Rossica Olomucensia” XLIX [Časopis pro ruskou a slovanskou
filologii, Olo mo uc], 2010,  s 51–56, ISSN 0139–9268, ISSN 1804–1434.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen
Kindheit am Beispiel des Ro mans »Ein Kind« von Thomas Bernhard, „Studia
Ger ma ni sti ca” II, 2010, sv. 6 [Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě],  s. 283–291, ISSN 1803–408X.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Post mo de r ne Mer k ma le im Zoe Jen nys Ro man Das
Blütenstaubzimmer, „Stu dia Ger ma ni sti ca” II, 2009, sv. 5 [Filozofická fa ku l ta
Ostravské uni ve rzi ty v Ostravě], s. 149–156. ISSN 1803–408X.

S t a  r  n e s  W e  r o  n i  k a, Ve ne ro Ar man no »The Di r ty Beat«, „Ze itschrft fur 
Au stra lien stu dien Num mer 22/23 2009”, red. A. Wim mer, Uni ve r si ty of Kla -
gen furt, Kla gen furt 2009, s. 135–137, ISSN 1617–9900.

S t r ó  z i k  P a w e ł, Pry wa t ne ob li cze pi sa rza – za pi ski na złożo nych ka r -
tach, „Zbli że nia In ter kul turo we” 2009, nr 6, s. 133–134, ISSN 1897–9718.
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S u  m n e r  R a  c h a  e l, Irish Li te ra tu re and the Post co lo nial Ca non, [w:]
PASE pa pers 2008, red. A. Ci chon, E. Ke b lo wska–La w ni czak, Ofi cy na Wy da -
w ni cza ATUT, Wrocław 2009, s. 199–206, ISBN 978–83–7432–482–3.

W o  j  t  c z a k  E m i  l i a, Eu fe mi z my w te kstach po li ty ków i o po li ty ce, [w:]
Dia log ku l tur V. Sbo r nik re fe ra tu z me zi na rod ni ve de c ke kon fe ren ce ko na ne v
roce 50. v roci vyso ko skol ske ho vzde la va ni v Hra d ci Kra lo ve, red. O. Ri ch te rek, 
Hra dec Kra lo ve 2009, s. 367–373, ISBN 978–80–7405–045–9.

W o  j  t  c z a k  E m i  l i a, The ma ti sie rung von Ta bu t he men in ausgewählten
Le hrwer ken DaF, [w:] Eu ro lin gua & Euro lit te ra ria: Nepřípustnost,
nepatřičnost a zákazy v jazykové a literární ko mu ni ka ci, red. O. Uli c ny, Li be rec 
2009, s.171–176, ISBN 978–80–7372–544–0.

D. Re cen zje i omó wie nia
H o n  s z a  N o r  b e r t, Das lite ra ri s che Dan zig, „Zbli że nia In ter kul turo we”

2009, nr 5, s. 132–134, ISSN 0867–7417.
H o n  s z a  N o r  b e r t, He i m li che Lie be, „Zbliżenia In ter kul turo we” 2010, nr 

7, s. 136–137, ISSN 1897–9718.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Die Din ge beim Na men nen nen, [w:] „Zbliżenia In ter -

kul turo we” 2010, nr 7, s. 152–153, ISSN 1897–9718.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Tho mas Mann Jahr Buch 2009, [w:] „Zbliżenia In ter -

kul turo we” 2010, nr 7, s. 160–162, ISSN 1897–9718.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Eine würdige Festschrift, [w:] „Zbliżenia

Interkulturowe” 2010, nr 7, s. 168, ISSN 1897–9718.
Š e b e s t o v á  I r e  n a, In ter na tio nale ger mani sti s che und trans lato logi s che

Ta gung Prešov 2008 Re cen se literárněvědní se kce „In ter tex tuel le und in ter kul -
tu relle Inter pre ta tio nen“ sborníku z mezinárodní kon fe ren ce konané 11.–12.06.
2008 na Filozofické fa kultě Uni ve rzi ty v Prešově.

S t a  r  n e s  W e  r o  n i  k a, Ve ne ro Ar man no »The Di r ty Beat«, „Ze itschrft fur 
Au stra lien stu dien” 2009, nr 22/23 [red. A. Wim mer, Uni ve r si ty of Kla gen furt],
s. 135–137, ISSN 1617–9900.

S t r ó  z i k  P a w e ł, Golo Mann – Hi sto ri ker, Pu b li zist, Schri f t stel ler, Hu ma -
nist, „Zbliżenia In ter kul turo we” 2010, nr 7, s. 138–141, ISSN 1897–9718.

S t r ó  z i k  P a w e ł, He in rich Mann Ja hr buch 2009, „Zbliżenia In ter kul turo -
we” 2010, nr 7, s. 162–164, ISSN 1897–9718. 

S t r ó  z i k  P a w e ł, »Übersetzung – eine Tür zur Welt«, „Zbliżenia In ter kul -
tu rowe” 2010, nr 8, s. 130–132, ISSN 1897–9718. 
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E. Inne pra ce
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa In te -

gra ce v jazycích – ja zy ky v in te gra ci, Blan sko, 6–7.11.2008 r. „Bo he mi sty ka”
2009, nr 1, s. 79–80, ISSN 1642–9893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ju bi le usz Pro fe so ra Ja ro s la va Hubáčka,
„Bohemi sty ka” 2009, nr 3, s. 229–230, ISSN 16429893.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Zemřela pro fe sor ka Te re sa Zo fia Orłośová,
„Český ja zyk a li te ra tu ra“ 2009–2010, nr 5, s. 249–250, ISSN 0009–0786.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ju bi le usz Pro fe so ra Er n sta Ei chle ra, „Bo he -
mi sty ka” 2010, wy da w cy: Ko mi sja Sla wi sty cz na PAN, In sty tut Fi lo lo gii
Słowia ń skiej UAM,  Wy daw ni c two PRO, s. 161–163, ISSN 16429893.

