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Języ koz na w stwo





De bo ra KOSEL

Ar ti fo ni my cze skich wy ko na w ców
ro cka pro gre syw ne go

Abs tract

Ar ti p ho nyms of Czech pro gres si ve rock ar tists re fer to the chara cte ri za tion of the na mes of
these bands, but also to the lo ca li za tion of ar ti p ho nyms in the lin gu i stic field of ono ma stics. The
pre sent pa per de scribs: ar ti p ho nyms and the ir pla ce in ono ma stic stu dies; and the im pact of the
po li ti cal si tu a tion on the na ming of ne w co mers; ana ly sis of na mes of spe ci fic re pre sen tati ves of
pro gres si ve mu sic (so lo ists and bands) and sa m p le chara cte ri za tion and in di ca tion of ten den cies
of no menc la tu re. Eve ry band tries to fi gu re out name, which will be re se r ved only for him. Bands
are wil ling to have uni que na mes that will re flect the ir mu sic sty le as well as the ir ou t lo ok on life.
This the sis is just a part of the in ter pre tati ve po ssi bi li ties, it can be co me a good sta r ting po int for
fu r t her re se arch of ar ti p ho nym is sue, not only for Czech pro gres si ve rock ar tists, but also for
diffe rent co un tries and mu sic gen res.

Abs trakt

Ar ty kuł Arti fo ni my cze skich wy ko na w ców ro cka pro gre syw ne go do ty czy cha ra kte ry styki nazw 
ty ch że ze społów, ale ta k że umie js co wie nia ar ti fo ni mów w dzia le języ koz na w stwa, ja kim jest ono -
ma sty ka. Pra ca opi su je: ar ti fo ni my i ich mie j s ce w ba da niach ono ma sty cz nych; ana li zę nazw kon -
kre t nych przed sta wi cie li sze ro ko poj mo wa ne go ro cka pro gre syw ne go (so li stów i ze społów) oraz
pró ba cha ra kte ry styki oraz wska za nie ten den cji na ze w ni czych. Ka ż dy ze spół sta ra się przyjąć na -
zwę, któ ra bę dzie zare zer wo wa na ty l ko i wyłącz nie dla nie go. Sta ra się wy ró ż nić nazwą, wska zać 
nią swoją sty li sty kę mu zyczną, lecz rów nież spo j rze nie na świat. Pra ca sta no wi je dy nie fra g ment
mo ż li wo ści inter preta cy j nych, może się stać do brym pun ktem wyj ścia do da l szych ba dań nad za -
gad nie niem ar ti fo ni mów, nie ty l ko cze skich przed sta wi cie li ro cka pro gre syw ne go, ale ta k że in -
nych ga tun ków mu zy cz nych. 

Ke y words: ono ma stics, ar ti p ho nyms, chre ma to nyms, mu sic gen re, pro gre si ve rock

Słowa klu czo we: ono ma sty ka, ar ti fo ni my, chre ma to ni my, ga tu nek muzy cz ny, pro gre sy w ny rock
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Wstęp

Hu bert Gó r no wicz we Wstę pie do ono ma sty ki de fi niu je ono ma sty kę na stę -
pująco:

Ono ma sty ka [...] jest działem języ koz na w stwa za j mującym się zbie ra niem, kla sy fi kacją i ba -
da niem po cho dze nia nazw włas nych” (Gó r no wicz 1988, s. 8). 

Da lej ba dacz ten za sta na wia się, jak właści wie od ró ż nić na zwy własne (łac.
no mi na pro pria) od nazw po spo li tych (łac. no mi na ap pel la ti va). Twier dzi, iż
wy ra zy po spo li te po sia dają wie le de sy g na tów, na zwy własne zaś – ty l ko je den.
Jed nak już tu taj po ja wia się spo ry pro blem, po nie waż, jak do sko na le wie my,
imio na np. Ewa, Adam, Jan, Anna są na zwa mi włas ny mi, a od razu nie mal ka ż -
dy jest w sta nie wy mie nić ki l ka na ście osób (de sy g na tów), którą te imio na
noszą. Gó r no wicz posługu je się tu taj przy da t nym i do pre cy zo wującym okre śle -
niem „kon kre t na ko mu ni ka cja ję zy ko wa”1, co oz na cza, że je śli ktoś w na szym
oto cze niu uży wa imie nia Ewa, wie my, że cho dzi o tę kon kretną Ewę, a nie
o Ewę każdą czy np. Ewę Bem. Au tor wspo mi na rów nież o sy tu a cji, gdy może
dojść do po mie sza nia de sy g na tów, wte dy do na zwy do da je się ja kiś okre śl nik
np. Duża Ewa – Mała Ewa, Sta r sza Ewa – Młod sza Ewa, itd. (Gó r no wicz 1988, 
s. 9).

Jed nym z naj istot nie j szych pro ble mów ono ma sty ki jest spra wa od ró ż nie nia
oni mów od ape la ty wów. Ono ma ści wy mie niają ich całą gamę. Do naj waż nie j -
szych kry te riów ró ż ni cujących obie ka te go rie za li czają prze wa ż nie na stę pujące:

– „na zwa po spo li ta otrzy mu je wsze l kie role ję zy ko we, łącz nie z tą, że może
stać się w okre ślo nych wa run kach komu nika cy j nych nazwą własną (po przez
oni mi za cję), co na od wrót jest też na tu ra l nie mo ż li we (po przez ape laty wi za -
cję), ale jest eks po no wa ne jako pro ces wyjątko wy i nie za wsze sta bi l ny [...]”
(Gałko wski 2011, s. 181),

– pi so w nia nazw włas nych wie l ka li terą,

– na zwy własne (w prze ciw ie ń stwie do po spo li tych) w kon kre t nym akcie ko -
mu ni ka cji ję zy ko wej, są na zwa mi jed no stko wy mi (po sia dają je den de no mi -
nat),

– na zwy własne nie mają zna cze nia słow ni ko we go; po spo li te po sia dają to zna -
cze nie (dla od mia ny część ba da czy uz na je, że zna cze nie oni mów w po rów na -
niu ze zna cze niem ape la ty wów jest bo ga t sze, oni my po sia dają wąski za kres,
ale bo gatą treść (por. np. Ga j da 2004, s. 24),

8 De bo ra KOSEL

1 Jak pi sze au tor, sta no wi ono mo dy fi ka cję te r mi nu kon kre t ne wy da rze nie ję zy ko we Ka ro la
B ühle ra.



– oni mi cz ność jest cechą sto p nio walną (nie któ re oni my są bar dziej ty po we, inne 
mniej); do naj sta r szych oni mów za li cza się imio na i na zwy geo gra fi cz ne
(Wol ni cz - Pawłowska 2014, s. 203).

Szcze gó l ne sta no wi sko pre zen tu je Wi told Ma ń czak, któ ry od no si się do
poglądu sta ro ży t nych sto i ków, któ rzy głosi li, że na zwa własna do ty czy jed ne go
de sy g na tu, na zwa po spo li ta zaś oz na cza wię cej de sy g na tów. Au tor ten sta no w -
czo się z tym nie zga dza, po nie waż – po do b nie jak Gó r no wicz – przy ta cza
słowa „iż nie jed ne mu psu na imię Bu rek”. Przy zna je jed nak ra cję tej za sa dzie
we fra g men cie do tyczącym nazw geo gra fi cz nych, gdzie wy mie nia, że ty l ko jed -
na rze ka to Mis si sip pi2 oraz jed na, kon kre t na góra to Ara rat (Ma ń czak 2001,
s. 25). 

Ma ń czak skłania się ku zda niu, iż nie ma jed nej de fi ni cji na zwy włas nej,
któ ra zna lazłaby po twier dze nie w 100% przy pa d ków. Pro po nu je on, by roz -
wiązać roz strzy ga nie tej kwe stii w opa r ciu o kry te rium, któ re ma naj mniejszą li -
cz bę wyjątków, a nie po le gać na „pra wdach”, któ re czę sto z prawdą nie mają
wie le wspó l ne go3. Ba dacz jest naj bar dziej przy chy l ny te o rii, któ ra przy j mu je, że 
główną ró ż nicą mię dzy na zwa mi włas ny mi a ape la ty wa mi jest fakt, że te dru gie 
na ogół przekłada się z ję zy ka na ję zyk, na to miast na zwy własne po zo stają
w tłuma cze niu nie zmie nio ne (zob. Ma ń czak 2001, s. 27).

Główne nu r ty na ze w ni cze

Gó r no wicz we wspo mnia nej już pra cy wy dzie la 12 najpo pular nie j szych nu r -
tów na ze w ni czych związa nych z ty pa mi de sy g na tów. Od noszą się one do:

1. lu dzi, np. Kla ra4, Ha vel, Pelé, Pia sto wie;
2. miejsc5, np. Kutná Hora, Mo rze Śró dzie m ne, Ta try;
3. kon ty nen tów6, np. Eu ro pa, Cze chy, Mo ra wy;
4. zwierząt (zo o ni mia), np. pies Fa fik, kot Fi le mon, kro wa Kra su la;

Ar ti fo ni my cze skich wy ko na w ców ro cka pro gre syw ne go 9

2 W pol skiej pi so w ni spo t ka my się ra czej z nazwą Mis si si pi (przez jed no p).
3 Au tor za sta na wia się, co ba da cze ro zu mieją pod po ję ciem „kry te ria pra wdy”. Oka zu je się, że

za pra wdę uwa ża się słowa in ne go ba da cza lub ba da czy da ne go zja wi ska, któ rzy w śro do wi sku
uwa ża ni są za au to ry tet. Wy stę pu je swo i sty strach przed pod wa ża niem słów „au to ry te tu”, po nie -
waż nie zwra ca się uwa gi na to, czy pogląd jest pra wdzi wy czy nie, ale na to, kto da nych pogląd
przed sta wia (Ma ń czak 2001, s. 26–27).

4 Po da ję tu przykłady własne.
5 Za sób nazw tego typu zwa ny jest to po ni mią (z ję zy ka gre c kie go gr. to pos ‘miejsce, okolica’

i ony mos ‘imię’), a na uka to po no ma styką (Gó r no wicz 1988, s. 14).

6 Na zwy kon ty nen tów, ale ta k że na zwy kra in, państw są przed mio tem do cie kań cho ro ni mii
(Gó r no wicz 1988, s. 14).



5. sta t ków i okrę tów, np. Ti ta nic, Gu st loff, USS Ari zo na, Au ro ra;
6. ho te li, re sta u ra cji, do mów wcza so wych, wil li i skle pów, np. Wa l dorf Asto ria,

Ritz, wil la Atma, U Zlatého Ty gra, ka wia r nia Sla via, Te s co, Au chan, Lidl;
7. wy da rzeń hi sto ry cz nych, np. Bi twa Wa r sza wska, Pra ska Wio s na, dru ga wo j -

na świa to wa7;
8. jed no stek wo j sko wych, np. 4. Bry ga da Szy b kie go Re a go wa nia, 31. Bry ga da

Ochro ny przed Bro nią Ma so we go Ra że nia, 10. Opo l ska Bry ga da Lo gi sty cz na 
im. płka Pio tra Wy so c kie go;

9. kry p to ni mów ope ra cji bo jo wych, np. ope ra cja In dy go, ope ra cja Dy na mo,
ope ra cja Du naj;

10. szkół i zakładów pra cy, np. Uni we r sy tet Opo l ski, I Li ce um Ogó l no kształ-
cące w Ra ci bo rzu, Ko pa l nia Wę gla Ka mien ne go »Pnió wek«;

11. dzieł sztu ki (dzieła li te ra c kie, utwo ry mu zy cz ne, dzieła pla sty cz ne), np.
Dżu ma, Śluby pa nie ń skie, Marsz Ra det z kie go, Oda do ra do ści, Dama z ła-
siczką, Słone cz ni ki;

12. przed mio tów ma r twych, np. działo Car Pu sz ka, działo pan ce r ne Chwat.

Ty po lo gia ta jed nak po cho dzi z 1988 roku, więc minęło bli sko 30 lat i wraz
z roz wo jem te ch ni ki i na uki w co raz szy b ciej zmie niającym się świe cie te
główne ka te go rie za częły dzie lić się na mnie j sze pod ka te go rie. W tym mie j s cu
wa r to się za sta no wić, do któ rej ka te go rii przy pi sać na zwy ze społów ro c ko wych. 
Jako iż mu zy ka jest sztuką, a wy ko na w cy ar ty sta mi, mo ż na po ku sić się
o stwier dze nie, że być może Gó r no wicz przy pi sałby wy ko na w ców mu zy ki roz -
ry w ko wej, no wo cze s nej do ka te go rii „dzieła sztu ki”. W dzi sie j szych cza sach
jed nak na zwa ze społu jest swo i stym pro du ktem, a ze społy „fi r ma mi” sprze -
dającymi ten pro dukt. Na zwa ze społu jest ko mu ni ka tem mar ke tin go wym, może
więc, a na wet po win na „zwa bić” słucha cza (ele ment per swa zy j ny). Dla te go też
po wstała – jako swo i sta od po wiedź na ma so we pro ce sy na ze w ni cze w XX
i XXI w. – od rę b na gałąź (dział) ono ma sty ki za j mująca się chre mato ni ma mi,
na zwa mi związa ny mi z wy two ra mi rąk i my śli człowie ka (Bio lik, Duma 2011,
s. 9).

Chre ma to ni my

Sub dys cyp li na za j mująca się ba da niem chre ma to ni mii (czy li za so bu chre ma -
to ni mów) jest na zwa na chre mato no ma styką. Jest do dys cy p li na dość nowa
wśród nauk ono ma sty cz nych. Jej po pu la r ność i roz wój wy ni ka z prze mian
cywi liza cy j nych, z co raz to szy b ciej zmie niającego się świa ta, po ja wiających

10 De bo ra KOSEL

7 Sta tus jed no stek tego typu jest dys ku sy j ny, co do sko na le od zwie rcie d la pi so w nia zna ko mi tej
ich wię kszo ści małymi li te ra mi.



się wciąż no wych przed mio tów i pro du któw. Wzrost kon sum pcjo niz mu, do bre
wa run ki eko no mi cz ne sprzy jają po ja wia niu się no wych wy two rów pra cy lu dz -
kiej, co raz wię ksza kon ku ren cja spra wia, że niełatwo wy ró ż nić się na ryn ku
zby tu, dla te go tak bar dzo wa ż ne jest przy ję cie na zwy włas nej (Ba dy da 2011,
s. 31). Czesław Ko syl w ar ty ku le opub li ko wa nym we Współcze s nym ję zy ku pol -
skim, czę sto niesłusz nie do chre ma to ni mów za li cza się na zwy, któ re jego zda -
niem do tych chre ma to ni mów nie na leżą (np. na zwy kin, will, lo ka li ga stro -
nomi cz nych czy han d lo wych). Ta kie na zwy uwa ża on za „chre ma to ni my nie-
właści we” (ta kie, któ re nie zgod ne są z de fi nicją). Su ge ru je, że na zwy ta kie po -
win ny być roz pa try wa ne ra czej w ra mach to po ni mii (Ko syl 2001, s. 447).

Je sz cze inny po dział su ge ru je Ed ward Bre za. Wy ró ż nia ona bar dzo wie le
pod grup chre ma to ni mów m.in. akcjo ni my (na zwy wy da rzeń hi sto ry cz nych),
bio ni my (na zwy istot ży wych), doku men to ni my, er go ni my lub in sty tu cjo nimy
(na zwy in sty tu cji), fa le ro ni my (na zwy or de rów, oz na czeń itp.), heo r to ni my (na -
zwy świąt), ide o ni my (tytuły dzieł li te ra c kich, mu zy cz nych, fi l mów, dzieł sztu -
ki), mi to ni my (mito lo gi cz ne na zwy własne), po re jo ni my (na zwy śro d ków trans -
po rtu), uni ka to ni my (na zwy po je dyn czych eg zem p la rzy ja kie goś urządze nia,
przed mio tu, śro d ka lo ko mo cji), ty ro ni my (na zwy se rów) (Bre za 1998, s. 348–
–349). 

Naj nowszą ty po lo gię chre ma to ni mów przed sta wia Ar tur Gałko wski. Wy -
dzie la on dużą gru pę: chre ma to ni my uży t ko we (ta kie, któ re są „ję zy ko wym do -
wo dem lu dz kiej akty w no ści w ró ż nych ob sza rach ży cia pub li cz ne go”) (Gałko -
wski 2008, s. 51). W swo ich roz wa ża niach Gałko wski opie ra się na kry te rium
poza ję zy ko wym i wska zu je trzy pod gru py chre ma to ni mii uży t ko wej: mar ke tin -
gową, społecz no ściową oraz ide a cyjną. Je że li dana na zwa (de sy g nat) na sta wio -
na jest na zysk, Gałko wski za li cza taką na zwę do chre ma to ni mii mar ke tin go wej 
(na zwy firm i pro du któw). Je śli zaś nie jest związana z działal no ścią do cho -
dową – do chre ma to ni mii społecz no ścio wej (np. na zwy zrze szeń i or ga ni za cji).
Chre ma to ni mia ide a cy j na zaś, to taka, któ ra na zy wa np. przed się wię cia ku l tu ro -
we (Gałko wski 2008, s. 55).

Z pun ktu wi dze nia te ma ty ki ni nie j szej pra cy, isto t na jest zwłasz cza pro po zy -
cja ter mino logi cz na Anny Iwa no wskiej, któ ra w swo im ar ty ku le Na zwy współ-
cze s nych ka ba re tów. Mię dzy na dawcą a od biorcą, pró bu je zna leźć mie j s ce dla
nazw współcze s nych ka ba re tów, któ rych to na zwy nie zo stały wcze ś niej ni g -
dzie za kla syfi kowa ne. Ba da czka za uwa ża, że żad na pro po zy cja ty po lo gi zująca
nie mie ści w so bie nazw, któ re oma wia. Pro po nu je więc te r min ar ti fo ni my (od
łac. ar ti fex, -cis ‘artysta’) (Iwa no wska 2012, s. 198). Iwa no wska umie sz cza ar ti -
fo ni my w chre ma to ni mii uży t ko wej, „po nie waż nie wia do mo, czy dana gru pa
two rzy dla zy sku, czy z in nych po wo dów, ta kich jak: chęć samo rea li za cji, po -
trze ba za ba wia nia pub li cz no ści (co na le ży przy pi sać prze de wszy stkim ka ba re -
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cia rzom) czy ar ty sty cz nej akty w no ści” (Iwa no wska 2012, s. 198). Au to rka ta
za uwa ża rów nież, że te r mi nem ar ti fo nim mo ż na by objąć na zwy po je dyn czych
osób, do da je jed nak, że prze wa ż nie „byłyby to ra czej an tro po ni my w fun kcji ar -
ti fo ni mów” (Iwa no wska 2012, s. 199).

Iwa no wska w swo jej pra cy uwa ża, iż ar ti fo nim jest zna kiem to wa ro wym.
Twier dzi rów nież, że ar ti fo nim jest ko mu ni ka tem, któ ry po sia da swo je go na da -
w cę oraz od bio r cę (wir tua l ne go i rze czy wi ste go). Su ge ru je też, że wa r to ana li -
zo wać na zwę ze społu za wsze z jed nej per spe kty wy: na da w cy lub od bio r cy8

(Iwa no wska 2012, s. 199).
Do pro po zy cji Iwa no wskiej nawiązuje Ra dosław Ma r cin kie wicz, któ ry post -

rze ga ar ti fo ni my nie co sze rzej, tra ktując sam te r min jako hiper oni mi cz ny, obe j -
mujący wsze l kie na zwy wy ko na w ców so lo wych oraz ze społów, bez wzglę du na 
to czy ich działal ność przy no si do cho dy czy też nie. Pod chodząc w ten spo sób
do te ma tu, uz na je, że ar ti fo ni my to „na zwy własne, pod któ ry mi oso by lub gru -
py pro wadzą działal ność ar ty styczną” (Ma r cin kie wicz 2013, s. 174).

Na zwy cze skich ze społów ro cka pro gre syw ne go

Dla za pre zen towa nia wy ko na w ców ro cka pro gre syw ne go z Czech obrałam
ko le j ność al fa be tyczną, według al fa be tu cze skie go. W ni nie j szej pra cy uka za ny
jest ty l ko nie wie l ki wy ci nek ma te riału, któ ry udało mi się ze brać. Naj pierw
alfa be ty cz nie opi su ję wy ko na w ców, któ rych na zwa po ja wiająca się w opi sie
wy da w nictw fono gra fi cz nych, na pla ka tach czy bi le tach jest ale to ni mem (cho -
dzi o ze sta wie nia an tro poni micz ne w fo r mie pra wdzi wych, wid niejących w do -
ku men tach imion i na zwisk); są to naj czę ściej wy ko na w cy so lo wi, któ rzy są
w zde cy do wa nej mnie j szo ści je śli cho dzi o rock pro gre sy w ny w Cze chach. Na -
stę p na część bę dzie się składała z wy ko na w ców, któ rzy sami wy kre o wa li na -
zwy na uży tek swo jej działal no ści (por. Ma r cin kie wicz 2012, s. 337–339).