H o n  s z a  N o r  b e r t, Günter Grass: dzie c ko szcze gó l nej tro ski Sta si, [w:]
„Zbliżenia In ter kul turo we” 2010, nr 7, s. 54–58, ISSN 1897–9718.

H o n s z a  N o r b e r t, Bibliografia, opracował Piotr Litwiniuk, Łódź 2011,
ISBN 978–83–60902–32–5.

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

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.
B. 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, Prze strzeń jako ka te go ria ję zy ko wa.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Klu czo we słowa »Mája« Ka r la Hyn ka Máchy.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, K otázce dějin české afo ri sti ky.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ja zyk a ku l tu ra – bariéry a hra ni ce pře-

kladu.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Wa len cja ku l tu ro wa a iden ty fi ka cja na ro do -

wa w społecze ń stwie wie loku ltu ro wym.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Za rys bo he mi sty ki w Pol sce.
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Stosu nek Po la ków do Cze chów i mnie je szo -

ści cze skiej w Pol sce.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Ma g ma se ksu a l nych fo bii. Roz mo wa o li te ra tu rze

i bestsel le rach.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Günter Grass: dzie c ko szcze gó l nej tro ski Sta si.
K o r  b u t  J o  a n  n a, Od ar bo ri sty do zor bo na u ta – no mi na agen tis i no mi na

at tri bu ti va (per so na lia) w naj no wszej cze sz czy ź nie.
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M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Sport (3). W stro nę Euro 2012. Fu t bol.
C. Re cen zje i omó wie nia

H o n  s z a  N o r  b e r t, He i m li che Lie be. 
H o n  s z a  N o r  b e r t, Die Din ge beim Na men nen nen.
H o n  s z a  N o r  b e r t, Tho mas–Mann–Ja hr buch 2009. 
H o n  s z a  N o r  b e r t, Eine würdige Fe st s chrift.

5. Udział w kon fe ren cjach na uko wych
B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Mia sto w per spe kty wie ono ma sty ki i hi sto rii,

Po znań 5–6.01.2009 r.,  re fe rat: Zmia na fun kcji nazw ulic i pla ców (od fun kcji
orien ta cy j nej do fun kcji symboli czno-lo kaliza cyj nej).

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Česká a polská afo ri sti ka, Olo mo uc,
24.–26.03.2009 r., re fe rat: Sta nisław Je rzy Lec i jego afo ry z my.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Výuka mateřským jazykům dnes, Ústí nad
La bem, 5.–6.05.2009 r., re fe rat: Kognitivní přístup ve výuce mateřského ja zy ka.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ję zyk i li te ra tu ra cze ska – re fle k sja wa ż nych
wy da rzeń hi sto ry cz nych, Ra ci bórz, 2–4.09.2009 r., re fe rat: Ję zyk dys ku r su poli -
ty cz ne go pie r wszych wo l nych wy bo rów w Cze chach.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ra zem czy oso b no: prze ni ka nie ku l tur pol -
sko - cze skich na kre sach połud nio wych, Ra ci bórz, 22–23.10.2009 r., re fe rat:
Vzájemné působení českého a polského ja zy ka.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Se sja na uko wa dla ucz cze nia 85. ro cz ni cy
uro dzin Pro fe so ra Ka ro la Zie r hof fe ra, Po z nań, 7.12.2009 r., re fe rat: Na zwy
własne jako ele ment mapy men ta l nej (na przykład zie »Ro dzin nej Eu ro py«
Czesława Miłosza).

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Ka rel Hy nek Mácha a evropský ro man ti s -
mus, Olo mo uc, 24.–26.04.2010 r., re fe rat: Słowa klu cze po ezji K. H. Máchy.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Pro ble my nor ma li za cji ję zy ków słowia ń -
skich, Po znań, 18.05.2010 r., re fe rat: Hi sto ry cz ne uwa run ko wa nia współcze s nej
dy fe ren cja cji ję zy ka cze skie go.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, To ż sa mość na sty ku ku l tur, Wi l no,
14–16.10.2010 r., re fe rat: Wa len cja ku l tu ro wa a iden ty fi ka cja na ro do wa
w społecze ń stwie wie loku ltu ro wym.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Władysław Ne hring – uczo ny, edy tor, na -
uczy ciel, Wrocław, 20–21.10.2010 r., re fe rat: Władysław Ne hring a Cze chy.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, Mie dzy naro do wa kon fe ren cja nau ko wa
PASE 19th »Cros sing fron tiers, sta king out new ter ri to ries«, Wy dział Pedago -
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giczno -Arty stycz ny, Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza, Ka lisz, 19–21 kwie -
t nia 2010 r., tytuł re fe ra tu: Com p li men ting in Czech and Po lish.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, Mię dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa
„Ac ross Bor ders”, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Kro ś nie, 15–18
kwie t nia 2010 r., tytuł re fe ra tu: Sop hi sti ca ted Pra ise in Czech and Po lish.

B i e  l e w i  c z  -  K u n c  J o  a n  n a, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa
»CZASE«, Ma sa ry ko va Uni ve rzi ta w Br nie (Re pu b li ka Cze ska), 5–6 lu te go
2010 r., tytuł referatu: Compliment and flattery as a conversational strategy in
Czech.

K o ś c i u k i e w i c z  J u  s t y  n a, Český jazyk a li te ra tu ra – reflexe význam-
ných historických událostí, Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Raciborzu, 2–4 września 2009 r., tytuł referatu: Wieczny powrót
w twórczości Milana Kun de ry.

K o  ś c i u  k i e  w i c z  J u  s t y  n a, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja bohe mi sty cz -
na, Wy dział Peda go gi cz ny, Uni we r sy tet Ka ro la w Pra dze (Re pu b li ka Cze ska),
17–18 cze r w ca 2010 r., tytuł re fe ra tu: Nie zno ś na lek kość bytu.

N o  s i a  d e k  P a  t r y  c j a, X Con fe ren ce Eu ro pe an Cu l tu re, Uni ve r si dad In -
ter na tio nal de Ca ta lu nya, Ba r ce lo na (Hi sz pa nia), 21–25 paź dzie r ni ka 2009 r.,
pre zen ta cja na te mat: As si mi la tion and the se arch for in di vi du al and cu l tu ral
iden ti fy in Ame ri cam et h nic auto bio grap hi cal texts. 

M a  t  k o  w s k i  A r  t u r, Wa r szta ty leksy kogra ficzno - przekłado we, In sty tut
Fi lo lo gii Wscho d niosłowiańskiej, Uni we r sy tet Opo l ski, Ja r nołtó wek, 3–5 li pca
2009.

M a t k o w s k i  A r t u r, II warsztaty słownikowe »Na tropach trans la tów«,
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Opolski, Jarnołtówek,
2–4 lipca 2010.

O l  k u s z  K s e  n i a, IV Ogól no po l ska Interdy scyp lina r na Kon fe ren cja Na -
uko wa z cy klu »Fan ta sty cz ność i cu do w ność«, In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej, Uni -
we r sy tet Zie lono gó r ski, 24–25 maja 2010 r., tytuł re fe ra tu: Pię k no prze klę te – o
sztu ce i ar ty stach w fan ta sty ce gro zy.

O l k u s z  K s e n i a, Euroconu 2010, Cieszyn, 26–29 sierpnia 2010 r., tytuł : 
re fe ra tu: Swo j skie przestrzenie – groźne przestrzenie. O najnowszej polskiej
fantastyce gro zy.

O l  k u s z  K s e  n i a, udział w pa ne lu dys ku sy j nym pod czas ta r gów Ars Fan -
ta sti ca, Wy daw ni c two Runa, Wa r sza wa, 22–23 maja 2010 r.

P o  r w o ł  M o  n i  k a, Kon fe ren cja na uko wa Ima go Mun di »Tłumacz –
sługa, po śred nik, twó r ca?«, In sty tut Lin g wi sty ki Sto so wa nej, Uni we r sy tet Wa r -
sza wski, 29–30 maja 2010 r., tytuł re fe ra tu: Psy cho ling wisty czny opis pro ce su
tłuma cze nia.

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w roku... 241



P o r w o ł  M o  n i  k a, Emerging topics in translation, Dipartimento di Scien- 
ze del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (DSLIT) i Scuola
Superiore di Lingua Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT), University
of Trieste, Trieste (Włochy), 16–18 czerwca 2010 r., tytuł referatu: Translators’ 
per fo r man ce expressed through strategies and ta c tics.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja me to dy cz na »Te a ching
bu si ness En glish to pre-ex pe rien ce le a r ners«, Wy ższa Szkoła Ban ko wo ści
w Ka to wi cach, 13 maja 2010 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Udział w szko le niu me to dy cz nym dla
na uczy cie li ję zy ka an gie l skie go, An glo lang Aca de my of En glish, Scar bo ro ugh
(Wie l ka Bry ta nia), 19 cze r w ca–3 li pca 2010 r. (wy jazd w ra mach pro gra mu
ERASMUS).

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja me to dy cz na dla na uczy -
cie li szkół języ ko wych oraz ucze l ni wyższych A STEP AHEAD  FESTIVAL,
British Co un cil, IATEFL Po land i Pe a r son Lon g man, Ka to wi ce, 20 maja 2009 r. 

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja dla szkół języ ko wych i
wyższych ucze l ni TEACHING – TESTING – TRACKING PROGRESS, Ox -
ford Uni ve r si ty Press i Po lan glo, Ka to wi ce, 10 września 2009 r. 

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, The glo ba li sa tion as a chal len ge to
pri ma ry, se con da ry and uni ve r si ty lan gu a ge te a ching,  New tech no lo gi cal de ve -
lo p ments in fo re ign lan gu a ge te a ching and le a r ning, Po z nań 11–13 września
2009 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Fo rum języ ko we i wa r szta ty dla na -
uczy cie li: Roz mo wy kon tro lo wa ne, czy li pra widłowa ko mu ni ka cja jako  pod sta -
wo we narzędzie za po bie ga nia kon fli ktom i roz wiązy wa nia pro ble mów w szko le,
Re gio na l ny Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li WOM w Ka to wi cach, 8
paździe r ni ka 2009 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 języka an -
gie l skie go orga ni zo wa ne przez IATEFL Po land Re gion Gó r nośląski, Gli wi ce
24 paździe r ni ka 2009 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja me to dy cz na dla na uczy -
cie li szkół języ ko wych oraz ucze l ni wyższych A STEP AHEAD  FESTIVAL, Pe a -
r son Lon g man, Ka to wi ce, 24 li sto pa da 2009 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 me to dy cz ne dla na uczy cie li
języka an gie l skie go, Re gio na l ny Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li WOM
w Ka to wi cach, 10 grud nia 2009 r. 

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja me to dy cz na dla na uczy -
cie li: Bu duj mo sty za miast mu rów, Pe a r son Lon g man, Ka to wi ce, 26 lu te go 2010 r.
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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 języka an -
gie l skie go: GLIMPSES OF IRELAND, Sto wa rzy sze nie Na uczy cie li Języka An -
gie l skie go IATEFL Po land, Ry b nik, 6 ma r ca 2010 r.

R o  b a  s z  k i e  w i c z  A g  n i e  s z  k a, Kon fe ren cja me to dy cz na dla na uczy -
cie li: Qu a li ty in put, qu a li ty ou t put: li ste ning to le arn, Ma c mil lan Pol ska, Ka to -
wi ce, 10 ma r ca 2010 r.