W opi sie po szcze gó l nych nazw sto su ję mo del, któ ry składa się z na stę pują-
cych czę ści:

a) ar ti fo nim, na zwa wy ko na w cy,
b) ję zyk, w któ rym na zwa zo stała na da na,
c) od mia na mu zy ki, którą wy ko nu je dany ar ty sta,
d) kró t ki opis po wsta nia ze społu, in fo r ma cja o jego człon kach czy do ro b ku,
e) cha ra kte ry styka da nej na zwy.
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8 Być może dla te go, aby nie do pu ścić do sy tu a cji, w któ rej oka zać się może, iż od bio r ca
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Część ta ma służyć uka za niu, iż na zwy ze społów czę sto świadczą o sa mym
wy ko na w cy jako ar ty ście i/lub pro du kcie. Mo ż na stwier dzić, iż na zwa jest pe w -
nym opa ko wa niem, któ ry może nam po móc do my ślić się, co jest w śro d ku. Jed -
nak nie za wsze tak jest. Czę sto na zwa na da wa na jest bar dzo przy pa d ko wo
i właś nie to po ka że, jak ró ż no rod ne czyn ni ki mają wpływ na na da wa nie na zwy.
Opis po cho dze nia na zwy składa się z okre śle nia ję zy ka, w ja kim utwo rzo na jest 
na zwa oraz wy ja ś nie nie, co oz na cza, ja kie pełni fun kcje.

Wię kszość in fo r ma cji cze r pa no z In ter ne tu z po rta lu pro ga r chi ves.com (ka ż -
dy opis po wsta nia ze społu oraz ro dzaj wy ko ny wa nej mu zy ku) oraz di s cogs.com,
a ta k że ze stron in ter ne to wych po szcze gó l nych ze społów i wy ko na w ców oraz
z fanpage’ów na Fa ce bo o ku. Isto t nym źródłem in fo r ma cji była rów nież ko re -
spon den cja z człon ka mi lub me ne dże ra mi ze społów. Zda rzyło się rów nież ki l ka 
przy pa d ków, w któ rych nie było mo ż li wo ści od na le zie nia żad nych in fo r ma cji
na te mat ze społu, do stę p ne były je dy nie okładki al bu mów lub bar dzo kró t ka no -
t ka bio gra fi cz na człon ków ze społu, wte dy (na za sa dzie do mysłów lub zwra -
cając uwa gę na ro dzaj wy ko ny wa nej mu zy ki, czy tając te ksty pio se nek lub
słuchając mu zy ki) pró bo wa no usta lić naj bar dziej wia ry godną wer sję ob ra ne go
kie run ku pod czas kre o wa nia na zwy. Wia do mo jed nak, że są to do mysły i nie
bę dzie my mie li 100% pe w no ści, do pó ki sami człon ko wie ze społu nie po -
twierdzą ty ch że nazw (inna spra wa, że i w ta kich sy tu a cjach nie za wsze mo ż na
mieć pe w ność co do uzy ska nia au ten ty cz nych wy ja ś nień, zda rza się bo wiem, iż
ró ż ni człon ko wie jed nej gru py po dają od mien ne, cza sem na wet sprze cz ne in fo r -
ma cje).

Bittová, Iva 

Ję zyk na zwy: cze ski

Od mia na mu zy ki: RIO / Avan t - Prog

Iva Bittová to cze ska awan gar do wa śpie wa czka i skrzy pa czka. Uro dziła się w 1958 roku
w Bruntálu na Mo ra wach. Do ra stała w mu zy ka l nej ro dzi nie. Jej oj ciec Ko lo man Bit to był zna -
nym, po chodzącym ze Słowa cji mu zy kiem, wy stę po wał w te a trze; ma t ka Lu d mi la – śpie wała.
Bittová stu dio wała w Br nie akto r stwo, śpiew oraz grę na skrzy pcach. Od 1978 roku była człon ki -
nią te a tru Di va d lo na provázku (dziś Di va d lo Husa na provázku). Od 1984 roku wy stę po wała jako 
wo ka li stka i skrzy pa czka ze swo i mi utwo ra mi do lu do wych te kstów oraz z bar dzo zna nym ze -
społem Du naj, pó ź niej z Škampovým kwa r te tem. Ar ty stka wy ko nu je mu zy kę ro c kową w połącze -
niu z mu zyką lu dową Eu ro py Wschod niej. Grając na skrzy pcach wy ko rzy stu je prze ró ż ne te ch ni ki 
m.in. uży wa skrzy piec jako ban jo, ude rza w stru ny ró ż ny mi przed mio ta mi.

Bittová za wsze wy stę pu je pod swo im pra wdzi wym imie niem i na zwi skiem
(uży wa ale to ni mu). Je śli kon ce r tu je z in ny mi mu zy ka mi, wy stę py te są sy g no -
wa ne jej na zwi skiem (Du naj a Bittová, tytuł wspó l nej płyty z ze społem Du naj)
bądź całym ze sta wie niem antro poni mi cz nym (np. Iva Bittová Clas sic z Škam-
povým kwa r te tem).
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Blue Ef fect
Modrý Efekt
M. Efekt
The Spe cial Blue Ef fect
The Blue Ef fect
M Efekt

Ję zyk na zwy: an gie l ski/cze ski

Od mia na mu zy ki: jaz z - rock / fu sion

Blue Ef fect był cze skim ze społem ro cka pro gre syw ne go założo nym w 1968 roku przez głów -
ne go i za ra zem je dy ne go stałego członka ze społu Ra di ma Hladíka. Ze spół kil ka kro t nie zmie niał
styl swo jej gry: od rhythm and blu e sa, przez jazz fu sion do art ro cka. Blue Ef fect wydał dzie więć
al bu mów. Ten zna ny i wy so ko oce nia ny ta k że przez wie lu fa nów spo za swej oj czy z ny ze spół
akty w ny był w la tach 1968–1990 oraz 2004–2016 aż do śmie r ci Hladíka.

Blue Ef fect to w ję zy ku an gie l skim ‘niebieski efekt’ (blue ‘niebieski’, ef fect
‘efekt’). Ze spół kil ka kro t nie zmie niał na zwę. Pierwszą z nich była na zwa The
Spe cial Blue Ef fect. Onim ten po wstał za sprawą Vladimíra Mišíka (ów cze s ne -
go wo ka li sty gru py, a ponad to członka ta kich ze społów jak: Ura gan, Ko me ty,
The Ma ta dors, sku pi na Ka r la Duby, New Fo r ce); nawiązywał on do modré
knížky (‘niebieskiej książeczki’). Nie bie ska książe czka w Cze chosłowa cji, a pó -
ź niej w Cze chach była za świa d cze niem o nie zdo l no ści do służby wo j sko wej –
nie zdo l ność ta do ty czyła ki l ku członów ze społu. Niedługo po tem na zwa zo stała
skró co na do The Blue Ef fect.

In nym tłem po wsta nia na zwy jest hi sto ria przed sta wio na przez Jana Křtitela
Sýkorę – zna ne go cze skie go pu b li cy stę mu zy cz ne go – w cza so pi śmie „Pop Mu -
sic Ex press” 9. Sýkora pi sze tak: „Nad be a to wym Be t le jem świe ci nowa gwia z -
da! I wszy s cy spo j rze li na gwia z dę na ho ry zon cie, śpie szy li do niej i jej się
kłania li. Światło jej było jas no nie bie skie i dla te go zde cy do wa li się na zwać ją
Blue Ef fect” (Sýkora 1969; tłum. D.K.). W cza sach nor ma li za cji dla komu ni sty -
cz nej władzy nie wy god na była an gie l ska na zwa ze społu, więc gru pa zmu szo na
była zmie nić na zwę na cze sko ję zyczną – stąd ek wi wa len ty Modrý Efekt,
M. Efekt czy M Efekt.

C

Ję zyk na zwy: nie okre ślo no

Od mia na mu zy ki: post rock / math rock

Ze spół C po wstał w 1999 roku. Zo stał założo ny przez Jo se fa Se j ka (bas) i Tomáša Bílého (per -
ku sja). Pó ź niej dołączył do nich Pa trik Kučera (gi ta ra) oraz Tomáš Cílek (kla wi sze). Ze spół na -
grał trzy al bu my (Uni ve r sum, Un de r lo ve, Opus Vu l ga ris) i jedną epkę (Dep). Człon ko wie gru py
gra li rów nież w ze społach De ve ro va Chy ba czy Wa a we. Uwa ża się, że ze spół C jest pro je ktem

14 De bo ra KOSEL

9 Por. załącznik nr 4.



po bo cz nym Wa a we, jed nak z cza sem C zdo było większą po pu la r ność, przez co Wa a we za ko ń -
czył swoją działal ność w 2004 roku.

W wy pa d ku C bar dzo trud no stwier dzić, skąd wzięła się na zwa. Po wpi sa niu 
w przeglądar kę in ter ne tową za py ta nia „sku pi na C” (‘zespół C’), otrzy mu je się
wy ni ki ta kie jak „řidičský průkaz pro sku pi nu C” czy li ‘prawo ja z dy ka te go rii
C’ (na cię ża rów ki). Przy wy szu ka niu an gie l skie go od po wied ni ka „C band”
wska zy wa ne jest pa s mo C jako fra g ment wi d ma fal ele ktroma gnety cz nych w
za kre sie pro mie nio wa nia mi kro falo we go10. Li te ra C jest ta k że skró to w cem od
ki l ku słów, np. oz na cze niem che mi cz nym wę gla – C (łac. car bo nium); rzy m -
skim za pi sem li czy 100 – C; w sze s na stko wym układ zie li cz bo wym od po wied -
ni kiem li cz by 12. Prze ana li zo wałam te ksty utwo rów ze społu, okładki płyt, nie -
ste ty nie od na lazłam w nich żad nej wska zów ki. C to po pro stu trze cia li te ra al -
fa be tu łaci ń skie go, któ ra wy wo dzi się z gre c kiej li te ry gam ma. I może po pro stu 
był to ce lo wy za bieg ze społu. Po sia da nie mini mali sty cz nej na zwy sku t ku je tym, 
że fan za czy na się za sta na wiać, co może ona oz na czać i zagłębia się w świat
mu zy ki ze społu. I chy ba właś nie o to cho dzi, żeby zwró cić uwa gę na mu zy kę.
Na pie r wszej z płyt ze społu – Uni ve r sum – mu zy cy pod pi sa li się w na stę pujący
spo sób: Bass – Pepe C, Drums – Tom my C, Gu i tar – Pa trik C, Ke y bo ards – To -
m ske C. Ka ż dy z mu zy ków wcze ś niej udzie lał się w in nej gru pie mu zy cz nej,
może stąd chęć uto ż sa mia nia się właś nie z nową grupą i po ka za nia, że Wa a we
za ko ń czył swoją działal ność, te raz czas na C.

C & K Vo cal

Ję zyk na zwy: cze ski, an gie l ski 

Od mia na mu zy ki: ec le c tic prog

Ze spół po wstał w 1968 roku. Mu zy cz nie wy wo dzi się z ro c ko wej, jazz -ro c ko wej i folk -ro c ko -
wej awan gar dy. Założy cie la mi gru py byli dwaj przy ja cie le Jiří Ce r ha i La di s lav Kan tor. Pierw-
szym wy da nym LP była angie lsko języ cz na płyta Ge ne ra tion, na któ rej zna j do wały się uni ka to we
co ve ry ar ty stów ro c ko wych ta kich jak: Uriah Heep11, Fla men go czy Ma rek Gre chu ta. 

Na zwa C&K Vo cal nie po wstała przy pa d ko wo, była efe ktem to za mie rzo ne -
go działania. „W cza sie po wsta nia na sze go ze społu, a to w 1969 roku, wy my śli -
li śmy na zwę, któ ra moim zda niem, patrząc w przyszłość, oz na czała ja kość mu -
zyczną gru py – Cesar sko- Kró le wska. Dla te go, że to aku rat było rok po tym, jak
do na sze go kra ju wstąpiły wo j ska Układu Wa r sza wskie go i prze bie gała twar da
od bu do wa ko mu ni z mu, na tra fi li śmy na prze szko dy. Z taką nazwą nie mo gli śmy 
ist nieć. Na szczę ście obie ma li te ra mi (C i K) za czy nają się na zwi sko dwóch
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założy cie li ze społu, czy li Ce r ha i Kan tor. I dla te go, że by śmy mo gli grać m.in.
w te a trze Ateliér w Pra dze, gdzie po zna li śmy cu do w ny, pol ski ze spół Ana wa,
zmu sze ni by li śmy do dać do na zwy to «&». I to nam zo stało do dziś”. Tak o po -
wsta niu na zwy ze społu pi sze Jiří Ce r ha12. Ele ment vo cal po cho dzi z ję zy ka an -
gie l skie go i oz na cza przy mio t ni ki głoso wy, wo ka l ny, jako rze czo w nik oz na cza
wo kal czy li śpiew. Ze spół wydał 13 al bu mów, z cze go w trzech wy stę pu je inny
za pis na zwy. Na al bu mach Ve s lo A Růže – Rocková Le gen da O Sv. Vojtěchovi,
So ne ty i Sedmiranný Blu es wy stę pu je na zwa C.K. Vo cal. Dzi wi ta fo r ma za pi su, 
po nie waż np. na płycie Sedmiranný Blu es, któ rej książe czka opa trzo na jest
słowem wstę p nym sa me go Ce r hy, uży wa on fo r my C&K Vo cal13.

Cu prum

Ję zyk na zwy: łaci ń ski

Od mia na mu zy ki: cros so ver prog

Cu prum jest młodym ze społem po wstałym w 2007 roku. Brzmie nie ze społu po cho dzi z cza -
sów, kie dy świa tem rządził beat. Psy cho de lia, folk rock, pro gre sja są niewątpli wie bli skie se r cu
mu zy ków. Ze spół Cu prum gra au torską mu zy kę, two rzy go sze ściu mu zy ków z wie l kim
zamiłowa niem do be a tu (Ri chard Malát – śpiew, flet po prze cz ny, gi ta ra; Jan Drchal – gi ta ra;
Štěpán Vo den ka – kla wi sze; Jaromír Hy nek – gi ta ra ba so wa; Jan Ježek – per ku sja; Vladimír
Pošvic – śpiew, gi ta ra aku sty cz na)14. Te ksty utwo rów są two rzo ne w ję zy ku cze skim, ze spół sty li -
zu je się na ka pe lę z lat sze ś ć dzie siątych – spod nie dzwo ny, ba ti ko we ko szu le, hu za r skie mun du ry, 
ża bo ty i łapa cze snów. Ze spół wydał dwa al bu my – Mu si ca De po si ta (2011) oraz Bra h ma Višnu
Šiva (2014).

W ko re spon den cji z wo ka listą ze społu Ri char dem Malátem po ja wia się ki l ka 
po wo dów po wsta nia na zwy Cu prum. Pie r wszym z nich jest fakt, iż ze spół gra
„martwą” mu zy kę lat sze ś ć dzie siątych i sie dem dzie siątych, i dla te go też chciał,
aby na zwa była w ja kimś ma r twym ję zy ku – od razu na myśl przy cho dzi ję zyk
łaci ń ski (w któ rym cu prum zna czy ‘miedź’). Jed no cze ś nie mu zy cy chcie li
uniknąć na zwy an gie l skiej, po nie waż byłby to fra zes, ko mu nał, na do da tek ich
te ksty są w ję zy ku cze skim. Malát do da je, że jak wie lu ro c k ma nów, tak i oni
(człon ko wie ze społu) mają bar dzo po zy ty w ny sto su nek do al ko ho lu, dla te go też 
po do bie ń stwo wy mo wy cu prum (łaci na) i cze skie go kup rum! (‘kup rum’), bar -
dzo im się spo do bało. Sta no wiło to ta k że ele ment przy ciągając słucha czy, po -
nie waż nie jed no krot nie otrzy my wa li wia do mo ści, jak właści wie za pi sują swoją
na zwę – Cu prum czy Kup rum15?
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Du naj

Ję zyk na zwy: cze ski

Od mia na mu zy ki: RIO / avan t - prog

Ze spół po wstał w Br nie w 1986 roku. Na początku swo jej działal no ści wy stę po wał dość spo ra -
dy cz nie, po nie waż wię kszość jego człon ków brała udział w swo ich włas nych pro je ktach mu zy cz -
nych (m.in. Iva Bittová czy Pa vel Fajt w ze społach ta kich jak Ko le ktiv, F.O.K). Ka rie ra ze społu
na brała te m pa w 1989 roku, wraz z wy da niem al bu mu Du naj a Iva Bittová. Kró t ko po tym
Bittová opu ściła ze spół i jego fron t ma nem zo stał gi ta rzy sta Jiří Kolšovský. Ze spół two rzył i wy -
stę po wał w ró ż nych składach aż do 1998 roku (wy pa le nie mu zy ków, śmierć Kolšovskiego), a pó -
ź niej za li czył kró t ki po wrót na sce nę w roku 2002. W 2015 roku re pe r tu ar ze społu Du naj na żywo 
za częła grać ka pe la Dunajská vlna, z dwo ma ory gina l ny mi człon ka mi ze społu16. Du naj stał się
naj bar dziej znaną grupą cze chosłowa c kiej sce ny alte rna ty w nej lat osiem dzie siątych i dzie wię ć -
dzie siątych, a jego spu ści z na trwa do dziś, po wra cając w ró ż nych pro je ktach mu zy cz nych, w któ -
rych udzie lają się byli człon ko wie ze społu.

„[...] Du naj duní, Du naj valí, krev se pění, krev se kalí. Du naj hučí, Du naj
duní [...]17” to fra g ment utwo ru pt. Du naj w wy ko na niu Ivy Bittovéj. Wy raz
Du naj to hy dro nim, na zwa własna wie l kiej eu ro pe j skiej rze ki (dru giej, po
Wołdze, je śli cho dzi o długość), przepływającej przez Nie mcy, Au strię, Słowa -
cję, Wę gry, Ser bię, Ru mu nię, Ukra i nę i Bułga rię. Onim Du naj po cho dzi od
łaci ń skie go le kse mu Da nu bius, któ ry był okre śle niem oz na czającym rzy m skie -
go boga rzek. Po cho dze nia na zwy ze społu mo ż na do szu ki wać się w fa kcie, że
skład ze społu był związkiem gru py przy ja ciół, któ rzy od cho dzi li i wra ca li w ró -
ż nych mo men tach ist nie nia gru py, nie któ rzy prze le wa li się jak fale Du na ju. Ta -
k że ich mu zy ka była nie prze widy wal na (tak jak wody Du na ju, któ re są szy b kie
i rwące); dużo się działo, za rów no w ich mu zy ce jak i w ka rie rze po szcze gó l -
nych mu zy ków.

Fra mus Five
Fra mus 5
Mi chal Pro kop & Fra mus Five
Mi chal Pro kop a’ Fra mus (5)

Ję zyk na zwy: an gie l ski

Od mia na mu zy ki: ec le c tic prog

Fra mus Five jest najpo pular nie j szym ze społem ro c ko wym w Cze chach. Po wstał w la tach
sześćdzie siątych XX w. i z kró t ki mi prze rwa mi wy stę pu je do dziś. Wo ka listą ze społu jest Mi chal
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Pro kop18 (gi ta ra). Ze spół wydał osiem LP, dzie więć epek i sin gli, dwie ko m pi la cje oraz jed no na -
gra nie kon ce r to we. W ze spo le wy stę pują też tacy mu zy cy jak Luboš Andršt (Jazz Q, Ene r git) czy
Jan Hrubý (Etc…).

Mi chal Pro kop o po wsta niu na zwy pi sze tak: „Po pie r wsze Fra mus było bar -
dzo ta je mni czo brzmiącą nazwą, i tak też (ta je mni czo) w la tach sze ś ć dzie -
siątych na zy wały się ze społy (Oli m pic, Kry stal, itd.). Po dru gie, taką na zwę
nosiły stru ny19, któ re przy wiózł mi oj ciec z Nie miec Za chod nich (RFN). I po-
czątko wo ty l ko Fra mus. Do pie ro od 1967 roku no si my na zwę Fra mus Five (dla -
te go, że fa kty cz nie było nas pię cio ro na sce nie) – te raz już nie ko nie cz nie – gra -
my na wet w óse m kę20”. Ko le j ne wer sje na zwy, to oni my po wstałe w wy ni ku
za ka zu uży wa nia an gie l skich te kstów i nazw ze społów (po do b na sy tu a cja spo t -
kała Blue Ef fect). Inne wa rian ty na zwy składają się z ale to ni mu (Mi chal Pro -
kop) i na zwy ze społu. 