R y b i ń s k a  K a  t a  r z y  n a, The 19-th An nu al In ter na tio nal Con fe ren ce on
Vi r gi nia Wo olf – Wo olf and the City, For d ham Uni ve r si ty, Lin coln Cen ter,
Nowy Jork (Sta ny Zjed no czo ne), 4–7 cze r w ca 2009 r., tytuł referatu: The
Language of Shop Windows in Virginia Woolf’s Novels;

R y b i ń s k a  K a  t a  r z y  n a, Оломоуцкие дни русистов, Fi lo zo fi cka Fa ku l -
ta, Uni ve rzi ta Palackého w Ołomuńcu (Re pu b li ka Cze ska), 2–4 września 2009 r.,
tytuł referatu: Русские писатели в очерках Вирджинии Вульф.

R y b i ń s k a  K a  t a  r z y  n a, IX między na ro do wa kon fe ren cja sla wi sty cz na z 
cy klu „Wie l kie te ma ty ku l tu ry w li te ra tu rach słowiańskich”; te mat – Ciało; In -
sty tut Fi lo lo gii Słowiańskiej, Uni we r sy tet Wrocławski, 19–21 li sto pa da 2009 r.

S t r ó z i k  P a w e ł, udział w wy sta wie „Golo Mann. Die Ge s chi ch te”
w Bud den broo kha us, Heinrich -und-Tho mas-Mann- Zen trum w Lu be ce (Nie -
mcy), 14–16 li sto pa da 2009 r.

S t r ó z i k  P a w e ł, udział w wy sta wie „Ein Buch schre ibt Ge s chi ch te.
50 Ja hre »Ble ch trom mel«” w Günter Gras s - Ha us w Lu be ce (Nie mcy), 14–16 li -
sto pa da 2009 r.

S t r ó z i k  P a w e ł, Ge ist und Tat Heinrich Manns Essays der Dreißiger
Jahre, Heinrich-Mann-Gesellschaft, Lubeka (Niemcy), 27–28 marca 2010 r.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Spra che und Emo tio nen im De ut s chen und Tsche chi -
s chen, Uni we r sy tet Ostra wski (Re pu b li ka Cze ska), 26–28 li sto pa da 2009 r.,
tytuł re fe ra tu: Die emo tio na len En t be hrun gen ei ner tro st lo sen Kin d he it.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, 3. Kon gress des Mitteleuropäischen Germa nisten ver -
ban des, Uni we r sy tet Wie deński (Au stria), 8–10 kwie t nia 2010 r., tytuł re fe ra tu:
Die En t fre m dungs- und Entwurzelungsgefühle in den Wer ken von Eri ca Pe dret ti 
und Pe ter Härtling.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Die Stel lung der Ge r ma ni stik in der Tsche chi s chen
Re pu b lik nach der Bolo gna - Re form, Filozofická fa ku l ta, Uni we r sy tet Ka ro la w
Pra dze (Re pu b li ka Cze ska), 16-17 września 2010 r., tytuł re fe ra tu: Die Spu ren -
su che nach der ve r lo re nen Kin d he it. Am Be i spiel der Ro ma ne »En g ste He i mat«
von Eri ca Pe dret ti und »Zwettl« von Pe ter Härtling.

Š e b e s t o v á  I r e  n a, Was ich vor langem an einem andern Ort begonnen
habe… – Die Erinnerungstexte der Autorin Erica Pedretti, Uniwersytet
we Freiburgu (Niemcy), 28–30 października 2010 r., tytuł referatu: En t frem-
dung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pe dret tis.
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W o j t c z a k  E m i l i a, Dia log Ku l tur V, Hra dec Kra lo ve (Re pu b li ka Cze -
ska), 20-21 sty cz nia 2009 r., tytuł referatu: Eufemizmy w tekstach polityków
i o polityce.

W o j t c z a k  E m i l i a, Eu ro lin gua & Euro lit te ra ria: Nepřípustnost, ne -
patřičnost a zákazy v jazykové a literární ko mu ni ka ci, Li be rec (Re pu b li ka Cze -
ska), 24–26 września 2009 r., tytuł referatu: Thematisierung von Tabuthemen in 
ausgewählten Lehrwerken DaF.

W o j t c z a k  E m i l i a, Sprache und Emotionen im Deutschen und im
Tschechischen, Ostrava  (Republika Czeska), 26–28 listopada 2009 r., tytuł
referatu: Darstellung der Emotionen in ausgewählten Lehrwerken DaF. 

V o  g e l  D a  n i e l, Mię dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa »Wschód–Za -
chód«, In sty tut Neo fi lo lo gii, Aka de mia Po mo r ska w Słup sku, 23–25 wrze ś nia
2009 r., tytuł re fe ra tu: Black At lan tic in Ca ryl Phil lips »Fi c tion«.

V o  g e l  D a  n i e l, udział w wa l nym zgro ma dze niu Pol skie go To wa rzy stwa
Con ra do wskie go, Wa r sza wa, 14 maja 2010 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, Jazykový ob raz pra vdy v českých fra zeo logi -

s mech, wykład dla stu den tów Stu dium Do kto r skie go w dniu 24.06.2009 r. na
Wy dzia le Filo zo fi cz nym Uni wer sy te tu Prešovskiego w Prešov, Słowa cja.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kulturní dete r mi nan ty stru ktu ry jazykového
pro je vu, wykład otwa r ty w dniu 25.06.2009 r. na Wy dzia le Filo zo fi cz nym Uni -
wer sy te tu Prešovskiego w Prešov, Słowa cja.

B a  l o  w s k i  M i e  c z y s ł a w, Kulturémy v českém a polském ja zy ce,
wykład otwa r ty w dniu 23.09.2009 r. na Wy dzia le Filo zo fi cz nym Uni wer sy te tu
F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu, Cze chy.

7. Awan se na uko we
J a  s i  t a  E s t e  r a, otrzy ma nie tytułu  d o  k t o  r a  n a u k  h u m a  n i  s t y  c z  -

n y c h  uchwałą Wy działu Filo logi cz ne go Uni wer sy te tu Wrocławskie go z dnia
15 grud nia 2009 roku (tytuł pra cy: Li te ra tu ra jako okno na świat – pró ba mo no -
gra fii Wo l f gan ga Bit t ne ra, pro mo tor: prof. dr hab. Nor bert Hon sza).

G i e  r o ń  -  C z e  p c z o r  E w a, otrzy ma nie tytułu  d o  k t o  r a  n a u k
h u m a  n i  s t y  c z  n y c h  na da ne go przez Uni we r sy tet Ostra wski w Ostra wie
w dniu 27 sty cz nia 2010 roku (tytuł pra cy: A cor pus - ba sed cogni tive- se man tic
ana ly sis of the pri ma ry ba sic co lo ur terms in   En glish and Po lish, pro mo tor:
prof. PhDr. Sta ni s lav Ka v ka, CSc.).
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M o  l ę  d a  J a  c e k, otrzy ma nie tytułu  d o  k t o  r a  n a u k  h u m a  n i  s t y  c z  -
n y c h  na da ne go przez Uni we r sy tet Ostra wski w Ostra wie w dniu 27 sty cz nia
2010 roku (tytuł pracy: Comparative Study of Phonological Adaptations of
Anglicisms in Czech and in Polish since the 1990s, promotor: prof. PhDr.
Stanislav Kavka, Csc.).

P o  r w o ł  M o  n i  k a, otrzy ma nie tytułu  d o  k t o  r a  n a u k  h u m a  n i  s t y  -
c z  n y c h  uchwałą Wy działu Filo logi cz ne go Uni wer sy te tu Opo l skie go z dnia
9 lipca 2009 roku (tytuł pra cy: Stra te gies and ta c tics in spe cia li sed trans la tion
from En glish into Po lish and from Po lish into En glish, pro mo tor: prof. dr hab.
Ta de usz Pio tro wski).
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Kse nia OLKUSZ

Działal ność Koła Na uko we go Lite ratu rozna w ców
przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu

w la tach 2008–2010

Koło Na uko we Lite ratu rozna w ców po wstało przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii
w 2008 r. Od mo men tu założe nia opie ku je się nim dr Kse nia Ol kusz. Do Koła
na leżą stu den ci pa sjo nujący się li te ra turą oraz sze ro ko po j mo waną ku l turą (ta k -
że tą po pu larną). W roku aka de mi c kim 2008/2009 fun kcję prze wod niczącej
Koła pełniła Ma g da le na Klo sek. W la tach 2009/2010 za da nie to prze jęła Ma g -
da le na Ru dak.

Fun da men tal nym za da niem Koła jest pogłębia nie wie dzy z za kre su li te ra tu ry 
oraz akty w ne ucze st ni c two w ży ciu kul tu ra l nym. Służą temu spo t ka nia i dys ku -
sje po świę co ne twó r czo ści wy bra nych pi sa rzy czy utwo rom li te ra c kim z roz ma -
i tych krę gów ku l tu ro wych lub udział w kon fe ren cjach, kon we ntach, fe sti wa lach 
li te ra tu ry, a ta k że w spo t ka niach z au to ra mi.

Je sie nią 2008 r. stu den ci z Koła wzię li udział w ogól no po l skim „Fe sti wa lu
Pora Kry mi nału”. W sie r p niu 2010 r. nie któ rzy człon ko wie Koła ucze st ni czy li
w wykładach i spo t ka niach au to rskich zor gani zo wa nych w Cie szy nie w ra mach
Eu ro co nu, czy li im pre zy, któ rej te ma tyką była sze ro ko po ję ta fan ta sty ka. 

Pod czas coty go d nio wych spo t kań oma wia ne są kwe stie związane z li te ra -
turą, sztuką fi l mową czy te a trem. Po nie waż jed nym z isto t nie j szych założeń jest 
to, że ka ż de zja wi sko li te ra c kie ma ra cję bytu, jest wa ż ne i po trze b ne z pun ktu
wi dze nia ku l tu ry, prze to spo t ka nia Koła mają cha ra kter dys ku r su, są roz mo wa -
mi o li te ra tu rze, o po trze bach od bio r ców, o zja wi skach, ga tun kach, ar ty stach.
Do tyczą zja wisk li te ra c kich i fi l mo wych, od noszą się też prze kształceń, ja kim
pod le ga no wo cze s na ku l tu ra, rów nież ta po pu la r na. Ce lem spo t kań jest pogłę-
bia nie wie dzy z za kre su lite ratu rozna w stwa, za po zna nie się z dziełami świa to -
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wej li te ra tu ry za rów no na leżącej do kla sy ki, jak i współcze s nej. Przed mio tem
zain tere so wa nia człon ków Koła były w okre sie spra woz da w czym m. in. pro ble -
my li te ra tu ry kry mi na l nej, fan ta sty cz nej, przy go do wej czy sen sa cy j nej. Po ja -
wiła się rów nież te ma ty ka do tycząca po sta ci ko bie cych w li te ra tu rze i fi l mie.
Dys ku sja do ty czyła nie ty l ko li te ra tu ry pię k nej, lecz ta k że li te ra tu ry fa ktu. Zain -
tere so wa nie człon ków Koła wzbu dziła też twó r czość pi sa rzy skan dy na wskich,
mię dzy in ny mi Knu ta Ha m su na i Si grid Un d set. Jed no ze spo t kań do ty czyło ro -
man su; w tra kcie dys ku sji po szu ki wa no od po wie dzi na py ta nie, jaki film
zasłużyłby na mia no „ro man su wszech cza sów”. Przed mio tem jed nej z dys ku sji 
była rów nież po e zja; ana li zo wa no i in ter pre towa no wie r sze Wisławy Szy m bo r -
skiej i ks. Jana Twar do wskie go. Za j mo wa no się ta k że pro ble ma tyką tota lita ry z -
mu, mo ty wem sa mo tno ści i sa mo bó j stwa w li te ra tu rze.