Je se ter

Ję zyk na zwy: cze ski

Od mia na mu zy ki: neo prog

Człon ko wie Je se tra po chodzą z Ostra wy i roz po czę li swoją działal ność w 2005 roku. Gru pę
tworzą Jan Ga j di ca – gi ta rzy sta, Da vid To biasz – śpiew, Ro bert He j duk – kla wi sze, Ma r tin
Šimíček – bas i Lukáš Krejčí – per ku sja. Roz po czy na li jako fo r ma cja co ve rująca le gen da r ny bry -
ty j ski ze spół Yes. Gru pa wydała dwa al bu my: Sla v nost pro jed no ho (2008) i Proměna (2012).

Je se ter to połącze nie dwóch wy ra zów wa ż nych dla ze społu. Pie r wszym z nich
jest onim Yes (na zwa ze społu, któ re go co ve ry mu zy cy gra li) oraz éter ‘eter’ –
razem daje coś w ro dza ju cze goś, co przy po mi nałoby du cha ze społu Yes). „I po-
czątko wo też tak się na zy wa li śmy Ye se ter (i gra li śmy wyłącz nie mu zy kę Yes).
Dru gim po wo dem ta kiej, a nie in nej na zwy jest fakt, że szu ka li śmy ja kie goś
cze skie go słowa, któ re w so bie miałoby za ko do wa ne to Yes, i zna le ź li śmy wy -
raz je se ter. Je se ter w ję zy ku cze skim oz na cza rybę (ga tu nek bar dzo sta ry) (w ję-
zy ku cze skim, jak i słowa c kim le ksem je se ter okre śla je sio tra) i po sia da w swo -
jej na zwie ten wy raz yes, któ ry jest naszą miłością do bry ty j skie go ze społu Yes21.

Kazachstán

Ję zyk na zwy: cze ski

Od mia na mu zy ki: cros so ver prog
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18 Wię cej na ten te mat zob. Http://www.cesky hudeb nislo v nik.cz/slo v nik/in dex.php?op tion=
com_mdi c tio na ry& ac tion= re cord_de ta il&id= 1000483 (do stęp: 22.08.2017).

19 Wię cej zob. http://www.fra mus.de/en/Home.html (do stęp: 22.08.2017).
20 Ko re spon den cja z Mi cha lem Pro ko pem na fa ce bo ok.com z dnia 12.07.2017.
21 Ko re spon den cja ma i lo wa z Ja nem Ga j dicą z dnia 12.07.2017.



Kazachstán jest ko le j nym młodym ostra wskim przed sta wi cie lem ro cka pro gre syw ne go. Po -
wstał w 2005 roku, w utwo rach wy ko rzy stu je wie r sze Ja ro s la va Žily. Główną po sta cią ze społu
jest Ro bert He j duk – gi ta rzy sta i ko m po zy tor utwo rów (jest on ta k że człon kiem gru py Je se ter).
Pie r wszym ofi cja l nym wyda w ni c twem była epka Bojím Se Bát (2008) z czte re ma dłuż szy mi
kom po zy cja mi. Pie r wszy pełny al bum nosi tytuł V Hru di Pták (2011), jest on bar dzo miłym pre -
zen tem dla fa nów Blue Ef fect czy Pink Flo yd. Kazachstán jest po wie wem świe żo ści na cze skiej
pro gre sy w nej sce nie ro c ko wej.

Na swo jej stro nie in ter ne to wej ze spół Kazachstán za da je czy tel ni ko wi py ta -
nie: „Dla cze go na zwa Ka za ch stan?” Na ty ch miast otrzy mu je my od po wiedź.
„Per ku si sta tego ze społu czę sto od wie dzał ten kraj, i los chy ba to spra wił, że na -
sza mu zy ka jest jak pu sty step, wschód, od ległość, no sta l gia i tę sk no ta. A ta k że
przy ro da i oba wa przed współczesną cy wi li zacją, któ ra może ją zni sz czyć”22.

Ma ha gon

Ję zyk na zwy: cze ski

Od mia na mu zy ki: jazz rock/fu sion

Ze spół roz począł działal ność jako duet fo l ko wy we wcze s nych la tach sie dem dzie siątych,
w skład zie z Pe trem Klapką i Ja nem Halą. Wkró t ce mu zy cy zmie ni li swój styl na funk rock, do
twó r czo ści dołączy li ta k że in stru men ty dęte. Po przy ję ciu do ze społu Zde ny Ada mo vej (byłej wo -
ka li sty C&K, pry wa t nie żony Kla p ki) roz po czę li flirt z po pem. Wy da li dwa al bu my: epo ni mi cz ny
Ma ha gon (1978) oraz Slunečnice pro Vin cen ta van Go g ha (1980). W 1981 r. Kla p ka i Ama mo va
wy emi gro wa li do Sta nów Zjed no czo nych, co spo wo do wało roz pad ze społu.

Ety mo lo gia nie okre ślo na. Cze ski wy raz ma ha gon oz na cza ‘mahoń’ – dre w -
no, któ re otrzy mu je się z ró ż nych ga tun ków drzew, służące m.in. do wy ko ny -
wa nia ko r pu su gi tar.

Pla stic Pe o p le of the Uni ve r se, The

Ję zyk na zwy: an gie l ski

Od mia na mu zy ki: RIO / avan t - prog

Ze spół The Pla stic Pe o p le of the Uni ve r se po wstał w naj trud nie j szym dla cze skiej mu zy ki
roku 1968. Od początku ist nie nia ze spół nie wy god ny był dla władzy komu ni sty cz nej. Zmu szo ny
był zejść do pod zie mia i też z tym pod zie miem jest naj bar dziej ko ja rzo ny. Jest to naj waż nie j szy
ze spół cze skie go unde r gro un du, wręcz sym bol cze skiej opo zy cji wo bec komu ni sty cz nej władzy.
Ze spół zo stał założo ny przez Mi la na Hla v sa, Jo se fa Janíčka, Jiříego Kabeša i Jana Bra b ca. Ich
me ne dże rem był Ivan Ma r tin Ji ro us (Żygadło- Czo p nik 2013, s. 180).

Na zwa za czer p nię ta zo stała z tytułu pio sen ki Fran ka Za ppy Pla stic Pe o p le,
któ ra opo wia da o pla sti ko wych lu dziach, któ rzy obo ję t ni są na ota czający ich
świat, o lu dziach, któ rzy bez my śl nie wy ko nują rze czy, któ ry mi ka r mią ich me -
dia, i za do wo le niu z pro wa dze nia kon sum pcyj ne go try bu ży cia. Ko le j ny człon
na zwy (of the Uni ve r se) po ka zu je, że sy tu a cja do ty czy całego wszech świa ta.
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Pla sty cy (bo tak czę sto w skró cie na zy wa się tę gru pę) nazwą nawiązy wa li rów -
nież do twó r czo ści Andy Wa r ho la. 

Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo na szcze gółowa ana li za ar ti fo ni mów cze skich wy ko na w ców
ro cka pro gre syw ne go po zwa la na wy snu cie ki l ku wnio sków. Mimo tego, iż ze -
społy tworzą mu zy kę wy wodzącą się z jed ne go, głów ne go nu r tu, ja kim jest
rock pro gre sy w ny, pre zen tują nie małą ró ż no rod ność stra te gii do bie ra nia swo ich 
nazw. Wię kszość ze społów przy bie ra na zwy dwu- lub wię cej wyra zo we. Mało
wśród cze skich na zwach wy ko na w ców ro cka pro gre syw ne go „bun to w ni czych”
nazw czy nawiązań do na rko ty ków (na to wska zu je w myśl ste reo ty pu styl ro c -
ko wy), sy tu a cji po li ty cz nej (być może ma to związek z ostrą cen zurą i za ka za mi 
wy stę pów w cza sach ko mu ni z mu). Wy ko na w cy o wie le chę t niej się gają po ale -
to ni my czy w ja kiś spo sób swoją nazwą nawiązują do twó r czo ści zna nych, za -
chod nich wy ko na w ców. W la tach sze ś ć dzie siątych „mod ne” było na da wa nie
na zwy w ję zy ku an gie l skim (upo do b nie nie się do bry ty j skich ido li), po wpro -
wa dzo nym za ka zie oka zało się, że rów nie do bre i cie ka we na zwy mo ż na na da -
wać w ję zy ku cze skim. Ze społy młode (lata dzie wię ć dzie siąte XX w. i pó ź niej)
przy j mują naj czę ściej na zwy łaci ń skie lub an gie l skie. Czę sto wy bór na zwy nie
po sia da żad ne go „klu cza”, wy sta r czy więc, że kon kre t ny onim brzmi do brze
i po pro stu pod oba się mu zy kom. Cza sa mi to swo i sty im puls kie ru je do bo rem
nazw.

Ka ż dy ze spół sta ra się przyjąć na zwę, któ ra bę dzie zare zer wo wa na ty l ko
i wyłącz nie dla nie go. Sta ra się wy ró ż nić nazwą, wska zać nią swoją sty li sty kę
mu zyczną, lecz rów nież spo j rze nie na świat. Tak też jest w przy pa d ku cze skich
ze społów ro cka pro gre syw ne go, któ re w początko wej fa zie po wsta wa nia ro cka
(lata sze ś ć dzie siąte) swą nazwą w ja kiś spo sób chciały nawiązać do mu zy ki,
którą wy ko nują, w na stę p nych de ka dach (lata sie dem dzie siąte i osiem dzie siąte)
– do wie l kich przed sta wi cie li za chod nie go świa ta mu zy cz ne go. W la tach ko le j -
nych, wraz z roz wo jem prze mysłu fono gra ficz ne go, co raz le p szym łączem in -
ter ne to wym i po wsta niem po pu la r nych se r wi sów mu zy cz nych, od cho dzi się od
nazw ro dzi mych, uja w nia się prze wa ga ję zy ka an gie l skie go – wiąże się to
z chę cią do ta r cia do jak naj wię kszej rze szy fa nów. Nie któ re ze sta r szych ze -
społów, wraz ze wzro stem popu la r no ści, za czy nają posługi wać się na zwa mi
w ró ż nych wa rian tach ję zy ko wych.

Nie któ re na zwy przy j mują fun kcje ty po wo iden tyfi kacy j ne, ró ż ni cujące,
inne zaś są dokład nie prze my śla ne, są efe ktem swo i stej stra te gii, któ ra ma
współtwo rzyć spó j ny ob raz wraz z in ny mi sub ko da mi twó r czo ści ar ty sty cz nej
(Ma r cin kie wicz 2014, s. 172).
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Wszy stkie na zwy ze społów (bez wzglę du na to, czy udało się do trzeć do
ety mo lo gii po wsta nia na zwy, czy też nie) są bar dzo in te re sujące. Uwa żam, że
mo ż li wa jest własna ich in ter pre ta cja, z za cho wa niem oczy wi ście wszy stkich
kry te riów (nie ty l ko zwra cając uwa gę na ro dzaj wy ko ny wa nej mu zy ki,
twó r czość, te ksty, ogó l ny wy raz ar ty sty cz ny, ale ta k że na kon tekst hi sto ry cz ny,
społecz ny, ku l tu ro wy, so cjo logi cz ny czy an tro polo gicz ny). 
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Sebastian TABOŁ

Wokół cho ro ni mów Česká re pu b li ka, Čechy,
Česko, Cze chia

Abstract

The ar ti c le ra i ses the qu e stion of na mes: Česká re pu b li ka, Čechy, Cze chia, Cze chia. Is shown
in ou t li ne the hi sto ry of the di s cus sion on the pro per na mes of the Czech sta te. The gre a test at ten -
tion is gi ven to the name Cze chia, which is cur ren t ly un der di s cus sion among the Czech po pu la -
tion, scien tists, po li ti cians and jo u r na lists. Pi c tu red is the need for fun c tio ning in the minds of
Czech and in ter na tio nal na mes in En glish. So far, the Czechs the m se l ves have tried to cre a te the
name and in the sphe re of lan gu a ge fun c tion name of the Czech Re pu b lic. Of ten pe o p le who are
in vo l ved in the di s cus sion of the pro po sal to in tro du ce the name Cze chia have a va gue idea abo ut
its me a ning and ori gins. For this re a son, the di s cus sion goes be y ond ra tio na li ty.

Abs trakt

Ar ty kuł po ru sza kwe stię nazw włas nych: Česká re pu b li ka, Čechy, Česko, Cze chia. Uka za na
jest w zary sie hi sto ria dys ku sji nad na zwa mi włas ny mi pa ń stwa cze skie go. Naj większą uwa gę po -
świę co no na zwie Cze chia, o któ rej aktu a l nie dys ku tu je się wśród lud no ści Czech, na uko w ców,
po li ty ków oraz dzien ni ka rzy. Uka za na jest po trze ba fun kcjo no wa nia w świa do mo ści cze skiej jak
i mię dzy naro do wej jed noczłono wej na zwy w ję zy ku an gie l skim. Do tej pory Cze si sami pró bo -
wa li tę na zwę utwo rzyć i w sfe rze ję zy ko wej fun kcjo no wała na zwa Czech. Czę sto oso by, któ re
biorą udział w dys ku sji o pro po zy cji wpro wa dze nia na zwy Cze chia mają mgli ste po ję cia o jej
zna cze niu i po cho dze niu. Z tego też po wo du dys ku sja wy cho dzi poza ramy ra cjo nal no ści. 

Ke y words: to po nyms, The Czech Re pu b lic, Czech, Cze chia

Słowa klu czo we: to po nimy, Česká re pu b li ka, Čechy, Česko, Cze chia

Na zwy państw (cho ro ni my) sta no wią część to po ni mów. Cho ro nimy to nie
ty l ko na zwy państw, ale rów nież czę ści świa ta, ob sza rów, re gio nów, jed no stek
admi ni stra cyj nych, ob szarów wy dzie lo nych (Zych 2014, s. 95). Na zwy państw
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są uży wa ne w ko mu ni ka cji ofi cja l nej i nie ofi cja l nej. Pełnią fun kcję in fo r ma -
cyjną, gdy chce my zlo ka li zo wać mie j s ce da ne go wy da rze nia, uży wając na zwy
pa ń stwa. Fun kcjo no wa nie ty ch że nazw jest nie zwy kle wa ż ne z pun ktu wi dze nia 
mię dzy naro do wej ko mu ni ka cji. Dla te go bar dzo isto t ne jest, aby wa ż ny po li tyk
lub urzęd nik pa ń stwo wy uży wał po pra wnej na zwy pa ń stwa. Aby uniknąć nie -
ścisłości przy uży wa niu nazw państw, przy ONZ pra cu je Gru pa Eks per tów ds.
Nazw Geo gra fi cz nych (UNGEGN), któ ra pu b li ku je ofi cja l ne wy ka zy nazw
państw. W 2016 roku człon ka mi Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych są 193
pa ń stwa. UNGEGN pu b li ku je na zwy tych państw w spe cja l nym do ku men cie,
w któ rym za wa r te jest okre śle nie, uw z ględ niające fo r mę uży waną w ję zy ku
urzę do wym da ne go państwa oraz w ję zy kach urzę do wych ONZ, tj. an gie l skim,
ara b skim, chi ń skim, fran cu skim, hi sz pa ń skim i ro sy j skim (Zych 2014, s. 95). 

Wie le państw świa ta uży wa dwie na zwy: jed no- i dwuczłonową. Na zwa jed -
noczłono wa jest nazwą ofi cjalną, ale nie sto su je się jej na spo t ka niach po li ty cz -
nych. Na to miast na zwa dwuczłono wa jest ta k że nazwą ofi cjalną, ale fi gu ru je
ona w wa ż nych do ku men tach. Jest ta k że umie sz cza na w mie j s cach, któ re za j -
mują pod czas spo t kań wy so cy urzęd ni cy. Na zwa dwuczłono wa po ja wia się
rów nież na bu dyn kach am ba sa dy. Ni nie j szy ar ty kuł do ko nu je opi su na zwy kra -
ju na sze go połud nio we go sąsia da, Czech. W prze strze ni ję zy ko wej ist nie je cze -
ska na zwa ofi cja l na jed no- i dwuczłono wa: Česko oraz Česká re pu b li ka. W do -
ku men tach UNGEGN fi gu ru je an gie l ska na zwa dwuczłono wa: The Czech Re -
pu b lic, lecz brak jest na zwy jed noczłono wej. W kwie t niu 2016 roku Cze chy
pod jęły się usta le nia jed noczłono wej na zwy w ję zy ku an gie l skim, pro po nując
fo r mę Cze chia, co wywołało dys ku sję w tym kra ju. Pra ca sta ra się przy bli żyć
zna cze nie i ro zu mie nie ta kich nazw, jak: Česká re pu b li ka, Čechy, Česko, Cze chia.

Česká re pu b li ka

Na zwa pa ń stwa cze skie go jest źródłem spo rów i ana liz. Na początku lat 90.
XX wie ku nastąpił de fi ni tyw ny roz pad Cze chosłowa cji na Cze chy i Słowa cję.
Od tego mo men tu dys ku sje nad nazwą kra ju nie milkną, a czę sto to wa rzyszą
temu emo cje. Ofi cja l na na zwa kra ju to Česká re pu b li ka. Wy stę pu je ona w Kon -
sty tu cji Re pu b li ki Cze skiej z 16 grud nia 1992 roku, w pre a m bu le stwier dza się
jed noz na cz nie, że: 

My, občané České re pu b li ky v Čechách, na Moravě a ve Sle z sku [...] (http://www.psp.cz/
docs/laws/con sti tu tion.html).

W roz dzia le 1 w pod sta wo wych usta no wie niach stwier dza się ponad to, że: 

Česká re pu b li ka je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k prá-
vům a svobodám člověka a občana (http://www.psp.cz/docs/laws/con sti tu tion.html).
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W całej Kon sy tu t cji nie po ja wia się ani razu inna na zwa kra ju. Na to miast
ofi cjalną nazwą an gielską jest The Czech Re pu b lik. Na zwa cze ska jest obo -
wiązująca. We wszy stkich aktach pra wnych po ja wia się na zwa Česká re pu b li -
ka. Umie sz czo na jest rów nież w cze skim do wo dzie oso bi stym oraz pa sz po r cie.
Zda niem L. Čižmárovej ka ż de pa ń stwo ma dwie na zwy. Jed na na zwa o cha ra -
kte rze po li ty cz nym i taką jest Česká re pu b li ka uży wa na w ofi cja l nych po li ty cz -
nych te kstach, na spo t ka niach głów państw, zja z dach, kon fe ren cjach, w któ rych 
udział biorą pre zy den ci i pre mie rzy. Dru gi ro dzaj na zwy to na zwy geo gra fi cz -
ne. W tym przy pa d ku au to rka za na zwę ge o gra ficzną uwa ża fo r mę Česko. Tę
fo r mę Cze si uży wają w co dzien nej ko mu ni ka cji, na zwa ta po ja wia się na dre -
sach spo r to w ców pod czas mi strzostw i oli m piad. Jed na fo r ma jak i dru ga są
rów no pra w ne i ofi cja l ne (Čižmárová 1999, s. 1–15). 

Čechy

Na to miast na zwa Čechy jest nazwą krótką, formą po toczną na okre śle nie na -
zwy kra i ny geogra ficzno- history cz nej, tzw. Cze chy właści we, do któ rej nie za li -
cza się Mo raw i Śląska (Sia t ko wski 2006, s. 15). Nazwą tą nie mo ż na po to cz nie 
okre ślać całego pa ń stwa. Čechy jako pa ń stwo zo stało utwo rzo ne (bez te re nów
Mo raw i Śląska) w 995 roku za pa no wa nia księ cia Bo lesława II. Był to rok, gdy 
Prze my śli dzi roz pra wi li się ze Sławni ko wi ca mi, niszcząc ich sie dzi bę w Li bi -
cach, przy pie czę to wując zjed no cze nie ziem. W związku z kon te kstem hi sto ry -
cz nym za po mocą na zwy Čechy nie mo ż na okre ślać bytu pa ń stwo we go.
W świa do mo ści hi sto ry cz nej Cze chów ist nie je ta k że na zwa Země ko ru ny české,
w skład któ rej wchodzą: Cze chy, Mo ra wy i Śląsk. Kró le stwem pa ń stwo to sta je
się za pa no wa nia Vra tysłava II w 1085 roku. Zie mie Mo raw i Śląska zo stały
przyłączo ne do Czech. 