Działal ność Koła po le ga ta k że na orga ni zo wa niu wykładów, pod czas któ -
rych swoją wiedzą dzielą się za pro sze ni wykłado w cy z in nych ośro d ków aka de -
mi c kich. W maju 2009 r. go ści li śmy pro fe so ra dra hab. Wiesława Ol ku sza
z Uni wer sy te tu Opo l skie go. Te ma tem wystąpie nia była obe cność mo ty wów
orien ta l nych w li te ra tu rze XIX wie ku. Wykład był ilu stro wa ny sto sowną
wschodnią mu zyką.

W kwie t niu 2010 r. odbył się wykład dr hab. Anny Ge m ry z Uni wer sy te tu
Wrocławskie go. Nosił on tytuł Od po two ra do aman ta: wa m pir w ku l tu rze i li -
te ra tu rze i do ty czył obe cno ści, spe cy fi ki oraz mo dy fi ka cji, ja kim uległ mo tyw
wa m pi ra.

Po twier dze niem dbałości o ja kość od by wa nych spo t kań jest ta k że obe cność
Koła na łamach „Eu no mii”. Prze wod nicząca, Ma g da le na Ru dak, kil ka kro t nie
opi sy wała akty w ność swoją i ko le gów właś nie w tym ucze l nia nym cza so piś-
mie.

In fo r ma cje o działal no ści oraz pro fi lu zain te re so wań Koła Na uko we go Lite -
ratu rozna w ców zna leźć mo ż na na ofi cja l nej stro nie ucze l ni. Od 2010 Koło po -
sia da logo, za pro je kto wane przez mgr. inż. Szy mo na Szta je ra z Poli te ch ni ki
Wrocławskiej.

Członkowie Koła Naukowego Literaturoznawców w przyszłym roku aka de -
mi c kim planują aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, organizację ko le j -
nych wykładów gościnnych oraz spotkań z wykładowcami PWSZ w Ra ci bo rzu. 
Wszystkie te działania służyć mają celom poznawczym, pogłębiać wiedzę o li -
te ra tu rze, sztuce i kulturze.
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Ju sty na KOŚCIU KIE WICZ

Spra wo z da nie z działal no ści Stu den c kie go
Koła Na uko we go Bo he mi stów 

roku aka de mi c kim 2008/2009 i 2009/2010

W mu rach PWSZ w Ra ci bo rzu prę ż nie roz wi ja się Stu den c kie Koło Na uko -
we Bo he mi stów, działające przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii. Ist nie je już trzy lata.
Wnio sek o powołanie Koła zo stał złożo ny w Re kto ra cie już sty cz niu 2006 r.,
ale pra w nie zo stało ono zare je stro wa ne w maju 2006 r. Pie r wszym opie ku nem
na uko wym Koła była mgr Bar ba ra Ku daj, od 8 ma r ca 2007 r. fun kcję tę pełni
mgr Ju sty na Ko ściu kie wicz. W zarządzie Koła za sia dają stu den ci dru gie go
i trze cie go roku Filo lo gii cze skiej. Koło zrze sza pięć osób z trze cie 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, 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 Bo he mi sty ki z kra ju i za gra ni -

cy.
Człon ko wie Koła spo ty ka li się śred nio raz w mie siącu. Na prze strze ni roku

aka demi c kie go 2008/2009 do naj wię kszych osiągnięć Koła Na uko we go na leżą:
 – Zor gani zo wa nie akcji „Po mo c na dłoń”, któ ra miała na celu po móc stu den tom 

pie r wsze go roku Fi lo lo gii an gie l sko-cze skiej w zo rien to wa niu się w stru ktu -
rze ucze l ni, w spra wach organi zacyjno -forma l nych,

– Zor gani zo wa nie III mię dzy naro do wej kon fe ren cji na ukowej stu den tów bo he -
mi sty ki pod nazwą Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra Czech. Na uko we spo t ka nia stu -
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dentów i do kto ran tów, oraz do kto rów z pol skich, cze skich i ro sy j skich ośro d -
ków uni we r sytec kich miały mie j s ce 7–8.04.2009 r. 
W tym roku go ś ć mi ho no ro wy mi byli: 

– A n  d r z e j  J a  g o  d z i  ń  s k i  – tłumacz, pu b li cy sta, re da ktor, dzien ni karz
„Ra dia Wo l na Eu ro pa”, fe lie to ni sta i ko re spon dent „Ga ze ty Wy bo r czej”
w Pra dze i Bra tysławie, dy re ktor In sty tu tu Pol skie go w Pra dze, ra d ca kul tu -
ral ny Am ba sa dy Rze czypo spo li tej Pol skiej w Pra dze, dy re ktor Fe sti wa lu
Wy sze hra dz kiego, do ma r ca 2006 roku dy re ktor  Mię dzyna rodo we go Fun du -
szu Wy sze hra dz kiego, eks pert do spraw pro mo cji Mię dzyna rodo we go Fun -
du szu Wy sze hra dz kiego;

– M i  c h a l  V i e  w e g h  – je den z naj bar dziej po pu la r nych pi sa rzy w Cze -
chach, au tor sie dem na stu tytułów, z cze go w Pol sce wy da no osiem. Wie le
z jego utwo rów ze kra nizo wa no.
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. 
– Wy jazd ze stu den ta mi filo lo gii cze skiej i fi lo lo gii angie lsko - cze skiej do

Ołomu ń ca i Štramberku. Stu den ci mo gli za po znać się z hi sto rią i ku l turą
Czech i Mo raw, zwie dzi li za mek, ka te drę i mu zea.