Jed na k że Ma sa ryk, kie dy na emi gra cji sta rał się o stwo rze nie nie pod ległego
pa ń stwa jako przyszłej na zwy no we go pa ń stwa uży wał na zwy Nezávislé Čechy. 
Na zwa ta po ja wia się w bo ga tej ko re spon den cji Masa ry ka w la tach 1915–1917.
Liga Słowa cka pro po no wała na zwę Sla via. W 1939 roku, gdy kraj był oku po -
wa ny przez III Rze szę, oku pant za pro po no wał nową na zwę: Česky Protektorát
Čechy a Mo ra va (Pro te kto rat Böhmen und Mähren). Jed na k że w mo wie po to cz -
nej Cze si ni g dy nie uży wa li pełnej na zwy ty l ko Pro te kto rat. 

Česko

Krótką formą (jed no wy ra zową) ofi cja l nej na zwy pa ń stwa jest Česko. Zda -
niem Jaromíra Běliča na zwa ta nie może zo stać od rzu co na ze wzglę dów języ -
koz na w czych, po nie waż jako rze czo w nik zo stała utwo rzo ny od przy mio t ni ka
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český (Bělič 1968, s. 299–301). Jed nak w la tach 1918–1992, w na zwie Česko
jezy koz na w cy upa try wa li ukrytą eg zy sten cję na zwy Československo. Ar gu men -
tem prze ciw ko na zwie Česko była sama rze czy wi stość, po nie waż ist niała fe de -
ra cja państw Czech i Słowa cji a nie sa mych Czech. Pro blem nie tkwił w sa mym 
słowie, ale ma związek z tym, że może być rza d ko uży wa ne a przez to nie wej -
dzie do po to cz nej mowy oby wa te li cze skich. Nie co inne wy ja ś nie nie podała
Mi lo s la va Knappová, któ ra wy raz Česko uwa żała na sy no nim České so cia li stic- 
ké re pu b li ky (Knappová 1983, s. 205–206). Ponad to stwier dza: 

Názvem Česko rozumíme české země, tj. Čechy, Mo ra vu a (československou) část hi sto ric-
kého Slezska, jinými slo vy řečeno část Československa bez Slo ven ska (Knappová 1983, s. 205).

Czę sto uży wa na jest w me diach, choć na zwa ta rów nież wzbu dzała wie le
kon tro we sji i dys ku sji. W pie r wszych mie siącach ogłosze nia nie pod ległości
kra ju, obo wiązywała na zwa Česko-Slovensko. Zmia na pro po no wa nej na zwy no -
we go kra ju po ja wia się po 1917 roku, któ ra brzmiała Česko-Slovenská re pu b li -
ka a w ko re spon den cji uży wa się fo r my Česko-Slovensko. Od 1920 roku do
chwi li obe cnej ist niało wiele form nazw pa ń stwa, któ re uka za ne są po ni żej: 
– Československá re pu b li ka, do roku 1920 ta k że jako Česko-Slovensko, okre śla na jako

I re pu b li ka, któ ra świa do mo ści po li ty cz nej ist niała od 28 paź dzie r ni ka 1918 roku do
30 wrze ś nia 1938 roku. Pod tą nazwą ro zu mia no, że w jej skład wchodzą: Čechy, Mo -
ra va, Sle z sko, Slo ven sko, Podkarpatská Rus. 

– Československá re pu b li ka, II re pu b li ka fun kcjo no wała rów nież na zwa Česko-Slo ven -
sko, ist niała od 1 paź dzie r ni ka 1938 roku do 15 ma r ca 1939 roku, okro jo na o Su de ty
i Słowa cję. 

– Protektorát Čechy a Mo ra va, jej eg zy stan cja pa ń stwo wa trwała od 16 ma r ca1939
roku do 8 maja 1945 roku. W jej skład wcho dziły Śląsk, Mo ra wy i Cze chy właści we
bez Słowa cji. 

– Československá re pu b li ka, po za ko ń cze niu II wo j ny świa to wej po wró co no do na zwy
re pu b li ka. W tej fo r mie na zwa fun kcjo no wała od 9 maja 1946 roku do 10 li pca 1960
roku. Po wo j nie pa ń stwo utra ciło Pod ka r packą Ruś na rzecz ZSRR, ale pod tą nazwą
ro zu mia no zie mie: Cze chy właści we, Słowa cja, Mo ra wy i Śląsk. 

– Československá socialistická re pu b li ka, pa ń stwo pod tą nazwą fun kcjo no wało od 11
li pca 1960 roku do 28 ma r ca 1990. Skład kra in bez zmian. 

– Československá federativní re pu b li ka, byt tej na zwy był kró t ki – 29 ma r ca 1990 roku
– 22 kwie t nia 1990 roku. Skład kra in rów nież się nie zmie nił. 

– Česká a Slovenská federativní re pu b li ka, ta na zwa fun kcjo no wała od 23 kwie t nia
1990 roku do 31 grud nia 1992 roku, gdy nastąpił rozłam na Re pu b li kę Czeską i Re pu -
b li kę Słowacką, w wy ni ku ko m pro mi su. Wy ra ź nie wyod rę b nio ne w na zwie dwie czę -
ści ist niejącego je sz cze kra ju: Słowa cja, Cze chy właści we, Mo ra wy i Śląsk (J. To ma -
sze wski, s. 241–247). 

26 Sebastian TABOŁ



Česká re pu b li ka – Česko, jed na na zwa jak i dru ga fun kcjo nu je w do ku men -
tach oraz w świa do mo ści mie sz ka ń ców od 1 sty cz nia 1993 roku do chwi li obe -
cnej. W skład pa ń stwa wchodzą kra i ny: Cze chy właści we, Mo ra wy i Śląsk. 

Dys ku sja na te mat na zwy kra ju wy buchła w grud niu 1938 roku i to czyła się
na łamach wie lu cze skich cza so pism. Na zwę Česko pro po no wał na łamach „Li -
do vych no vin” Trávníček, któ ry stwier dził, że 

Česko je přece tvořeno z přídavného jména český jako Ru sko z ruský, Pol sko z polský, Bu l ha -
r sko z bulharský, Německo z německý […] a to zajisté ne j sou jména hanlivá. Pro ti hanlivé
příchuti není chráněno ani jméno nejsvětější, ale to záleží na těch, kdo ho užívají, kdo tu příchuť
do něho vkládají […] To, co Česko označuje, je nám příliš drahé, aby chom do jeho názvu bez
příčiny vkládali han li vou příchu“ (F. Trávníček).

Dys ku sje o na zwie Česko w 1938 roku roz począł właś nie Trávníček, a dys -
ku sja nad tą nazwą trwała do ko ń ca lat 90. XX wie ku, w któ rej udział wzięło
wie lu wy bi t nych cze skich języ koz na w ców oraz dzien ni ka rzy. Wy ra żo ne zo stały 
ró ż ne po sta wy, poglądy oraz emo cje. Jed na k że Cze si wie lo kro t nie się prze ko na -
li, że wie le państw obok ofi cja l nej dwuczłono wej na zwy, po sia da rów nież jed -
noczłonową, np.: Be l gie – Belgické království, Brazílie – Brazilská federativní
re pu b li ka, Bu l ha r sko – Bulharská re pu b li ka, Německo – Spolková re pu b li ka
Německo, Me xi ko – Spojené státy mexické. Więc dla cze go nie może tak być
w przy pa d ku Czech? Obe c nie dys ku tu je się nad nazwą Cze chia, któ ra ma być
ofi cjalną krótszą wersją an gielską na zwy kra ju, którą po li ty cy oraz czołowi po -
li ty cy będą posługi wać się na are nie mię dzy naro do wej prze de wszy stkim pod -
czas ob rad ONZ, o czym wię cej zo sta nie po wie dzia ne w da l szej czę ści ar ty kułu. 
Do da t ko wo Internetová jazyková příručka do da je w tej kwe stii, że 

Česko je tedy výraz podstatně starší než název Československo, resp. Československá re pu b li -
ka. Ne v z nikl až mechanickým odtržením první části názvu. Jeho základem je slo vo Čech. Od něj
bylo od vo ze no (ety molo gi c ky očekávané) přídavné jméno češský, ale už ve staré době došlo
k zjednodušení a uja la se pod oba český (pro do kla dy obou přídavných jmen a komentář k nim viz
Elektronický slovník staré češtiny http://vo ka bu lar.ujc.cas.cz). Pod obu český uvádí pak i základní
lexikografické dílo doby národního obrození, Jungmannův Slovník česko-německý (1834–1839).
Z hle di ska současného ja zy ka je Česko, odvozené od přídavného jména český, slo vo náležité,
ústrojně utvořené, funkční a vy ho vu je komunikačním potřebám uživatelů češtiny“( http://pri ru -
cka.ujc.cas.cz/?slo vo=ce sko#bref1).

Po II wo j nie świa to wej znów roz go rzała dys ku sja nad nazwą Česko. Wie lu
sprze ci wiało się tej na zwie ty l ko dla te go, że uży wa li jej hit le ro w cy. Znów w tej
dys ku sji udział wziął Trávníček, któ ry bro nił jej, stwier dzając, że: 

Výklad o Česko je pochybený… Na pro sto se ne l ze dovolávat složených jmen jako Kut no ho r -
sko, […] je přece jasné, že Československo ne v z ni klo z České Slo ven sko, a ne l ze je pro to
srovnávat s názvy jako Kut no ho r sko […] Co se týče navrhovaného Češsko: bylo sice původně
češský, ale už ve staré době se uja lo zjednodušené znění český. Je pra vda, že je v češství původní
sku pi na šs, ale to je slo vo nové, které spo ju je me v jazykovém povědomí spíše s Čech, Čechy než
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s český. Na opak má zce la obdobné podstatné jméno českost jen s, pro tože je zřetelně pociťuje me
za od vo ze ni nu od český. Protějšek starého a plně vžitého názvu Slo ven sko může znít jen Česko
[…] Název Čechie považuje sám na vrho va tel za nevhodný. Dodávám, že je to svým tvořením slo -
vo hybridní, mající základ (Čech, Čechy) domácí, ale příponu (-ie) cizí, od původu la tin skou. Pro -
to může být Čechie názvem literárním, básnickým, jakým vsku t ku je, ale na pro sto ne názvem
běžným. Bylo by neústrojnou od chy l kou od všech našich ostatních zeměpisných názvů Čechy,
Mo ra va, Slo ven sko, Sle z sko (Trávníček 1949). 

Internetová jazyková příručka po da je rów nież, że na zwa ta po ja wiła się już
w do ku men cie z 1777 roku: 

Tak vidíme při zemích německých Česko, Mo ra vu, Rakouské Sle z sko (Kni hy metodní pro
učitele českých škol, Pra ha 1777, s. 333). 

W tym do ku men cie le ksem Česko użyty zo stał jako sy no nim sta r sze go sło-
wa Čechy. Słowo Česko powstało od le kse mu Čech (Bělič 1968, s. 299–301).
Zda niem Vladimíra Hi r s cha na zwa Česko wzbu dza dy ku sje z wie lu po wo dów.
Pie r wszym po wo dem jest zbyt kró t ka na zwa, któ ra wy klu cza te ry to rium Słowa -
cji, co dla sta r szej ge ne ra cji pa mie tającej związek Czech i Słowa cji jest nie do
przy ję cia. Młod sze po ko le nie, ktre ta kich do świa d czeń nie ma, na zwa ta nie sta -
no wi pro ble mu. Inna gru pa, zda niem Hi r s cha, po dej mu je wątek este ty cz ny, dla
któ re go na le ży z na zwy Česko zre zy g no wać, po nie waż jest ona zbyt twar da, nie 
mająca cha ra kte ru po ety c kie go i malo w ni cze go. Jest to na zwa spe cja li sty czna
ta k że o cha ra kte rze geo gra fi cz nym, któ ra w spo sób jed noz na cz ny ma okre s lać
de sy g nat, ja kim jest okre ślo ne te ry to rium. Zda niem au to ra na zwa ta jest pra -
gam ty cz na, któ ra ma spełniać rolę oz na cza nia kon kre t ne go te ry to rium (Hirsch
2013, s. 3). Na to miast kwe stie este ty cz ne po zo sta wia li te ra tom i po etom. Ana li -
zo wa na na zwa wiąże się z mie szka ń ca mi kra ju – Cze cha mi oraz z Re pu b liką
Czeską. Mie sz ka ń cy Mo raw, okre śla nych mia nem Mo ra wian po dają ar gu ment
prze ciw ko na zwie Česko, po nie waż nie wiąże się, ich zda niem, z te ry to rium
Mo raw. Mo ra wia nie uwa żają, że na zwa Česko może fun kcjo no wać w sfe rze
społecz nej, ale wylącz nie w połącze niu z nazwą Mo raw. Hirsch uwa ża, że taki
ar gu ment na le ży od rzu cić, po nie waż na zwa Česko i Mo rava fun kcjo no wały
w hi sto rii ty l ko w okre sie Pro te kto ra tu (Hirsch 2013, s. 3). Ko le j nym ar gu men -
tem prze ma wiającym prze ciw ko wpro wa dze niu tej na zwy jest jej nie od po wied -
nia fo r ma gra ma ty cz na. Zda niem prze ciw ni ków na zwy Česko, kró t ka fo r ma na -
zwy kra ju po win na brzmieć Češsko. Hirsch wy ja ś nia, że na zwa Česko kończąca 
się na su fiks -sko, two rzo na jest w ję zy ku cze skim od przy mio t ni ka český,
według wzo ru: český – Česko, řecký – Řecko, rakouský – Rakousko, polský –
Polsko, re spe ktując przy tym naj no wsze kry te ria po pra wno ści ję zy ko wej
(Hirsch 2013, s. 3–4). 

Po dej mując te mat jed nowy ra zo wej na zwy cze skiej na okre śle nie pa ń stwa
cze skie go na le zy na ko niec wspo mnieć o dwóch ini cja ty wach. W paź dzie r ni ku
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1997 roku w Br nie zo stała założo na or ga ni za cja Občanská ini cja ti va Česko/
/Czechia, któ ra wa l czyła o uz na nie ofi cja l nej jed nowy ra zo wej na zwy kra ju
w fo r mie Česko, a obe c nie swoją ene r gię kon so li du je, aby na zwa an gie l ska Cze -
chia zo stała uz na na i przy ję ta przez cze skie społecze ń stwo. 29 sty cz niu 1998
roku Cze skie To wa rzy stwo geo gra fi cz ne (Česká geografická společnost) zor ga -
ni zo wała w Pra dze na Wy dzia le Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ka ro la kon fe ren -
cję, na którą przy było wie lu spe cja li stów, któ rzy de ba to wa li nad jed no wy ra -
zową nazwą Czech. Wy ni kiem tego spo t ka nia stał się zre da go wa ny tekst Sta no -
vi sko geografů, jazykovědců, historiků a pracovníků dalších vědních oborů
k otázce oficiálního jednoslovného geografického názvu pro českou re pu b li ku.
W do ku men cie tym zo stało jed noz na cz nie stwier dzo ne: 

Třebaže se to lik mluví o slušnosti, to le ran ci a pokoře, jednoslovný oficiální název Česko bývá
ne jen bezdůvodně zne važován, ale v roz po ru s ústavně zaručenou svo bo dou pro je vu i cenzurován 
(http://www.phil.muni.cz/slav/stru ktu ra/cze chia/sta no vi sko_1998.pdf).

W kwe stii jed nowy ra zo wej na zwy Česko se na to wie cze s cy, w tym: Ja ro s lav
Šula, Ma r tin Mejstřík, Vladimír Železný oraz ma r szałek Se na tu Petr Pi t hart
pod- czas zwołanych ob rad w Se na cie w tej spra wie opo wie dzie li się jed noz na -
cz nie za nazwą Česko jako czeską formą jed no wy ra zową oraz formą an gielską
Cze chia (http://www.se nat.cz/xqw/xe r v let/psse nat/htmlhled?ac tion=doc&va lue
=27462). 

Na ob ra dy Se na tu zo stało za pro szo nych wie lu spe cja li stów, w tym: Libuša
Čižmárová, (In sty tut Je zy ka Cze skie go Cze skiej Aka de mii Nauk Re pu b li ki),
Zdeněk Beneš (In sty tut Hi sto rii Ję zy ka Cze skie go Wy działu Filo zofi cz ne go
Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze), Leoš Jeleček, (Ka te dra Ge o gra fii Społecz nej
i Roz wo ju Re gio nal ne go na Wy dzia le Nauk Przy rod ni czych Uni wer sy te tu Ka -
ro la w Pra dze), Pa vel Krejčí, (In sty tut Sla wi sty ki Wy działu Filo zofi cz ne go Uni -
wer sy te tu Ma sa ry ka w Br nie), Ka rel Oli va, In sty tut Je zy ka Cze skie go Cze skiej
Aka de mii Nauk Re pu b li ki), Lubomír Slezák, (In sty tut Hi sto ry cz ny Cze skiej
Aka de mii Nauk) oraz Oldřich Pašek, (Cze ski Urząd Geo de zy j ny i Ka ta stra l ny).
Na uko w cy re pre zen tujący ró ż ne dys cy p li ny na uko we rów nież zgo dzi li się z po- 
glądami se na to rów, że na zwa Česko jest umo ty wo wa na hi sto ry cz nie i ję zy ko -
wo. Na to miast na zwa Cze chia po win na fun kcjo no wać obok ofi cja l nej po li ty cz -
nej dwu wy ra zo wej na zwy kra ju jako an gie l ska ofi cja l na na zwa jed nowy ra zo wa.

Cze chia

Kie dy 1 sty cz nia 1993 roku prze stała ist nieć Cze chosłowa cja, mi ni ster spraw 
za gra ni cz nych Jo sef Zie le niec dwa dni pó ź niej po ja wił się w sie dzi bie ONZ,
aby po wia do mić o ist nie niu no we go pa ń stwa. Po wyj ściu z bu dyn ku dzien ni ka -
rze za py ta li mi ni stra: Jak bę dzie się na zy wać nowe pa ń stwo? Ze le nec od po wie -
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dział, że pra wdo podo b nie Cze chlands lub Cze chia1. Ofi cja l na na zwa kra ju w ję -
zy ku an gie l skim brzmi: The Czech Re pu b lic. Bra ko wał ty l ko na zwy kró t szej.
Ofi cjalną krótką na zwę mo ż na było po znać m.in. pod czas cy kli cz nych Mi -
strzostw Świa ta w ho ke ju na lo dzie. Za ka ż dym ra zem sławni ho ke i ści, w tym
Ja ro mir Jagr mie li na ko szu l kach na pis Czech. Wi do cz nie na wet spo r to w cy cze -
s cy do strze gają ko nie cz ność usta le nia jed nowy ra zo wej na zwy swo je go kra ju
w ję zy ku an gie l skim. Spo r to w cy po sta no wi li so bie sami po ra dzić, usta lając, że
nie for ma l nie tą nazwą bę dzie Czech, je den z dwóch człon ków ofi cja l nej na zwy
an gie l skiej. Na zwa ta nie jest uno r mo wa na żadną przy czyną ję zy kową czy hi -
sto ryczną. Na zwa ta: Czech nie po cho dzi od słowa: Čech, český, čeština czy
Česko. Spo r to w cy po sta no wi li sami zna leźć so bie dla po trzeb igrzysk pe wien
an gie l ski słowny ek wi wa lent (Krejči 2009, s. 200–203). 

Biorąc pod uwa gę mo ż li wo ści two rze nia no wych słów w ję zy ku an gie l skim,
do pod sta wy słowo twó r czej Czech mo że my do dać dwa su fi ksy: -’a lub -land.
Słowo land, tłuma czo ne na kraj nie jest tak czę sto wyko rzy sty wa na w two rze -
niu no wych słów, mających związek z Cze cha mi, jak su fiks -ia, np.: Bo he mia,
Mo ra via, Si le sia, Cze chos lo va kia. Za po mocą su fi ksu -’a zo stał utwo rzo ny cały
ciąg in nych nazw kra jów, jak: Slo va kia, Au stria, Slo ve nia, Cro a tia, Sty ria, Ba -
va ria. 

O ko nie cz no ści usta le nia jed noczłono wej na zwy na Cze chia i jej roz pro -
pago wa nia w śro do wi sku mię dzyna ro do wych dy p lo ma tów i po li ty ków prze ko -
nało wy da rze nie, któ re miało mie j s ce pod czas EXPO 2000, któ re zor gani zo wa -
ne zo stały w Nie mczech w Ha no we rze. Pa wi lon cze ski zo stał przez orga ni za to -
rów na zwa ny Cze c nia. W an gie l skiej na zwie Nie mcy za mie ni li li te rę h w n.
Kłopo ty z nazwą kra ju wy ni kały stąd, że słowo Cze chia nie było spo pula ryzo -
wa ne, nie uświa do mio no dość do bi t nie opi nii pu b li cz nej, że jed noczłono wa na -
zwa kra ju bę dzie brzmieć w taki a nie inny spo sób. Dy p lo ma ci cze s cy pod czas
wystąpień na are nie mię dzy naro do wej nie za mie sz cza li na zwy jed noczłono wej,
któ ra ut k wiłaby w świa do mo ści ję zy ko wej. 