– Udział w Fo rum Kół Na uko wych, ja kie miało mie j s ce w li sto pa dzie 2008 r.
w auli Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu. Stu den ci fi lo -
lo gii cze skiej za pre zen towa li działal ność koła na uko we go na prze strze ni
dwóch lat i wystąpili z re fe ra ta mi, do tyczącymi cze skiej li te ra tu ry i sztu ki. 

– Zor gani 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.

– Zor gani zo wa nie spo t ka nia opłat ko we go dla wykłado w ców i stu den tów filo -
logii cze skiej i fi lo lo gii angie lsko - cze skiej – gru dzień 2008. 
Na to miast w roku aka de mi c kim 2009/2010 człon ko wie Koła spo ty ka li się

śred nio raz w mie siącu. Do naj wię kszych osiągnięć Koła Na uko we go w tym
roku na leżą:
1. Zor gani zo wa nie III Se mi na rium Ra ci bo r sko-Pra skiego, Pra ga 20–22 kwie t nia 

2010 r., pod czas które go pogłębia li swą wie dzę z za kre su hi sto rii i ku l tu ry
Czech. Te ma tem była Pra ga – mia sto ku l tu ry i sztu ki. Ponad to 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,
obe j rze li spektakl w Te a trze Na ro do wym, zwie dzi li pra skie mu zea i ga le rie
sztu ki, Kla sztor Stra ho wski, jego bib lio te kę z ponad 800-le t nią tra dycją,
zwie dzi li ta k że ze spół pałaco wo-o gro do wy, w któ rym obe c nie mie ści się cze -
ski se nat – pałac Wal d ste i na. 
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2. Zor gani 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 (i nie ty l ko) mo gli za po znać się z osiągnię cia mi cze skiej kine -
ma to gra fii. 

3. Zor gani zo wa nie wigi lii dla wykłado w ców i stu den tów filo lo gii cze skiej
i filo lo gii an gie l skiej z fi lo lo gią cze ską. 

4. Zor gani zo wa nie wyj ścia do mu ze um w Ra ci bo rzu dla stu den tów filo lo gii
cze skiej i filo lo gii an gie l skiej z fi lo lo gią czeską w celu za po zna nia się ze
spu ścizną ku l tu rową ziem Śląska i Mo raw (tra dy cja pol sko - cze ska tych
ziem).

5. Zor gani zo wa nie akcji „Po mo c na dłoń”, któ ra miała na celu po móc stu den tom 
pie r wsze go roku filo lo gii an gie l skiej z fi lo lo gią czeską w zo rien to wa niu się
w stru ktu rze ucze l ni, w spra wach organi zacyjno -forma l nych.
Człon ko wie Stu den c kie go Na uko we go Koła Bo he mi stów pro wadzą własną

(do tyczącą działal no ści Koła), ofi cjalną stro nę in ter ne tową, 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 pla nują je sz cze zo r ga ni zować.
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 galerią zdjęć. 
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Maria MOSK WA

Dy p lo my ma gi ste r skie w Ostra wie
Roz począł się le t ni se mestr na uki na Uni wer sy te cie Ostra wskim. Po jego za -

ko ń cze niu nastąpiła ob ro na prac ma gi ste r skich. Rów nież ab so l wen tki PWSZ
w Ra ci bo rzu, kon ty nu ujące stu dia w Ostra wie, przy go to wy wały się do tego wa -
ż ne go wy da rze nia. Gru pa roz po częła swoją przy go dę z ję zy kiem cze skim
w roku 2005 w ra ci bo r skiej PWSZ. Wte dy właś nie w Ra ci bo rzu ogłoszo no
pier wszy na bór na nowy kie ru nek fi lo lo gia cze ska. Członko wie ka dry: prof.
Mie czysław Ba lo wski, dr Jo an na Ma ksym-Ben czew oraz dr Jo an na Kor but
w cha ra kte rze pro mo to rów po pro wa dzi li liczną gru pę bo he mi stów do uzy ska nia 
tytułu li cen cja ta fi lo lo gii cze skiej. 

Po niewątpli wym su kce sie, ja kim po trzech la tach było zdo by cie dy p lo mu li -
cen cja ta, gru pa pię cio ro ab so l wen tów pie r wsze go ro cz ni ka ra ci bo r skiej bo he mi -
sty ki przystąpiła do eg za minu wstę p ne go na II sto pień stu diów bohe mi sty cz -
nych (stu diów ma gi ste r skich) na Uni wer sy te cie Ostra wskim. Lo ka li za cja Uni -
wer sy te tu i mo ż li wość prze by wa nia w cen trum wy da rzeń wa ż nych dla na szych
połud nio wych sąsia dów sta no wiły czyn ni ki de cy dujące o wy bo rze do sko nałego 
mie j s ca da l szej edu ka cji. 

So lid ne przy go to wa nie uzy ska ne w Ra ci bo rzu po zwo liło nam zdo być in de ks 
na słynnej ostrawskiej ucze l ni. Kon takt z tzw. ży wym ję zy kiem oraz ucze st ni c -
two w wykładach, ćwi cze niach i kon fe ren cjach od by wających się wyłącz nie
w ję zy ku cze skim to po wo dy, dla któ rych wa r to wziąć udział w tak nie ty po wym 
pro je kcie. Wszech stron ne przy go to wa nie do tak ogro mne go wy zwa nia jest
zasługą ra ci bo r skiej ka dry, któ ra od początku ukie run ko wała przyszłych bo he -
mi stów. Re pre zen ta cja Pań stwo wej Wyż szej Szkoły Zawo do wej w Ra ci bo rzu
poza gra ni ca mi kra ju jest po wo dem do dumy. W Ostra wie doc. Ire na Bo go czo-
vá oraz doc. Jan Ma lu ra byli promo to ra mi pol skich stu den tek: Ka ro li ny Bu r -
szyk, Ani ty Le nart, Zu zan ny Ma rek, Anny Ole ja r nik oraz Ma rii Mo sk wy. 
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Po mi mo nie wie l kiej od ległości od Ra ci bo rza Ostra wa two rzy zupełnie od rę -
b ny kon tekst ku l tu ro wy, wart bli ż sze go po zna nia; dla gru py z Ra ci bo rza była
i jest ciągle mia stem kon tra stów i mie szających się ku l tur: cze skiej i pol skiej. 

Kon ty nu a cja stu diów w Ostra wie ma wie le za let. Oprócz wspo mnia ne go
ciągłego kon ta ktu z ję zy kiem cze skim stu den ci ko rzy stali z do bro dziejstw naj -
no wszej te ch ni ki, od ele ktro ni cz nej re je stra cji w tra kcie na bo ru po przez ele ktro -
ni cz ny plan za jęć i ta kiż in deks, po ele ktro ni cz ny sy stem do sko na le za opa trzo -
nej ucze l nia nej bi b lio te ki. Uni we r sy tet w Ostra wie pro po nu je da l szy roz wój nie
ty l ko od stro ny lite ratu rozna w czej, ale ta k że od stro ny ling wi sty cz nej. 

Naj cie ka wsze – zda niem stu den tów – przed mio ty to te o ria na rra cji, wstęp do 
in ter pre ta cji dzieł li te ra c kich, te o ria ko mu ni ka cji, so cjo lo gia li te ra tu ry, wia do -
mo ści o fi l mie cze skim czy cho cia ż by po e zja cze ska przełomu stu le ci. 

Stu den tów z re jo nu przy gra ni cza na pe w no zain te re su je gra ma ty ka po rów na -
w cza, kom para ty sty ka li te ra tu ry cze skiej i pol skiej, a ta k że dia le kto lo gia. Dla
zna w ców za by t ków li te ra tu ry cze skiej istotną po zycją jest li te ra tu ra śred nio wie -
cza oraz gra ma ty ka hi sto ry cz na. 

Wie le spo śród tych przed mio tów po zwa la roz winąć zain tere so wa nia zwią-
zane z ję zy kiem cze skim kształto wa ne wcze ś niej w Pań stwo wej Wyż szej Szko -
le Zawo do wej w Ra ci bo rzu, sta no wią bo wiem ha r mo nijną kon ty nu a cję zdo by -
wa nia wie dzy z za kre su pra kty cz nej na uki ję zy ka cze skie go oraz gra ma ty ki,
a prze de wszy stkim ku l tu ry oraz hi sto rii Czech, pro wa dzo ne w Ra ci bo rzu przez 
mgr Ju sty nę Ko ściu kie wicz, mgr Bar ba rę Ku daj oraz mgr Łucję Ba ń czyk, aktu -
a l nie do kto ry zujące się w Cze chach. 

Naj cie ka wszym ele men tem w or ga ni za cji na uki na Uni wer sy te cie Ostraw-
skim jest sa mo dzie l ne kom po no wa nie pla nu za jęć. Pełna do wol ność nie ist nie je, 
po nie waż przed mio ty po dzie lo ne na ka te go rie A, B i C wy bie rać na le ży ze
szcze gó l nym uw z ględ nie niem przed mio tów typu A (któ re są obo wiązko we, jest 
ich jed nak nie wie le). Ucze l nia uczy niła pie r wszy krok w kie run ku roz wo ju
krea ty w no ści stu den tów, któ rzy de cy dują o wy bo rze wię kszo ści przed mio tów. 

Ko le j nym nie co dzien nym zja wi skiem jest sy stem pun kto wy. Ka ż dy z przed -
mio tów po sia da okre śloną ilość pun któw, któ re stu dent zdo by wa po uzy ska niu
za li cze nia lub oce ny z da ne go przed mio tu. Na le ży prze strze gać za sad okre ślo -
nych w re gu la mi nie uni wer sy te tu, aby zdążyć z pro ce durą zdo by wa nia pun któw 
przed za ko ń cze niem se me stru. Mi ni mum i ma ksi mum pun któw rów nież jest
okre ślo ne w re gu la mi nie do tyczącym sy ste mu pun kto we go.

Roz po czę cie roku aka demi c kie go na stę pu je już we wrze ś niu (zwy kle około
20 wrze ś nia), z czym wiąże się wie le ane g dot, na to miast ko lejną nie spo dzianką
jest za ko ń cze nie se me stru zi mo we go już przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
(nie mal w połowie grud nia). Le t ni se mestr na Uni wer sy te cie Ostra wskim za -
czy na się w połowie lu te go, w tym sa mym cza sie trwa rów nież ele ktro ni cz na
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re je stra cja kan dy da tów, któ rzy chcie li by stu dio wać na tym że uni wer sy te cie. Za -
ko ń cze nie se me stru le t nie go rów nież jest wcze ś nie j sze niż na pol skich ucze l -
niach, bo w połowie maja. Pó ź niej na stę pują eg za mi ny i ob ro ny prac ma gi ste r -
skich. To właś nie nas cze kało przed ki l koma dniami*. Chwi le nie do za po mnie -
nia, pi ęk ne, cho ć bar dzo stresujące.
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* Informacja od redakcji: wszystkie wymienione w artykule studentki obroniły się na
Uniwersytecie Ostrawskim i uzyskały dyplom z wyróżnieniem.