Osta te cz ne sta ra nia o usan kcjo no wa nie jed nowy ra zo wej na zwy w ję zy ku an -
gie l skim miały mie j s ce 14 kwie t nia 2016 roku w pałacu pre zy den c kim. Miloš
Ze man oraz rząd z pre mie rem Bo hu s la vem So botką na cze le, pod ję li de cy zję,
aby w kon ta ktach mię dzyna ro do wych uży wać rów nież na zwy Cze chia. Zda -
niem po li ty ków na zwa an gie l ska Czech Re pu b lik jest zbyt długa a kró t ka na zwa 
ułatwi i upro ści kon ta kty po li ty cz ne i bi z ne so we. Obie na zwy mają fun kcjo no -
wać w mię dzy naro do wej prze strze ni pu b li cz nej. Mi ni ster spraw za gra ni cz nych
Lubomír Zaorálek wy sto so wał w tej kwe stii tzw. notę wer balną, w któ rej zwró -
cił się do ONZ w sze ściu ję zy kach, aby za apro bo wać skró coną wer sję na zwy

30 Sebastian TABOŁ

1 Por. wydanie gazety „Herald Tribune” z dnia 3 stycznia 1993 roku. 



an gie l skiej kra ju na Cze chia. Rów nież i w tej kwe stii na ród cze ski jest po dzie lo -
ny. Jed ni uwa żają, że nowa na zwa im się nie pod oba, inna część mie sz ka ń ców
Czech stwier dza, że po mysł wpro wa dze nia na sa lo ny skró co nej wer sji ich kra ju
jest po trze b na i wręcz ko nie cz na. Ta k że w tej kwe stii mie sz ka ń cy Czech do szu -
kują się kon te kstu poli ty cz ne go. Mie sz ka ń cy Mo raw skon cen tro wa ni wokół pa -
r tii po li ty cz nej Mo ra wia nie są prze ciw ni tej na zwie, po nie waż nie nawiązuje
ona do Mo raw ty l ko do właści wej czę ści Czech. Kry ty cz nie w tej ma te rii wy po -
wie działa się ta k że mi ni ster roz wo ju Ka r la Šlechtová, któ ra wydała wie le mi -
liar dów ko ron na pro mo cję logo kra ju, w któ rym umie sz czo na zo stała na zwa
The Czech Re pu b lik. Uwa ża ta k że, iż nowa na zwa bę dzie po wo dem my le nia
Czech z Cze cze nią, po nie waż na zwy an gie l skie są do sie bie po do b ne. Pani mi -
ni ster na twit te rze umie ściła taki wpis: 

Ne so u hla sim s na zvem Cze chia. Ne ch ci, aby si nasi zemi ple t li s Ce cen skem. Mame za mi liar -
du ko u pe no logo Czech Re pu b lic.To ho d lam pro sa dit (http://zpra vy.id nes.cz/cesko- nazev- zao ra -
lek-prazsky - hrad-dr4 /do ma ci.aspx?c=A160414_193856_do ma ci_kha.

Na zwa Cze chia po ja wia się w roz porządze niu cze skie go mi ni stra edu ka cji nr 
489/2003 do tyczącym jed nowy ra zo wej geo gra fi cz nej na zwy Re pu b li ki Cze skiej 
(file:///C:/Users/aga/De sktop/ge o gra fia.pdf), któ rym jed noz na cz nie stwier dza,
że w ję zy ku an gie l skim wy stę pu je jed nowy ra zo wa na zwa kra ju właś nie w po -
sta ci Cze chia (czy taj: Cze kia). Jest an gie l ski ek wi wa lent wy ra zu Česko. Poza
tym ta na zwa zo stała za akce pto wa na już w 1993 roku przez Česky úřad země-
měřictví a katastrální (Cze ski Urząd Geo de zy j ny i Ka ta stra l ny), któ ry współ-
pracu je z In sty tu tem Ję zy ka Cze skie go (Ústav pro ja zyk český) oraz z wie lo ma
in ny mi in sty tu cja mi, pod czas do ko ny wa nia ko dy fi ka cji no wych nazw włas nych 
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/uda lo sti_a_me dia/fa kta_a_data_k_aktu a li tam/x2016
_04_21_do plne ni_pre kla du_kra t ke ho_na zvu_ce sko.html). 

Wpro wa dze nie tego jed noczłono wej na zwy an gie l skiej ma cha ra kter pra -
gma ty cz ny. W rze czy wi sto ści ję zy ka an gie l skie go fun kcjo nu je na zwa dwuczło-
nowa: The Czech Re pu b lic, ale nie ist niała w obie gu ofi cja l nym, wer sja jed -
noczłono wa, któ ra byłaby za akce pto wa na przez Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no -
czo nych. W przy pa d ku Pol ski ist nieją dwie na zwy: dwuczłono wa – Re pu b lic of
Po land oraz jed noczłono wa: Po land. Po do bniej zmia ny chcą do ko nać Cze si.
Posługi wa nie się jed noczłonową nazwą bę dzie ułatwiało pra cę wsze l kich in sty -
tu cji pa ń stwa oraz in nych or ga nów, w tym ta k że dy p lo ma tów i biz ne s me nów.
Wa riant na zwy Cze chia z su fi ksem -ia po cho dzi z łaci ny. Łaci ń ska fo r ma Cze -
chia lub Ce chia po cho dzi z XVII wie ku a fo r ma an gie l ska po raz pie r wszy zo -
stała uży ta w 1866 w bry ty j skiej pra sie. Zda niem Ale xan dra Von dry na zwa
Cze chia spo wo du je, że bę dzie się my lić Cze chów z Cze cze na mi, po nie waż
w ję zy ku an gie l skim ten re gion świa ta okre śla ny jest an gie l skim słowem Che -
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che y na lub Che che nya (Hirsch 2013, s. 6). Von dra da lej sta ra się znie chę cić
Cze chów do na zwy Cze chia, po nie waż wpro wa dze nie jej na mię dzy na ro dową
sce nę, spo wo du je nie ty l ko my le nie Cze chów z Cze cze na mi, ale przy czy ni się
do powa ż nie j szych kłopo tów związa nych z ru chem tu ry sty cz nym, bo nikt nie
bę dzie chciał je ź dzić do kra ju, w któ rym pro wa dzo na jest wo j na. W pe w nym
sen sie Von dra może mieć ra cję, ale ty l ko w przy pa d ku my le nia an gie l skiej na -
zwy Cze chia z Cze ch nya. Do strzegłem to, gdy pod czas ata ku terro rysty cz ne go,
któ ry miał mie j s ce w kwie t niu 2013 roku w Bo sto nie w USA, ame ry kań s cy
czy te l ni cy powiązali na zwę Cze cze ni z Cze cha mi. Moim zda niem jest to ra czej
pro blem tych ame ry ka ń skich czy te l ni ków, któ rzy nie mają po ję cia, gdzie na
ma pie świa ta leży Cze cze nia czy Cze chy. Świa d czy to ty l ko o ni skich ko m pe -
ten cjach mery to ry cz nych tych lu dzi, któ rzy ta kiej ka ry god nej pomyłki się do pu -
ści li. Z po wo du ni skiej świa do mo ści geo gra fi cz nej nie mo ż na od razu my śleć
o po szu ki wa niu in nej na zwy kra ju. Jed na k że, gdy by Cze chy my lo no z bar dziej
roz wi nię tym te re nem eu ro pe j skim, my ślę, że ża den głos kry ty ki wte dy by się
nie ozwał. 

Ana li zując głos Cze chów, ko men tujących wpro wa dze nie jed nowy ra zo wej
na zwy an gie l skiej Cze chia, na le ży zwró cić uwa gę na to, że Cze si, pro po no wa li
inne na zwy an gie l skie ta kie, jak: Cze chland, Cze chlands, Bo he mia. Jed na k że
na zwy te nie mają żad ne go hi sto rycz ne go uza sad nie nia. W la tach 20 i 30. XX
wie ku w pra sie ame ry ka ń skiej uży wa no słowa Cze chia, w od nie sie niu za chod -
niej i wschod niej czę ści kra ju - Cze chosłowa cji, a w przy pa d ku Cze chland, Cze -
chlands, Bo he mia nikt ni g dy ta kie go na zew ni c twa nie sto so wał. 

Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych Re pu b li ki Cze skiej zajęło w spra wie
pro po zy cji na zwy Cze chia jed noz na cz ne sta no wi sko, z któ rym ka ż dy może się
za po znać. Or gan ten sta no wi, że: 

Název Cze chia – nejedná se o přejmenování České re pu b li ky jako státu, ale po uze o do-
plnění překladů krátkého názvu Česko do databází OSN. Označení Česká re pu b li ka i nadále
zůstává platné. Jedná se o politický název země a nic se na něm nemění. Označení Cze chia je po -
uze anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko. Záleží vždy na daném sub je ktu,
zda se roz hod ne užívat delší ve rzi, tj. Česká re pu b li ka/Czech Re pu b lic nebo kratší ve rzi Česko/
/Czechia (www.mzv.cz/jnp/cz/uda lo sti_a_me dia/fa kta_a_data_k_aktu a li tam/x2016_04_21_do pl -
neni_pre kla du_kra t ke ho_na zvu_ce sko.html).

Poza tym pa ń stwo za re zer wo wało do me nę in ter ne tową cze chia.eu. 

Za ko ń cze nie

Dys ku sje Cze chów o an gie l skiej jed noczłono wej na zwie ich kra ju nie sprzy -
jają utwier dza niu w świa do mo ści świa ta ich na zwy. Po spo li ty mie sz ka niec ka ż -
de go kra ju mógłby za py tać: To jak w ko ń cu na zy wa się wasz kraj? My ślę, że
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wy sta r czy kon sek wen t nie uży wać na zwy Cze chia, cho ć by po przez pi sa nie na
me t kach to wa rów „Made in Cze chia”, by mię dzy naro do wa opi nia pu b li cz na za -
pa mię tała ją (Ku kal 2014, s. 22). Całości dys ku sji nad po szcze gól ny mi na zwa -
mi nie spo sób uka zać szcze gółowo w fo r mie ar ty kułu, ale oso by zain tere so wa ne 
tą kwe stią miały mo ż li wość uz mysłowie nia so bie fa ktu, że dys ku sje wśród mie -
sz ka ń ców Czech do tyczące aktu a l nej cze skiej i an gie l skiej jed nowy ra zo wej na -
zwy ich kra ju trwają od wie lu lat. Kie dy się za kończą trud no wy ro ko wać. Jed no 
jest pe w ne – dys ku sja na dal trwa, a ar gu men ty uży wa ne cza sem mają fun da -
ment emo cjo na l ny a nie mery to ry cz ny. Z ar gu men ta mi emo cjo na l nym trud no
dys ku to wać. Jak wska zu je An drzej Cze r ny na zwy geo gra fi cz ne pełnią m.in.
fun kcję dru go rzędną, któ ra jest no ś ni kiem tre ści związa nych z na zy wa nym mie -
j s cem. Na zwy geo gra fi cz ne są rów nież no ś ni ka mi ró ż nych zna czeń, któ rym
uży tko w ni cy przy pi sują pe w ne tre ści (Cze r ny 2011, s. 245). Z każdą nazwą
związany jest ładu nek ku l tu ro wy oraz treść. Z tego po wo du Cze si aktu a l nie
dys ku tują nad an gielską formą Cze chia, z którą nie któ rzy wiążą ne ga ty w ny ob -
raz kra ju. Dla te go dys ku sja nad tą nazwą wywołuje emo cje, nad któ ry mi cię ż ko 
za pa no wać. Oso by, któ re biorą udział w tej dys ku sji czę sto mają mgli ste po ję cie 
o stwo rzo nej na zwie Cze chia. Treść ni nie j sze go ar ty kułu kon cen tro wała swoją
uwa gę je dy nie na tre ściach mery to ry cz nych, sy g na li zując je dy nie tre ści emo cjo -
na l ne. 
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Mo ni ka PORWOŁ

Sy no ni mia mię dzy prag maty czna le kse mu dra bi na

Abs tract

The pre sent pa per is pa r tial ly ba sed on a pi lot su r vey re sults that is a part of a la r ge pro ject re -
gar ding to ols and in fra stru ctu re used for the lin gu i stic ana ly sis in the light of di gi tal hu ma ni ties.
Fun da men tal ly, the pu r po se of this pa per is to de mon stra te se man tic con texts of the word and/or
phra se(s) with ‘dra bi na’ in Po lish. The lan gu a ge re la tion s hips (i.e. sy no ny my {pa r tial, (in ter)re gi -
ster, (in ter)pra gma tic}; hy po ny my, ho lo ny my, me ro ny my, hy pe ro ny my, etc.) pre sen ted in this
arti c le are in ten ded to stren g t hen and/or en han ce the un de r stan ding of the com mon fe a tu res of the
word ‘dra bi na’/’lad der’ ba sed on the ten ta ti ve but com pre hen si ve clas si fi ca tion of do ma ins in
which that word/ex pres sion ma ni fests it self.

Abs trakt

Ni nie j szy ar ty kuł czę ścio wo ba zu je na wy ni kach ba da nia pilo ta żo we go, któ re jest ele men tem
wię ksze go pro je ktu języ koz naw cze go opie rającego się na wy ko rzy sta niu na rzę dzi i in fra stru ktu ry 
dot. ana li zy ling wi sty cz nej w uję ciu hu ma ni sty ki cy fro wej.  Pod sta wo wym ce lem te goż opra co -
wa nia jest za pre zen towa nie kon te kstów se man ty cz nych, w któ rych wy stę pu je słowo i/lub fra zy
z wy ra zem dra bi na w ję zy ku pol skim. Przed sta wio ne w ar ty ku le re la cje ję zy ko we (tj. sy no ni mia
czę ścio wa, międzyre je stro wa, mię dzy prag maty czna; hy po ni mia, ho lo ni mia, me ro ni mia, hiper oni -
mia) mają za za da nie wzmo c nić i/lub spo tę go wać ro zu mie nie cech wspó l nych de sy g na tów le kse -
mu dra bi na na pod sta wie orien ta cy j nej, lecz wszech stron nej kla sy fi ka cji do men, w któ rych się to
słowo ma ni fe stu je. 

Ke y words: le xi cal se man tics, sy no ny my pa r tial, sy no ny my (in ter)pra gma tic, hy po ny my, ho lo ny my,
me ro ny my, hy pe ro ny my

Słowa kluczowe: semantyka leksykalna, synonimia częściowa, synonimia międzypragmatyczna, hiponimia,
holonimia, meronimia, hiperonimia
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Wstęp

Na przełomie 2016/2017 roku prze pro wa dziłam an kie tę, w któ rej 51 osób
(głów nie mo ich stu den tów) zo stało po pro szonych o po da nie de sy g na tów słowa
dra bi na. Zde cy do wa na wię kszość re spon den tów (46) od po wie działa, iż jest to
‘przed miot do wspi na nia się na wy so kość’ lub ‘wy ższy po ziom’. Zna cz na gru pa 
(28) opi sała dra bi nę jako ‘hie ra r chię, np.: za wo dową (odwołanie się do po wie -
dze nia: piąć się po szcze b lach ka rie ry)’, ‘rozwój’ lub ‘droga do sukcesu’. Nie -
któ re oso by (9) ujęły dra bi nę jako ‘dre w nia ny lub me ta lo wy przed miot z be l ka -
mi/szczeblami’ czy też ‘ro dzaj scho dów przenośnych’. Po da ne zo stały ta k że na -
stę pujące okre śle nia: dra bi na Ja ku ba jako zja wi sko w fi zy ce; dro ga, jaką
człowiek musi prze być w ży ciu (zna cze nie meta fo ry cz ne); uporządko wa nie; po -
konywanie prze szkód; dro ga do ideału; roz wój du cho wy; dra bi na Ja ku bo wa
(związana z przy po wie ścią bi b lijną), część sa mo cho du uży wa na przez stra ża ków 
do ga sze nia po ża ru/ra to wa nia lu dzi czy też utrud nie nia w ży ciu. To za in spi ro -
wało mnie do da l szych ba dań zna cze nia le kse mu dra bi na, któ re opi szę po ni żej.

Wy ni ki ba da nia pilo ta żo we go zasy gna li zo wały, ja kie jest ogó l ne zro zu mie -
nie tego wy ra zu przez użyt ko w ni ków ję zy ka pol skie go (ta k że stu den tów fi lo lo -
gii an gie l skiej w kon te k ście słowa lad der). Jed na k że w celu do ko na nia ta kso no -
mii zna czeń słowa dra bi na, jak rów nież opi su re la cji jed no stek se man ty cz nych
z nim związa nych przy go to wałam wstępną ana li zę lin g wi styczną po le gającą na
tzw. tago wa niu oraz spra w dzałam ró ż ne kon te ksty w uję ciu se man ty ki le ksy ka l -
nej, w któ rych się to słowo po ja wia, aby za pre zen to wać wszech stron ny opis ze -
społu cech wspó l nych i de sy g na tów owe go wy ra zu. Re zu l tat po ję cio we go
wyod rę b nia nia po szcze gó l nych cech zo stał przedsta wio ny tabe la ry cz nie (por.
ta be la 1).

Dra bi na jako jed no stka ję zy ko wa

Ka ż dy le ksem może pełnić pod wzglę dem zna cze nia jed no stkę wie lo- lub
jed no z naczną. Tę za le ż ność seman ty ka cha ra kte ryzu je jako okre śla nie ko re la cji
poszcze gó l nych le kse mów w sy ste mie ję zy ko wym. Z jed nej stro ny jest to  p o  -
l i  s e  m i a  (wie lo zna cz ność) jako ko re spon den cja danego ele men tu ję zy ka
z większą liczbą tekstów o ró ż nej tre ści. Taką sy tu a cję w przy pa d ku ana lizo wa -
ne go przez ba da cza le kse mu wi dać w pra cach słow ni ko wych, gdzie dra bi na po -
sia da na stę pujące zna cze nia, np.: (1) przed miot służący do wcho dze nia i scho -
dze nia; (2) hie ra r chia, sto p nio wa nie, gra da cja; (3) dwie żer dzie z po prze czny mi
szcze b la mi, np. w sta j ni; (4) bok wozu dra bi nia ste go, itp. (Słow nik ję zy ka pol -
skie go PWN, 1995, s. 417).  
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Z dru giej stro ny cho dzi o  s y  n o  n i  m i ę  (bli sko zna cz ność), opi saną: (1) cał-
ko wi cie, (2) czę ścio wo i (3) mię dzyre je stro wo. Na le ży tu do dać je sz cze je den
spo sób opi su sy ni ni mów, a mia no wi cie re la cy j ny, czy li tzw.  s y  n o  n i  m i ę
m i ę  d z y  p r a g  m a  t y c z n ą.  Pie r wsza z nich to  s y n o  n i  m i a  c a ł k o  w i  -
t a  – pełna ek wi wa len cja czy też od po wie d niość zna czeń dwu lub wię cej jed no -
stek le ksy ka l nych. Wy stę pu je ona w sy tu a cji, kie dy po szcze gó l ne le kse my
mogą za stę po wać się w ka ż dym kon te k ście, a ich zna cze nie po zo sta je to ż sa me.
Na le ży jed nak pod kre ślić, iż ten typ sy no ni mii jest spo ra dy cz ny w ję zy kach na -
tu ra l nych. Zde cy do wa nie czę ściej ob ser wo wa ne jest zja wi sko  s y  n o  n i  m i i
c z ę  ś c i o  w e j,  kie dy to jed no stki ję zy ka mogą się za stę po wać ty l ko w nie któ -
rych kon te kstach, np.: (a) dra b ka czy (b) drołbka są okre śle niami bli sko zna cz -
nymi ogól nopo l skie go le kse mu dra bi na, sto so wa nymi w gwa rze (a) po zna ń -
skiej i (b) śląskiej. Na to miast  s y  n o  n i  m i a  m i ę  d z y r e  j e  s t r o  w a  łączy
jed no stki z ró ż nych re je strów sty li sty cz nych, np.: dra bi na raju ‘dys kurs teo lo gi -
cz ny’ czy dra bi na anal ge ty cz na ‘dys kurs medyczny’. W dys ku r sie na uko wym
mo ż na też zna leźć zna cze nie słowa dra bi na jako ‘kreacja pe w ne go ro dza ju
świa ta’ w zna cze niu opi su na uko we go po czy nio ne go przez Sta nisława Lema
ponad pię ć dzie siąt lat temu:

Tak więc prze ciw rów no ległe fo to ny i cała re szta są to szcze b le dra bi ny, po któ rej wcho dzi my
na strych, przy czym na stry chu mo ż na zna leźć coś cen ne go, w ro dza ju no we go źródła ene r gii
ato mo wej, ale py tać o „sens” dra bi ny „sa mej w so bie” nie mo ż na. Dra bi na jest kawałkiem sztu cz -
ne go oto cze nia, któ re śmy wy two rzy li, aby wejść gdzieś na górę, a prze ciw rów no ległe fo to ny są
kawałkiem ope ra cji na pa pie rze, któ ra po zwa la prze wi dzieć pe w ne sta ny przyszłe, I nic ponad to
(Lem 1964, s. 202).

Trze ba tu do dać, że wy żej cy to wa ne zna cze nia le kse mu dra bi na – po do b nie
zresztą jak i inne wy ra zy – po zo stają wzglę dem sie bie ta k że w sze ro ko po ję tej
re la cji hie rar chi cz nej: (1) nad rzęd no ści jed ne go wy ra zu wzglę dem dru gie go
( h i p e r  o n i  m i a) i (2) pod rzęd no ści (h i  p o  n i  m i a). Zatem wy raz (lub wy ra- 
 że nie) o tre ści bar dzo szcze gółowej (wąski za kres se man ty cz ny) może po zo stać
w re la cji hie ra r chicznej z wy ra zem o tre ści ogó l nej (o sze r szym za kre sie
se man ty cz nym), np. hiper oni mo wi dra bi na (ang. lad der) w kon te k ście do me ny: 
wy two ry lu dz kie: przed miot/przyrząd mogą pod le gać na stę pujące hi po ni my1:
dra bi na stra ża cka – fire lad der, dra bi na Szczer bo wskie go – Szczerbowski’s
lad der, dra bi na prze gu bo wa – ar ti cu la ted lad der, dra bi na te le sko po wa –
te le s co pic lad der, dra bi na rozsta wno- przy staw na – ge ne ral duty ex ten sion
lad der, dra bi na sznu ro wa – rope lad der, ostrew2{n/e}, etc.
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1 Wraz z ich ekwi wa len ta mi w języku an gie l skim. Je śli sy no nim mię dzy języ ko wy nie
wy stę pu je, wów czas w ar ty ku le po ja wia się sym bol {n/e}.

2 Dra bi na wy ko na na spo so bem go spo da r czym z uschłego dre w na (dwa dre w nia ne słupy po
boku połączo ne szcze b la mi), służąca do pod pie ra nia sia na w sta j ni lub w sto do le.



Ponad to,  m e  r o  n i  m i a  od no si się do czę ści składo wej lub fra g men tu wię -
kszej części (h o  l o  n i  m i i) zna czeń. W tym przy pa d ku dra bi na – lad der może
sta no wić ho lo nim na stę pującej gru py me ro ni mów: szcze bel – rung, be l ka – bar, 
żerdź – (perch; pole), pręt – rod, sznur – rope, etc. 

Pod czas ana li zy ję zy ko wej zna czeń słowa dra bi na mo ż na za uwa żyć, że wy -
raz ten jest szcze gó l nym ro dza jem sy no ni mii ilu strującym złożo ność do men
kog ni ty w nych, w któ rych wy raz i/lub wy ra że nia ze słowem dra bi na wy stę pują.
Taką sy tu a cję na zy wa my  s y  n o  n i  m i ą  m i ę  d z y  p r a g  m a  t y c z n ą, któ ra
odwołuje się do dwóch dzie dzin języ ko na w stwa: seman ty ki i pra gma tyki jako
komp lemen ta r nych dys cy p lin języ koz na w stwa; pie r wsza z nich bo wiem do ty -
czy opi su zna cze nia sen su stri c to, a dru ga od no si się do sy tu a cji/kon te kstów,
w któ rych zna cze nie da nej jed no stki le ksy ka l nej zna j du je swo je za sto so wa nie
(Sae ed 2009, Ge e ra erts 2010). 

Dra bi na jako sy no nim mię dzyprag ma ty cz ny – re la cje ku l tu ro we

Ana li za li cz nych źró deł i opra co wań dzie dzi no wych una o cz nia wy stę po wa -
nie sy no ni mów re la cy j nych słowa dra bi na w ró ż nych do me nach. Przy czym na -
le ży tu pod kre ślić fakt, iż te same sy no ni my mogą wy stę po wać w ki l ku dzie dzi -
nach, np. w li te ra tu rze i sztu ce (np. te atr, ma la r stwo, itp.). Prze ni kają się one za -
tem zna cze nio wo, podkre ślając wagę de sy g na tu(-ów). Spó j rz my na ki l ka
przykładów. 

Pie r wszym z nich jest dra bi na je stestw, by tów (The Gre at Cha in of Be ing),
któ ra odwołuje się do usta lo ne go porządku (hie ra r chii, eta pu, cy klu, ciągu, se k -
wen cji, sze re gu, porządku itp.).  Hie rar chi cz ność wy wo du mo ż na roz począć od
sze ro ko po ję tej do me ny NAUKA (i nazw związa nych z my śle niem), któ ra ma
podłoże hi sto ry cz ne, a na stę p nie można ją po dzie lić przy naj mniej na trzy s u b  -
d y s  c y p  l i  n y ,  w któ rych ten te r min ma swo je za sto so wa nie, tj. (1) HISTO-
RIA: b i o  l o  g i a,  (2) HISTORIA: f i  l o  z o  f i a,  t e  o  l o  g i a / r e  l i  g i a,
(3) HISTORIA: l i  t e  r a  t u  r a,  s z t u  k a.

W  p i e  r  w s z e j  s u b  d y s  c y p  l i  n i e  dra bi na je stestw to „li nio wy układ
sy ste maty cz ny or ga ni z mów ży wych, sto so wa ny w bio lo gii na przełomie XVIII
i XIX wie ku (m. in. G.L. Buf fo na, J.B. La ma r ca, J. Śnia de c kie go; łac. sca la na -
tu rae)” (Ko pa li ń ski 1987, s. 220). Sto so wa ne tu po ję cie odwołuje się do sta nu
wie dzy w okre ślo nym cza sie.  O wie le sze r sze za sto so wa nie tego po ję cia zna j -
dzie my w  f i  l o  z o  f i i  i  r e  l i  g i i.  Po ja wiają się tu taj ta kie okre śle nia, jak
dra bi na du cho wa/mi sty cz na (spi ri tu al lad der), dra bi na do raju/nie ba/na szczyt
(lad der to he a ven/to the top), dra bi na raju (heaven’s lad der). W sta roży t no ści
Ary sto te les umie j s co wił me ta fi zy kę jako ludzką po trze bę po zna nia, któ ra za j -
mo wała do sto j ne mie j s ce w hie ra r chii nauk. Dla fi lo zo fa tzw. dro ga bytu i nie -
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by tu była ogó l nym uję ciem „[…] sub stan cji zmien nych w sfe rze półksię ży co -
wej aż do sub stan cji sa mo myślącej, któ ra jest ce lem osta te cz nym teo rety cz ne go, 
a więc filo zofi cz ne go ży cia w ko s mo sie” (Krąpiec w: Ary sto te les 1996,
s.XXIX). Na kan wie tej kon ce pcji po wstała dra bi na by tów3 (patrz: fot. 1) jako
hie rar chi cz ność obie któw ma te ria l nych:

Na sze roz wa ża nia do tyczą sub stan cji, gdyż po szu ku je my za sad i przy czyn sub stan cji. Bo też,
je śli Wszech świat jest jakąś całością, to sub stan cja jest pierwszą jego czę ścią, a je śli roz wa ży my
to pod 1. nie są na wet ści śle mówiąc by ta mi, to są ty l ko włas no ści rze czy i od mia ny ru chu. (Ary -
sto te les 1996, s. 331)

Do da t ko wo No wak (2013, 2014) udo wad nia, iż w dzi sie j szym ję zy ku pol -
skim mo ż li wym jest ana li zo wa nie wie lu ję zy ko wych przykładów (tj. ‘orzecz-
nikowych dys tyn kcji predykatów’ świadczących o rze czy wi sto ści) do tyczących
słusz ne go mie j s ca lu dzi, zwierząt i ro ślin na ‘dra bi nie by tów w ję zy ku’.

Kla syfi ko wa nie stwo rzeń od naj pro stszych do złożo nych za le ż ne jest za tem
od sto p nia udziału fo r my i ma te rii w po je dyn czym ist nie niu (całokształcie ży -
cia). W grun cie rze czy do fi lo zo fii Ary sto te le sa odwołuje się  t o m i z m,  któ re -
go jed nym z założeń jest teza, iż prze zna cze niem człowie ka jest po zna nie naj -
wy ższe go dobra – spo t ka nie z Bo giem dzię ki „światłu chwały”. 

Według Św. To ma sza z Ak wi nu człowiek ma swo je mie j s ce na dra bi nie by -
tów po mię dzy aniołami i zwie rzę ta mi, a „Hie ra r chia wśród form za le ży od tego, 
jak fo r my te od noszą się do ma te rii pie r wszej; mie j s ce bo wiem w da nym
porządku hie rar chi cz nym okre śla my w sto sun ku do ja kiejś przy ję tej pod sta wy
i za sa dy” (Św. To masz z Ak wi nu 2002, s. 111). Śred nio wie cz na fi lo zo fia bytu
zo stała uzu pełnio na o kwe stię ist nie nia, któ ra w połącze niu z istotą jest sy no ni -
mem sub stan cji. Jej stru ktu rę or ga ni za cyjną przed sta wia dra bi ny by tów jako
sie dmio stop nio wa ska la:

1. B ó g  t o  o s t a  t e  c z  n a  p r z y  c z y  n a  w s z y  s t k i e  g o: „[…] je że li Bóg
po zna je sa me go sie bie, musi to być po zna nie do sko nałe, zwłasz cza, że Jego
po zna nie jest Jego sub stancją” (św. To masz z Ak wi nu 2001, s. 367);

2. A n i o ł o w i e  t o  c z y  s t e  i n  t e  l i  g e n  c j e: „[…] aniołowie nie prze by -
wają w mie j s cu w spo sób cie le s ny, ale w ja kiś spo sób du cho wy” (Św. To -
masz z Ak wi nu, O sub stan cjach czy s tych, 2001, s. 388); „[…] umysły anio-
łów mają in te lekt pro sty i szczę śli wy […]” (św. To masz z Ak wi nu 2002, s. 49);

3. C z ł o w i e k  j a k o  b y t  z  d u  c h a  i  c i a ł a  p o  s i a  d a  w ł a d z ę  o s ą -
d u,  m y  ś l i,  p a  m i ę  c i,  w y  o b  r a ź n i: „Poza duszą ob da rzoną umysłem
zdają się być w człowie ku je sz cze inne du sze ró ż niące się wza je m nie w spo -
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3 Di da cus Va la des. XVI-wie cz na dra bi na by tów (https://cdn1.vox-cdn.com/as sets/4848942/
the_gre at_cha in_of_be ing_from.jpg).



sób isto t ny, mia no wi cie du sza zmysłowa i we ge ta tyw na” (św. To masz z Ak -
wi nu 2001, s. 103);

4. Z w i e  r z ę  t a  t o  b y t y  c i e  l e  s  n e: „Do ga tun ku nie przy na leżą po szcze -
gó l ne czę ści zwie rzę cia, jak oko, ręka, ciało lub kość i inne tym po do b ne
skład ni ki, lecz całe zwie rzę. Dla te go ści śle się wy ra żając nie mo ż na o tych
czę ściach po wie dzieć, by na le żały do roz ma i tych ga tun ków, lecz ty l ko, – że
po sia dają one ró ż ne dys po zy cje” (św. To masz z Ak wi nu 2002, s. 121);

5. R o  ś l i  n y  t o  ż y w e  m a  t e  r i e ,  k t ó  r y m  p o d  p o r z ą d k o  w a  n e  s ą
t r z y  w ł a d z e: roz rodcza, wzro stu i od ży wia nia: „[…] u ro ślin, na tra fi my
ty l ko na dzie dzi nę we ge ta tywną” (św. To masz z Ak wi nu 2001, s. 219; por.
też s. 222);

6. M a  t e  r i a  m a  r  t w a  to np. ka mie nie i skały, sub stan cja nie zmien na;
7.  Ż y w i o ł y  – siły, nad któ ry mi władzę ma ty l ko Bóg.

Przykładem może tu być także drabina Jakubowa – Jacob’s ladder, pry mar- 
nie mająca swoje korzenie w dyskursie religijno-teologicznym (Biblia, Tora),
ale pojawia się też w literaturze (utwory, w których wyrażenie to ma swój sym-
boliczny charakter) czy w sztuce, np. w malarstwie, dramacie (odwołującym się 
do motywów różnych opracowań literackich) oraz filmie (mam tu na myśli
Drabinę Jakubową z 1990 roku w reżyserii Adriana Lyne’a).

Na grun cie re li gi j nym sen na wi zja Ja ku ba do ty czyła dra bi ny jako sym bo lu
dro gi człowie ka do Boga (por. fot. 2). Po niej wstę pu je się na szczyt po przez za -
cho wa nie cnót w ży ciu do cze s nym:

Kie dy Ja kub wy szedłszy z Bee r - Sze by wę dro wał do Cha ra nu, tra fił na ja kieś mie j s ce i tam się
za trzy mał na no c leg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego mie j s ca ka mień i podłożył go so -
bie pod głowę, układając się do snu na tym właś nie mie j s cu. We śnie uj rzał dra bi nę opartą na zie -
mi, się gającą swym wie rz chołkiem nie ba, oraz aniołów Bo żych, któ rzy wcho dzi li w górę i scho -
dzi li na dół. A oto Ja hwe stał na jej szczy cie i mówił: Ja je stem Ja hwe, Bóg Ab ra ha ma i Bóg
Iza a ka. Zie mię, na któ rej le żysz, od da ję to bie i twe mu po to m stwu. A po to m stwo twe bę dzie tak
li cz ne jak proch zie mi, ty zaś roz prze strze nisz się na za chód i na wschód, na północ i na połud nie; 
wszy stkie ple mio na zie mi otrzy mają błogosławie ń stwo przez cie bie i przez twych po to m ków. Ja
je stem z tobą i będę cię strzegł, gdzie ko l wiek się udasz; a po tem spro wa dzę cię do tego kra ju. Bo
nie opu sz czę cię, do pó ki nie spełnię tego, co ci obie cu ję. A gdy Ja kub zbu dził się ze snu, po my -
ślał: Pra wdzi wie Ja hwe jest na tym mie j s cu, a ja nie wie działem. I zdję ty trwogą rzekł: O, ja k że
mie j s ce to prze j mu je grozą! Pra wdzi wie jest to dom Boga i bra ma do nie ba! Wsta wszy więc rano, 
wziął ów ka mień, któ ry podłożył so bie pod głowę, po sta wił go jako ste lę i roz lał na jego wie rz chu 
oli wę. I dał temu mie j s cu na zwę Be tel. Na to miast pie r wo t na na zwa tego mie j s ca była Luz. Po
czym złożył taki ślub: Je że li Ja hwe Bóg bę dzie ze mną, strzegąc mnie w dro dze, w którą wy ru -
szyłem, je że li da mi chleb do je dze nia i ubra nie do okry cia się i je że li wró cę szczę śli wie do domu
ojca mo je go, Ja hwe bę dzie moim Bo giem. Ten zaś ka mień, któ ry po sta wiłem jako ste lę, bę dzie
do mem Boga. Z wszy stkie go, co mi dasz, będę ci składał w ofie rze dzie się ci nę (Bi b lia Tysiącle -
cia, Rdz 28:10–22).

40 Monika PORWOŁ



Ou a k nin (2006) pod kre śla, iż w Ka ba le dra bi na Ja ku bo wa to sym bol świa ta
po śred nie go, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Ja kub opie ra głowę na ka -
mie niu, któ ry wraz z otrzy maną przez ojca laską sym bo li zu je prze kaz mię -
dzypo kole nio wy. 

Ko le j nym przykładem jest dra bi na jako og ni wo łączące nie bo i zie mię, dzię -
ki któ re mu spra wie d li wi wstę pują ku wy ży nom, jest to post rze ga ne jako ta je -
mni ca krzy ża wznie sio ne go jak dra bi na oraz dro ga wie r nych do Boga. Ks. Nor -
bert Mo j żyn (2012) w swo im ar ty ku le za ty tułowa nym Dra bi na do nie ba opi su je 
ją jako iko nę dy na mi ki ży cia du cho we go, któ re go wzrost na stę pu je po przez po -
ko ny wa nie po szczgó l nych szcze b li dra bi ny. Cie ka wy jest fakt, iż we dle jed nej
z le gend muzułma ń skich Ma ho met miał ta k że wstąpić do raju po dra bi nie. 

Inną egze mp li fi kacją jest opis dro gi roz wo ju wznoszącej się przez trzy dzie -
ści sto p ni „du cho wej dra bi ny” opra co wa nej przez św. Jana Kli ma ka (VI–VII
wiek), jej szcze b lom nadał on na stę pujące na zwy: wy rze cze nie się, ode rwa nie
się, wy gna nie, posłusze ń stwo, skru cha i po ku ta, pa mięć o śmie r ci, żal, gniew,
mści wość, ob mo wa, wie lo mów ność, kłam stwo, ake dia, ob ża r stwo, nie czy stość,
chci wość, ubó stwo, nie wra ż li wość, sen, czu wa nie, tchó rzo stwo, pró ż ność, py -
cha, pro sto ta, po ko ra, roz ró ż nia nie, he zy chia, mo d li twa, bez na mię t ność, miłość.

Na le ży tu pod kre ślić, że dra bi na Ja ku bo wa jest w po wy ższych te kstach na -
zy wana dra biną du chową. Jest ona rów nież ar ty sty cz nym oraz mi sty cz nym mo -
ty wem li cz nych ma lo wi deł ścien nych w ko ściołach i świąty niach (por. fot. 3),
np. w Ka p li cy Trój cy Świę tej na Za mku Lu be l skim (por. fot. 4). Na po gra ni czu
skle pie nia i nawy (sym bo li zujących sfe rę nie biańską i ziemską) umie sz czo ny
zo stał fresk, na któ rym wid nieją po sta cie pa tria r chów i pro ro ków. Sta no wią oni
po śred nie sta dium/związa nie po mię dzy świa tem zie m skim a Bo giem (za rów no
w uję ciu hi sto ry cz nym, jak i ponad cza so wym). 

W  l i  t e  r a  t u  r z e  dra bi na ma wie le in te re sujących od nie sień między -
pragma ty cz nych, począwszy od pu b li ka cji z 1472 roku Dan te go Ali g he ri Bo ska
Ko me dia (pieśń XXI, w. 29), gdzie dra bi na to wi zja po ety (po do b na do wi dze -
nia Ja ku bo we go). Sym bo li zu je ona pod no sze nie się du chów konte mpla ty w nych 
ku ogląda niu Boga:

Z barw złota pełnych słone cz ne go świ tu
Wy snu ta, biegła ku gó rze dra bi na
Taka, że wzrok mój nie do bie gał szczy tu.

Pa trzę, po szcze b lach zstę pu je dru ży na
Świe t la na; rzekłbyś, że swe kształty bie rze
Wsze laką ja s ność, co się w nie bie wszczy na
                      (Ali g hie ri, 2003, s. 556) 

Rów nież dra bi na Ja ku bo wa jako dra bi na by tów zna j du je swo je za sto so wa nie 
w li te ra tu rze. W książce pt. Dra bi na Ja ku bo wa (Jacob’s Lad der) au to r stwa Ka -
t hryn Jo h n ston No y es (1969) opi sa ne jest ży cie Ja ku ba Wa rin ga – ar ty sty i na -
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uczy cie la, ty po we go przed sta wi cie la po stę po wej in te li gen cji po cho dze nia mu -
rzy ń skie go, walczącego prze ciw ko se gre ga cji ra so wej. Ak cja to czy się w uni -
wer syte c kim mia ste cz ku Kin g ston na połud niu Sta nów Zjed no czo nych. Ty tu-
łowy bo ha ter bo ry ka się z trud no ścia mi egzy sten cjal ny mi, tzn. związkiem bez
miłości i gorącym uczu ciem do białej ko bie ty oraz sprze ci wem prze ciw ko prze -
sta rzałym me to dom kształce nia na uczy cie li nie po zwa lającym uz do l nio nej mło-
d zieży ko lo ro wej na rów ny – z białymi dzie ć mi – start życiowy. Jego bunt ro dzi 
kon flikt z wład za mi ucze l ni, na któ rej pra cu je. Uka za na tu „dra bi na bo ha te ra”
to dy le mat w kwe stii wy bo ru po mię dzy oso bi stym su kce sem ży cio wym a walką 
o słuszną spra wę. 

Inna po wieść, Dra bi na Ja ku bo wa albo pod róż Władysława Ter le c kie go
(1988), zo stała zbu do wa na na pla nie pod ró ży i osa dzo na w osta t nich latach pie -
r wszej Rze czpo spo li tej, sprzed Se j mu Czte role t nie go. W pod róż do Pe ter sbu r ga 
ze spe cjalną tajną misją zle coną przez kró la Sta nisława Au gu sta Po nia to wskie -
go wy ru sza Hra bia, wytrwały pod ró ż nik, któ ry po z nał „cza r ne góry Afry ki”,
pu sty nię, Ale ksan drię, oko li ce Ka dy ksu w Hi sz pa nii, uro ki Wer sa lu we Fran cji,
itd. Wez wa ny przez kró la, przy był do Wa r sza wy i wy ru szył w nie bez pieczną
pod róż na Wschód ze spe cjalną prze syłką do Se mi ra mi dy Północy. To wa rzy szy 
mu inte li gen t ny i budzący po wszech ne zain tere so wa nie ka rzeł Ale ksan der. To
z jego per spe kty wy uka za na tu jest dra bi na bo ha te ra, czy li re la cja z przy gód
w cza sie pod ró ży.

W uję ciu ar ty sty cz nym dra bi na ma ta k że wa r te pod kre śle nia de sy g na ty.
W fi l mie Jacob’s Lad der (reż. Ad rian Lyne) Ja kub Sin ger – we te ran wo j ny
w Wie t na mie – jest drę czo ny przez no c ne ko sz ma ry i de mo ny. Przy czyn swo je -
go sta nu bo ha ter upa tru je w eks pe ry men cie, któ remu zo stał pod da ny w Wie t na -
mie. Odwołuje się on tu taj do mo ty wu dra bi ny jako prze żyć pod wpływem si l -
ne go ro dzaju na rko ty ku (LSD), w wy ni ku za ży cia któ re go żołnie rze mie li pa ra -
noi cz ne i schi zo fre nicz ne sta ny świa do mo ści (np. wzrost agre sji i atak wro ga
bez wzglę du na własne ży cie i oko li cz no ści). 

Bi b li j na dra bi na Ja ku bo wa jest kre a to r skim mo ty wem wy ob raźni wie lu ma -
la rzy (np. Ju se pe de Ri be na, Ra fa e la, Mi cha e la Wil l ma na czy ano ni mo we go
twó r cy ze szkoły fla man dz kiej; li cz ne fre ski i ma lo widła ko ście l ne), po etów czy 
też mu zy ków i kom po zy to rów, np.: Krzy szto fa Pen dere c kie go (The Dre am of
Ja cob, 1974), Mar ka La ne ga na (Bu r ning Jacob’s Lad der, 2011), ze społu Hell
Mi li tia (Jacob’s Lad der, 2012), ze społu Nas & Da mian Ma r ley (Afri ca must
wake up (sle e ping sons of Ja cob), 2015) i wie lu in nych.

Wa r te pod kre śle nia tu jest wy ko rzy sta nie dra bi ny by tów w sztu ce Wil lia ma
Shakespeare’a Ha m let, w któ rej po szcze gó l ne po sta ci (kró lo wie – książęta –
szla ch ta – lud – ka ż dy człowiek) wska zują na hie rar chi cz ność (po szcze gó l ne
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szcze b le dra bi ny by tów) ów cze s ne go społecze ń stwa4, np. wi ce mi ni ster Ho ra cy,
przy ja ciel księ cia Ha m le ta, zwra ca się do nie go:

Ten sam mój książę, Twój po wo l ny sługa (akt I, sce na II). 

Na stę p ne stwier dze nie rów nie wy ra ź nie uka zu je tę hie ra r chię jako wy raz
pod da nia Ro senc ran t za i Guil den ste r na wo bec kró la Kla u diu sza i kró lo wej Ge r -
tru dy: 

Wa sze mu ma je sta to wi wy pa da roz ka zy wać ra czej niż pro sić. We wszy stkim po wo l ni… Obaj
na roz ka zy. U stóp wa szych składa my naszą uni żoną go to wość (akt II, sce na II). 

Za tem ele men ty hie ra r chii są post rze ga ne przez po sta ci jako na tu ra l ny
porządek. 

In nym przykładem jest ode zwa Ha m le ta do Akto rów:

Na miłość boską! Człowie ku! O wie le le piej! Je śli by ka ż de go tra kto wa no tak, jak na to
zasłużył, któż uniknąłby chłosty? Tra ktuj ich według włas ne go ho no ru i włas nej swo jej god no -
ści… Im mnie j sza ich zasługa, tym wię ksza bę dzie two ja wiel ko du sz ność (akt II, scena II).

Z po wy ższe go fra g men tu wy ni ka, iż Akto rzy zna j dują się w po bli żu dna dra -
bi ny by tów. Ha m let zaś ig no ru je tę hie ra r chię (na tu ra l ny porządek) i za chę ca
ich do by cia szla ch ci ca mi, odwołując się tu do god no ści człowie ka, cze mu daje
dość jed noz na cz ny wy raz we wcze ś nie j szych stro fach aktu II, sceny II:

Ja k że cu do w nym dziełem jest człowiek! Jak szla che t ny ma umysł! Ja k że nie sko ń cze nie zdo l -
ny! Cu do w ny w fo r mie i ru chu, god ny po dzi wu w działaniu! W zdo l no ści ro zu mie nia – po do b ny
bo gom! W wy ra zie twa rzy – aniołom! Jest pię k nem tego świa ta. Ko roną stwo rze nia! A prze cież – 
dla mnie – czym jest dla mnie człowiek? Esencją pro chu? 

Owa wy po wiedź Ha m le ta pociąga za sobą jego oso bistą re fle ksję, którą mo -
ż na uz nać za stan umysłu i świa do mo ści, do tyczącej jego miejsca na dra bi nie
je stestw. Ha m let bo wiem kie ru je się w stro nę pro zy dnia, układu hie rar chi czne -
go owej dra bi ny, mimo że ma mo ż li wość ode jścia od na tu ral ne go porządku, po -
nie waż po sia da wsze l kie atry bu ty do sprze ci wu czy też do re a li za cji pla nu ze m -
sty (o czym świa d czy mord Ha m le ta przez Kla u diu sza). Za tem Ha m let jest tu
atry bu tem spra wied li wo ści i śro d kiem przy wró ce nia w świe cie ha r mo nii.
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Dro ga jako jed no stka wie lu sfer ko mu ni ka cji – ba da nie pi lo ta żo we

Jed nym z py tań po sta wio nych re spon den tom było okre śle nie fun kcji de sy g -
na tu dra bina zna j dującej się na za mie sz czo nym ob ra zie5 przed sta wiającym
dzie c ko, któ re pró bu je się po niej wspiąć do góry (por. fot. 5). Udzie lo ne od po -
wie dzi dały mo ż li wość wyłonie nia ob ra zu re la cji między pragma ty cz nych od no -
ś nie ana lizo wa ne go za gad nie nia. Po ni żej zo stały one za pre zen towa ne według
fre k wen cji (li cz bę wy sta pień po da no w na wia sie):

1. cie ka wość, ra tu nek, wyj ście z trud nej sy tu a cji (zło, ubó stwo) i nad zie ja dla
dzie cka (16);

2. sym bol sto p nio we go wkra cza nia w do rosłość, któ ra wy ma ga wysiłku; dzie c -
ko jest na początku swo jej dro gi ży cio wej, a ko niec dra bi ny oz na cza schyłek
ży cia (14);

3. dro ga/wska zów ka do szczę ścia, upra g nio ne go celu (10);
4. ucie czka od grze chu, po moc, zba wie nie w uję ciu re li gi j nym (8);
5. sym bol dra bi ny do raju, kró le stwa Je zu sa i Boga (3);
6. dzie c ko, któ re było na bitwie i zmarło, a dra bi na jest meta fo ry cz nym

odwołaniem do scho dów, któ re po mogą mu przed ostać się na ta m ten świat
(2);

7. dra bi na jako me ta fo ra nie bez pie cz nej, nie do stę p nej i/lub za ka za nej dro gi (1);
8. cię ż ka pra ca i po goń za ma rze nia mi (1);
9. dra bi na wca le nie musi być tu sym bo li cz na; może być to rea li sty cz ny ob ra -

zek przed sta wiający epi zod z ży cia co dzien ne go (1);
10. sym bol zmian społecz nych na prze strze ni wie ków wzglę dem osób o in nym

ko lo rze skó ry (1);
11. wzra sta nie: od dzie ci ń stwa do do rosłości, od bra ku wia ry do bli sko ści Boga, 

od pod sta wo wych po trzeb do głęb szych, od pro sto ty do bo ga te go ży cia we -
wnę trz ne go, od ni zin do wy żyn społecz nych (1).

Na le ży stwier dzić, iż po wy ższa egze mpli fi ka cja po zwo liła re spon den tom na
wie lo to rową in ter pre ta cję zna cze nia ob ra zo wej dra bi ny po przez odwołanie się – 
z jed nej stro ny – do pa mię ci se man ty cz nej, z dru giej – do pa mię ci epi zo dy cz -
nej, dzię ki któ rej re spon den ci re kon stru owa li ocze ki wa nia oso by an kie tującej,
ba zującej na wie dzy se man ty cz nej, opi sa nej w słow ni kach ję zy ka pol skie go.
Wszy stkie wska za ne in ter pre ta cje rów nież prze ni kają się zna cze nio wo, wska -
zując na wie lood no ś ność de sy g natu.

Wizu a li za cja dra bi ny una o cz niła nie jed noz nacz ne od nie sie nie tego le kse mu
do sfe ry ko mu ni ka cji. Za uwa ża się tu taj ta kie ob sza ry jak: ży cie co dzin ne czy
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fi lo zo fia ży cia (por. 1, 2, 3, 6, 7, 9), re li gia czy fi lo zo fia re li gii (por. 4, 5, 11),
hi sto ria i po li ty ka, a ta k że – po śred nio – prze kaz me dia l ny (por. 10), pra ca za -
wo do wa (por. 8), sfe ra po to cz nej ko mu ni ka cji ję zy ko wej (por. 9). Na le ży tu za -
zna czyć, że wy po wie dzi za wa r te w pun katch 7–11 na leżą do wy po wie dzi idio -
le kta l nych. Biorąc jed nak pod uwa gę, że jest to ba da nie son da żo we, mo ż na je
tu taj uw z ględ nić, a w ba da niu opa r tym na zna cz nie wię kszej li cz bie re spon den -
tów sko ry go wać. Za tem wy pa da stwier dzić, że le ksem dra bi na po sia da od nie -
sie nia do ró ż nych sfer ko mu ni ka cji; jest on mię dzy prag maty czny. Jego ró ż no -
rod ność zna cze niową, zwłasz cza w połącze niu z kol lo ka ta mi stałymi, tworzą-
cymi z reguły stałe związki wy ra zo we, uka zu je po ni ż sza ta be la. W niej oparłam 
się nie ty l ko na po wy żej przy to czo nych sy g na l nych ana li zach, ale ta k że na in -
nych aktu a li za cjach tego le kse mu w ró żych dzie dzi nach na uki oraz społecz ne go 
komu ni ko wa nia się.

Ta be la 1. Wstę p na sy ste maty za cja kon te kstów słowa dra bi na

Re la cja
se man ty cz na

Le ksem dra bi na 
i wy ra że nia 

z le kse mem dra bi na

Ek wi wa lent
an gie l ski

Zna cze nie

WYTWORY LUDZKIE

TECHNIKA:

przedmiot/przyrząd
dra bi na lad der

przed miot ułatwiający wchodzenie na
i schodzenie z wy so ko ści, wy ko na na
z dre w na lub me ta lu

skon stru o wa na z 2 pio no wych be lek
połączo nych po zio my mi szcze b la mi

(czę sto składa na; co ułatwia jej trans -
port)

sta no wi pod sta wo we wy po sa że nie
wo zów stra ża c kich, sta t ków, sprzę tu
wyso kogó r skie go itp.

dra bi na
prze gu bo wa

ar ti cu la ted lad der

dra bi na
stra ża cka

fire lad der

dra bi na 
te le sko po wa

te le s co pic lad der

dra bi na
rozsta wno- przy staw -
na

ge ne ral duty 
ex ten sion lad der

dra bi na 
Szczer bo wskie go

Szczerbowski’s 
lad der

uni wer sa l na dra bi na po ża r ni cza skon -
stru o wa na przez An to nie go Szczer-
bo wskie go, składająca się z dwóch
przę seł; uży t ko wa na w sta nie ze sta-
wio nym jako dra bi na przy sta w na, 
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drabi na da cho wa i dra bi na wol no
stojąca spra wio na w pi ra mi d kę; 
wyko rzy sty wa na przez długie lata
pod czas akcji ga ś ni czych i ra to w ni -
czych przez ocho t ni cze i za wo do we
stra że po ża r ne

sto la r stwo: me b le:
krzesło

{n/e} Lad der- ba c ked 
cha irýý

krzesło z opa r ciem (z po prze czka mi
przy po mi nającymi dra bi nę)

bu dow ni c two {n/e} lad der jack scaf fold ru szto wa nie

ele ktro ni ka tłumik dra bin(k)owy lad der at te nu a tor część ele ktro ni cz na

elektro mon taż dra bin(k)a ka b lo wa lad der ca b le tray

ze staw ele men tów dra bin ko wych,
kon stru k cja prze zna czo na do układa -
nia ka b li, prze wo dów, izo lo wa nych
ru rek z prze wo da mi 

FILOZOFIA RELIGII / RELIGIOZNAWSTWA / TEOLOGII

RELIGIA: ko rze nie:

Bi b lia, Tora, Ko ran:

prze wod nik 

du cho wy

dra bi na Ja ku bo wa Jacob’s lad der

sen na wi zja Ja ku ba: dra bi na jako sym -
bol dro gi człowie ka do Boga, po niej
wstę pu je się na szczyt po przez cno ty

Bi b lia Tysiącle cia, Rdz 28, 10–22

Mar c -A la in Ou a k nin. 2006. Ta je mni ce 
Kabały. Wa r sza wa: Wy daw ni c two
Cy kla dy 

Kabała: dra bi na Ja ku bo wa to sym bol
świa ta po śred nie go, po któ rej
wchodzą i schodzą aniołowie; Ja kub
opie ra głowę na ka mie niu, któ ry wraz
z otrzy maną przez ojca laską sym bo li -
zu je prze kaz mię dzypo kole nio wy

dra bi na du cho wa/
/mi sty cz na

spi ri tu al lad der

dzię ki dra bi nie spra wie d li wi wstę pują
ku wy ży nom; ta je mni ca krzy ża wznie -
sio ne go jak dra bi na; dro ga wie r nych
do Boga 

dra bi na 
do raju/nie ba/na
szczyt

lad der to he a ven/to
the top

wi zja wierzących w Chry stu sa sta no -
wiącego og ni wo łączące nie bo z zie -
mią

Ks. Nor bert Mo j żyn. 2012. „Dra bi na
do nie ba”. Wa r sza wskie Stu dia Teo lo -
gi cz ne. XXV/2/2012, 169-178.

iko na dy na mi ki ży cia du cho we go

She r man Owens. Dra bi na na Szczyt!
2001. 

roz wój i du cho wy wzrost po przez
‘szczeble drabiny’

Is lam: we dle jed nej z le gend
muzułma ń skich Ma ho met miał
wstąpić do raju po dra bi nie
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dra bi na raju heaven’s lad der

Św. Jan Kli mak (VI i VII wiek) opi sał 
dro gę roz wo ju wznoszącą się przez 30 
sto p ni ‘duchowej drabiny’: wy rze cze -
nie się, ode rwa nie się, wy gna nie,
posłusze ń stwo, skru cha i po ku ta, pa -
mięć o śmie r ci, żal, gniew, mści wość,
ob mo wa, wie lo mów ność, kłam stwo,
ake dia, ob ża r stwo, nie czy stość, chci -
wość, ubó stwo, nie wra ż li wość, sen,
czu wa nie, tchó rzo stwo, pró ż ność, py -
cha, pro sto ta, po ko ra, roz ró ż nia nie,
he zy chia, mo d li twa, bez na mię t ność,
miłość.

dra bi na czy ś ć ca/dusz pu r ga to rial
lad der

mo tyw re li gi j ny

NAUKA (na zwy związane z my śle niem)

FILOZOFIA:

bio lo gia
dra bi na
je stestw/by tów

lad der of be ings

(the Gre at Cha in 
of Be ings)

li nio wy układ sy ste maty cz ny or ga ni z -
mów ży wych, sto so wa ny w bio lo gii
na przełomie XVIII i XIX wie ku (m.
in. G.L. Buf fo na, J.B. La ma r ca, J.
Śnia de c kie go; łac. sca la na tu rae)

Di da cus Va la des

FLOZOFIA: 

te o lo gia

dra bi na
Ak wi na ty

dra bi na Ja ku bo wa

lad der of Sa int 
Tho mas Aqu i nas

według Św. To ma sza z Ak wi nu (Śre d -
nio wie cze) hie ra r chia by tów
składająca się z 7 po zio mów: (1) Bóg, 
(2) Aniołowie, (3) Człowiek, (4)
Zwie rzę ta, (5) Ro śli ny, (6) Ma te ria
nieżywa i (7) Żywioły.

MEDYCYNA
dra bi na
anal ge ty cz na

an al ge sic/pain 
lad der

lad der of the ra py

sche mat sto so wa nia le ków prze ciw bó -
lo wych

BIOLOGIA: 

zo o lo gia
{n/e} lad der be e t le chrząszcz /żuk

{n/e}
lad der- ba c ked woo -
d pe c ker

dzię cioł pa sia sty 

NAUKA
PRZYRODNICZA:
fi zy ka

dra bi na Ja ku ba

Jacob’s lad der

(a high vo l ta ge tra -
ve ling arc)

urządze nie ele ktry cz ne składające się
z 2 me ta lo wych prę tów usta wio nych
w kształt li te ry ‘V’

NAUKA
PRZYRODNICZA:
che mia

po li mer dra -
bin(k)owy

lad der po ly mer

po li mer, w któ rym wy stę pują dwa
rów no ległe łań cu chy główne połączo -
ne od cza su do cza su, kró t ki mi, bo cz -
ny mi łań cu cha mi

MECHATRONIKA: 
sy ste my ste ro wa nia
ma szyn i urządzeń:

ję zyk dra bin(k)owy

lo gi ka dra bin(k)owa

sche mat 
dra bin(k)owy

lad der lo gic

lad der pro gram -
ming

ję zyk dra bin ko wy jest ję zy kiem gra fi -
cz nym, któ re go za sa dy wy wodzą się
ze spo so bu in ter pre ta cji sche ma tów
ob wo dów przekaź nikowo- styczni ko -
wych; al go rytm in ter pre tu je się jako
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au to ma ty ka: ję zyk
pro gra mo wa nia

lad der 
pro gram ming 
lan gu a ge

lad der lo gic edi tor

lad der dia gram

prze ka zy wa nie „za si la nia” po przez za -
mknię te „sty ki” lub mo stki do „ce -
wek” i/lub blo ków fun kcy j nych (szy -
na „masy” nie jest w tej od mia nie
ję zy ka za zna cza na) w da nym szcze b lu 
dra bin ki al go ry t mu;

lo gi ka dra bin ko wa za stę pu je układy
au to ma ty ki i ste ro wa nia; stru ktu ra
gra fi cz na ułatwia pro ste prze no sze nie
sche ma tów na pro gram ste ro w ni ka
PLC (Pro gra mowa l ny Ste ro w nik Lo -
gi cz ny/Pro gram ma b le Lo gic Con trol -
ler)

LITERATURA

HISTORIA:

LITERATURA
Dra bi na Ja ku bo wa Jacob’s Lad der

1308–1320; pu b li ka cja w 1472 roku.,
Bo ska Ko me dia. Dan te Ali g he ri. Pieśń 
XXI; wiersz 29: wi zja Ja ku bo wa

1969 Dra bi na Ja ku bo wa/Jacob’s Lad -
der Ka t hryn Jo h n ston No y es

1988 Dra bi na Ja ku bo wa Albo Pod róż
Władysław Te r le cki

Dra bi na Dio ni zo sa Dionysus’s Lad der

Dra bi na Dio ni zo sa Luca di Fu l vio

mro cz ny, sty lo wy kry mi nał o schyłku
XIX wie ku; czy te l nik pro wa dzo ny jest 
szcze bel po szcze b lu na szczyt dra bi -
ny Dio ni zo sa, któ ry ma ka bry cz nie za -
bi ja żony bo ga tych prze mysłow ców w 
wie l kiej eu ro pe j skiej me tro po lii, po -
zo sta wiając na ich ciałach enig ma ty -
cz ne sym bo le swo jej ze m sty; dra bi na
sym bo li zu je na de jście no we go wie ku,
któ ry jest ska żo ny cho ro ba mi lu dz kich 
dusz: nie spełnio na miłość, zbrod nia,
uza le ż nie nia, rządza po zy ski wa nia
śro d ków ma te ria l nych; utwór przed -
sta wia nie spra wied li wość dra bi ny
społecz nej, na któ rej oka le cze ni i wy -
pa le ni lu dzie kroczą ku rychłej zagład -
zie; Dio ni zos to bóg, któ ry ma ni fe stu -
je swoją obe cność po przez krwa we,
ry tu a l ne mor de r stwa

dra bi na fe u da l na fe u dal lad der

śred nio wie cz na stru ktu ra w ustro ju
len nym (powiąza nie mię dzy fe u -
dałami a mo narchą), czy li su ze ren (fr.
su ze ra in)  bi sku pi / mo ż nowładcy  wa -
sa le / ry ce rze  chłopi

dra bi na cza su The Lad der of Time

Dra bi na cza su Anne Ty ler 

zde gu sto wa na swo im ży ciem De lia
zo sta je wy rwa na z uta r tych ko le in
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codzien no ści; opu sz cza swoją do ty ch -
cza sową ro dzi nę i zni ka bez śla du;
zry wa z przeszłością, ale jej wę drów -
ka po dra bi nie cza su po zwa la do ce nić
po prze d nie, na sy co ne nie do sko nałoś-
cia mi ży cie

sto py dra bi ny
the foot of the 
lad der

Uśmiech u stóp dra bi ny Hen ry Mil ler

dzieło auto bio grafi cz ne; no we la o kla -
u nie Au gu ście, zwod ni czo ści po bu dek 
działania lu dz kie go oraz anie l skich tę -
sk no tach rodu lu dz kie go; błazen Mil -
le ra sta je się sy no ni mem ar ty sty;
tytułowa dra bi na jest sym bo lem od -
dającym nie pe w ność losu – twó r czość 
wy ma ga wysiłku; ar ty ści wspi nając
się po szcze b lach nie wi dzia l nej dra bi -
ny (do bli żej nie okre ślo ne go celu)
czę sto by wają ode rwa ni od zie mi,
zwłasz cza gdy ich wzrok bar dziej sku -
pia się na mgli stym celu niż na pod -
sta wie, z któ rej roz po czę li wspi na cz kę

Li te ra tu ra: 

po e zja
pu sta dra bi na em p ty lad der

Pu sta dra bi na Mi chał Ja giełło

pra wda o człowie ku i świe cie

dra bi na
nie wi dzia l na dra bi na

lad der
in vi si b le lad der

Dra bi na Sy l via Plath

Nie wi dzia l na dra bi na Ag nie sz ka
Osie cka

BIZNES

BIZNES
dra bi na
su kce su

lad der of suc cess
opis hie ra r chii w przed się bio r stwie,
stru ktu rach per so na l nych i pro fe sjo -
nal nych

dra bi na
społecz na

so cial lad der

dra bi na
lo ja l no ści

lad der of lo y a l ty

dra bi na
służ bo wa

co r po ra te lad der

dra bi na
ka rie ry

ca re er lad der

Te ch no lo gia 
info rma cy j na

dra bi na ar chi te ktu ry
info rma ty cz nej dla
bi z ne su

The Lad der of Bu si -
ness In tel li gen ce
(LOBI)

me to do lo gia, któ ra ułatwia two rze nie
pla nu info rma tycz ne go (IT) oraz pro -
je kto wa nie ar chi te ktu ry info rma ty cz -
nej dla bi z ne su

EZOTERYKA

EZOTERYKA: 
dra bi na
cza ro w ni cy

witches’ lad der
uni wer sa l ny czar; działanie ma gi cz ne
(ma gia węzłów) służące ochro nie, m -
agii miłos nej, rzu ca niu klątw albo

Sy no ni mia mię dzy prag maty czna le kse mu dra bi na 49



ma gia: 

Ta rot

le cze niu; tra dy cy j na dra bi na cza ro w -
nic była zro bio na z 3 sznur ków i 9
węzłów, w któ re wplątywało się pió ra, 
ko ści, włosy, zioła, ka r tki pa pie ru, itp.

dra bi na
Ta ro ta Mantegri

Tarot’s sym bo lic
me a ning of ladder

ko s mi cz na dra bi na „ta ro ta Man te g ni”
to za ga d ko wy zbiór 50 ry cin ilu -
strujących dwa ma nu skry p ty prze cho -
wy wa ne obe c nie w Bi b lio te ce Wa ty -
ka ń skiej, któ re go stru ktu ra ma
hie rar chi cz ny cha ra kter po sta ci i sym -
bo li 

JĘZYKOZNAWSTWO

JĘZYKOZNAW-
STWO
(METAFORA)

dra bi na
ma rzeń

lad der of dre ams me ta fo ra do ty cz ca ży cia lu dz kie go

dra bi na by tów 
w ję zy ku

{n/e}
No wak, To masz, 2014, O dra bi nie by -
tów w ję zy ku. „Spe cu lum Lin gu i sti -
cum” [Wa r sza wa], vol. I, s. 9–22.

Idio my

ni ski mę ż czy z na na
dra bi nie

naj ni ż szy szcze bel
dra bi ny

na dole dra bi ny

nie wi dać dziu ry 
w dra bi nie

krzyż to dra bi na 
pro wadząca do nie ba

low man on the 
lad der

the lo west rung on
the lad der

at the bot tom of the
lad der

can’t see a hole in 
a lad der

cros ses are lad ders
that lead to he a ven

wy ra że nia mające od po wied ni wy raz
w da nym kon te k ście ję zy ko wym

SZTUKA: film, te atr, ma la r stwo, itp.

Film Dra bi na Ja ku bo wa Jacob’s Lad der

Dra bi na Ja ku bo wa (1990) reż. Ad rian 
Lyne

Ja kub Sin ger – we te ran wo j ny w Wie -
t na mie – jest drę czo ny przez no c ne
ko sz ma ry i de mo ny; przy czyn swo je -
go sta nu bo ha ter upa tru je w eks pe ry -
men cie, któ re mu zo stał pod da ny w
Wie t na mie; dra bi na to ro dzaj na rko ty -
ku (LSD) pod wpływem, któ re go
żołnie rze mie li pa ra noi cz ne i schi zo -
fre nicz ne sta ny świa do mo ści (wzrost
agre sji i ata ko wa nie wro ga bez wzglę -
du na własne ży cie)

Ma la r stwo ‘motyw drabiny’ ‘ladder motif’

Ja cek Ma l cze wski Muza na dra bi nie
(1918)

O’Keeffe Drabina do Księ ży ca (1958)

Xiao Gua Hui Ladder Man (2008)
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Gre gor Zio l ko wski Lu dzie na dra bi nie 
(2005)

Do ro t hea Tan ning Wspinać się po
drabinie

Ma lo widła ścien ne, np.: Drabina do
nieba z 1643 r. w Ko ście le pw. Św.
To ma sza w No wym Mie ście Lu baw-
skim

Kon klu zja

Reasumując, prymarnym celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie
poszczególnych kontekstów semantycznych, w których manifestowane jest
samo słowo i/lub frazy z wyrazem drabina w języku polskim. Omawiane
w tymże artykule relacje językowe umożliwiają zestawienie cech wspólnych
desygnatów leksemu drabina w połączeniu z różnymi kollokatami na podstawie 
orientacyjnej, lecz wszechstronnej klasyfikacji domen, w których to słowo
występuje. Jednak dokładny opis synonimii międzypragmatycznej tego wyrazu
jeszcze czeka na opracowanie.
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Януш ПАСЬКЕВИЧ

Прагматично-коммуникативные
категории понятия агрессия

Abs tract

Pu pils ex pe rien ces con ne c ted with the fami ly, scho ol and so cializing are the ba sis of the ag -
gres sion ob se r ved by them. The re a li ty they de scri be is the re sult of eve ry day ob se r va tions and
enco un ters. Aggres sion is con cep tua li zed by pu pils on the ba sis of the ir ex pe rien ce at scho ol and
at home; the re fo re, it in clu des a vi sion of the va lue of the world aro und them. Re spon dents ju d ge
ag gres sion as so me t hing bad; the re fo re, in many ex pres sions, le xe mes are in di ca ted with the ne -
ga ti ve axio lo gi cal as ses s ment. In the ar ti c le, the au t hor also ra i ses a the o re ti cal pro blem con ce r -
ning the con cept of ag gres sion, its stru c tu re and in di vi du al ele ments that are cha rac te ri zed here.

Abs trakt

Doświadczenie rodzinne, szkolne i towarzyskie uczniów jest podstawą obserwowanej przez
nich agresji. Rzeczywistość, którą opisują, jest wynikiem codziennych obserwacji i doświadczeń.
Agresji jest konceptualizowana przez uczniów na podstawie doświadczeń w szkole i w domu
rodzinnym, zawiera więc wizję wartości otaczającego ich świata. Respondenci oceniają agresję
jako coś złego, dlatego w wielu wypowiedziach wskazano leksemy z negatywną oceną aksjo lo -
giczną. W artykule autor porusza także problem teoretyczny dotyczący pojęcia agresji, jego
struktury i poszczególnych elementów, które tu charakteryzuje.

Ke y words: Polish language, terminology, categorization, experience, structure of the concept of
aggression
Słowa klu czo we: польский язык, терминология, категоризация, опыт, структура понятия
агрессии

Язык это не только межчеловеческое средство коммуникации, но хра-
нилище общественного опыта. Он сохраняет определённый способ пони-
мания и выражения действительности его пользователями, а также его
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систему ценностей, возникшую на основании опыта (концептуализация
понятий происходит в следствии общественного опыта)1. „По этой причи-
не за основу языкового анализа [также – прим. J.P.] принимаем опыт” (ср.
No wa ko wska-Ke m p na 1993, с. 161), – общественно-культурно-коммуника-
ционно обусловленный. Он формирует индивидуальность человека, а так-
же влияет на его субъективное мировоззрение: интерпретацию и оценку
окружающей действительности, в которой агрессивное поведение сегодня
кажется вездесущим. Этим вербальным поведением займёмся в дальней-
шей части. В основе же исследования материальным объектом будет
(вербальный) фрагмент „агрессивной" действительности, представленной
глазами учеников Художественных школ Вроцлава [ZSP]. Она послужит
основанием реконструкции способа концептуализации ими понятия агрес- 
сия. В качестве метода этой реконструкции была принята анкета, подкреп- 
ленная наблюдениями вербального поведения в стрессовых ситуациях
(негативных).

Исследование было проведено в группе 228 учеников в возрасте 14–19
лет из различных социальных групп. Опрошенные отвечали на такой
вопрос как: Как понимаешь значение слова агрессия? В конце анкеты
также необходимо было указать место жительства и профессию (место
работы) родителей. Последние информации в анкете, как и возраст
заполняющих имели – как оказалось позже – достаточно существенное
значение в общей рефлексии, что имело отражение в способе формулиро-
вания выражений и мериторической оценки заданного вопроса. Более ши-
рокое представление проблематики исследования будет оговорено в дру-
гой части этой работы, поэтому примечания, касающиеся анкетируемой
группы, здесь показаны только для представления последовательности
размышлений.
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1 Акт языковой коммуникации подразумевается здесь как употребление языкового кода
(высказывания), адресованного от конкретного адресанта к конкретному адресату, в кон-
кретной ситуации, с использованием конкретного коммуникационного канала (зрительно-
го, слухо-зрительного, слухового). Причем повторяющееся слово конкретный означает,
что всякий раз имеем дело с конкретными составляющими коммуникативного акта (напри- 
мер конкретного адресанта и конкретного адресата можно представить себе, если указаны
такие данные как: возраст, пол, образование, региональное происхождение, тип культуры,
профессия и т.д.; а конкретную коммуникативную ситуацию – если определена официаль-
ность, фамильярность, типичность). „Агрессивный” акт коммуникации, как и каждый дру-
гой акт коммуникации предопределяется отношением его участников как адресант – адре-
сат и элементами обусловленности окружения, в основе которых лежит кризисная ситуа-
ция, хотя бы для одного из его участников.



1.Терминолгия, связанная с понятием агрессия

Термин агрессия происходит от латинского слова ag gres sio — ‘нападе-
ние’ (ср. agresor ‘разбойник’). В основе агресии лежат необузданные, рез-
кие, негативные эмоциии злобные намерения. Агрессор предпринимает
целе напрвленные действия, чтобы вазвать у своей жертвы чувства боли,
страха и страдания. Большинство психологов под понятием агрессия под-
разумевает каждое намеренное действие для причинения кому-нибудь или 
чему-нибудь вреда, физической боли или морального страдания.

Агрессивное поведение появляется тогда, когда ситуация, в которой
находится индивидум, расценивается им как нечто, угрожающее его со-
стоянию. Индивидум пробует выйти из этой ситуации при помощи резко-
го поведения или действий, причиняющих физические или психические
страдания другому лицу, а иногда причиняя ущерб или уменьшая, значи-
мые для этого лица ценности. В случае агрессии все психологи согласны
с тем, что если нет в намерениях человека причинения вреда, физической
или психической боли, то и нетявления агрессии. В связи с этим, прини-
мая во внимание форму и функции агрессии, зарисовываются следующие
виды:
– с л о в е с н а я  а г р е с с и я  – вербал ьные высказывания, вызывающие

негативные эмоции у слушателя (у объекта агрессии), досаждение ему,
угрожание и т.д..;

– ф и з и ч е с к а я  а г р е с с и я  – проявление физического насилия битьём, 
пинанием,угрызанием и т.д.

– и н с т р у м е н т а л ь н а я  а г р е с с и я  – агрессия, целью которой явля-
ется получение чего-либо желанного путём насилия;

– в р а ж д е б н а я  а г р е с с и я  – заключается в причинении боли, зла или
обиды;

– в з а и м н а я  а г р е с с и я  – агрессия, направленная на агрессора, как ре-
акция на его поведение;

– к о с в е н н а я  а г р е с с и я  – объект агрессии нападает не на агрессора,
а на другое лицо, не то, которому желает ответить взаимным действием.

Приведенные выше определения агрессии, её виды – не исчерпывают
темы, так как явление это можно расследовать с разных точек зрения.
Исследования над этим сосредотачиваются на двух основных понятиях:
1) б и о л о г и ч е с к о й  о б у с л о в л е н н о с т и,
2) п с и х о о б щ е с т в е н н о г о  п о л с л е д с т в и я.

По этой причине в большем количестве представлены мнения этологов, 
юристов и исследователей, занимающихся общественной психологией,
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психоанализом и социологией. В тематической литературе описываются
три основные теории агрессии:
1) а г р е с с и я  к а к  и н с т и н к т;
2) а г р е с с и я  к а к  в л е ч е н и е;
3) а г р е с с и я  к а к  е ф ф е к т  н а у к и.

Первая теория, касающаяся агрессивного поведения, связана с исследо- 
ваниями инстинктов, среди которых инстинкт борьбы является неотъемле- 
мой частью жизни и выживания. Теория инстинкта агрессии развилась из
психоаналитического подхода. Её создатель-Зигмунд Фрейд – первона-
чально описывал понятие либидо как превобытную сексуальную энергию,
истоком которой является агрессия. В последующих исследованиях Фрейд 
соединял агрессию с врожденной манифестацией инстинкта смерти – Та-
натосом, (но такое мнение не получило повсеместного признания в психо-
анализе). Агрессивное поведение он рассматривает как своего рода психо-
гидравлическую модель, которая должна разрядиться, если давление пре-
высит допустиую норму. Фрейд считал также, что склонность к агресии
это врожденное влечение человека, и одновременно самое сильное препят- 
ствие в развитии культуры. З.Фрейд утверждает, что:

Это влечение к агрессии является потомком и представителем влечения к смерти,
которое мы открыли рядом с Эросом, и который разделяет с ним власть над миром (Fre ud
1992, с. 102).

Психоаналитики утверждают однако, что влечение к агрессии может
изменяться в зависимости от процесса развития и фаз жизни (оральная,
анальная, фаллическая).

Подобные мнения, но сформулированные более однозначно, предста-
вляет основатель этологии – Конрад Лоренц. Он указывает на схожесть
некоторых механизмовчеловесескогои животного мира, на биологический
фон агрессии, особенно внутривидовой, подчеркивая при этом её ведущую 
роль в процессе естественного отбора, важного для сохранения и развития
вида. Он называет агрессию злом, потому что, не отрицает её разруши-
тельной силы, но видит в ней также полезные элементы. Агрессия рас-
сматривается как инстинкт, который является врождённым образцом пове- 
дения, и может начать действовать спонтанично, даже без внешних стиму- 
лов или затормозиться соответствующими ингибиторами (Lorenz 1972).
Ученики Лоренца развили его теорию, указывая, что в процессе эволюции
многие агрессивные действия преображаются и приобретают формы риту- 
ала, блокирующие открытое нападение.

Человек в развитии эволюции научился также подчинять свои эмоции
своей воле и научился себя контролировать. Существуют этнические, ре-
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лигиозные и культурные группы, которые умеют успешно погашать силь-
ные эмоции, особенно негативные. Необычайно спокойными повсеместно
считаются эскимосы, а Тибет со своей формой религии и духовными
упражнениями известен умением достигать состояния внутреннего спо-
койствия. Правдоподобно многие христианские монашеские законы
исключают сильные эмоции – как позитивные так и негативные. Табу, за-
коны, обычаи – ограничивают человеческие инстинкты, а культура тре-
бует воздерживаться не только в сфере половой жизни, но и агрессивных
склонностей.

Полемику между теориями этологов и фрейдовской школой начал Эрих 
Фромм. Он считал, что сторонники Фрейда или Лоренца результатами
своих исследований лишили человечество надежды на на лучший мир.
Теорию Фрейда Фромм назыывает инстинктивистской, подчеркивая, что
агрессия является довольно сложной формой поведения (Fromm 1998,
с. 206). Автор Li be r ty различает злокачественную и доброкачественную
агрессию, и пишет об этом так:

[...] если согласимся „агрессией называть любую форму поведения, нацеленную на при-
чинение вреда другому лицу, животному или неодушевленному предмету, то основное
различие из всех видов влечений, причисляющихся к агрессивным, обнаруживается между
биологически приспособленной (адаптивной), служащей жизни доброкачественной агрес-
сией, и биологически неприспособленной (неадаптивной), злокачественной агрессией
(Fromm 1996, с. 206).

Теория фрустрация – агрессия предусматривает, что агрессивное пове- 
дение является следствием фрустрации, вызывающей высокую степень
возбуждения, уровень которого, в своюочередь, снижает страх перед нака- 
занием.

В словаре психоаналитических терминов и понятий Барнесса Э. Мура,
Бернарда Д. Файна агрессия определяется как 

[...] физически или вербально стремление подчинить себе других либо доминировать над
ними. Агрессия может выражаться непосредственно, как при открытой атаке во время
военных действий или в контролируемой ситуации спортивны состязаний; она может быть
косвенной и замаскированной, проявлять в форме шутки или шперпопечителоского
отношения к злобно настроенным родителям по отношению к затаивших обиду родителей; 
она может проявляться пассивно, когда, например, намеренно затягивается и продливается
решение какого-нибудь дела с целью кому-либо помешать; она может быть обращена на
себя в виде саморазрушительных или суицидальных тенденций.
   Этот термин обьмно употребляется для обозначения враждебных или разрушительных
намерений, иногда его используют в более широком плане, распространяя на действия,
порожденные инициативностью, често любием или просто отстаиванием своих прав. Пове- 
дение такое сейчас называется поведением оссертивным (СОМОутверждающии). Иногда
подобные действия обознаются как самоутверждение (ассертивность), дабы подчеркнуть,
что они побуждаются невраждебной мотивацией (Mo o re, Fine 1996, c. 7–9).
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Против отождествления ассертивности и агрессии решительно высту-
пает Л. Берковиц (1993, с. 15–23). По его мнениюассертивность проявляет- 
ся как промежуточное явление между агрессией и пассивностью и означа-
ет умение выражать мысли, рассуждения, чувства, стремления и убежде-
ния непосредственно, открытым образом, но с уважением по отношению
к чувствам и правам другого человека,т.е. в общем подразумевается веж-
ливая стратегия, но с решительным отказом в ситуациях, угрожающих
собственным интересам, без специальных объяснений, агрессии и злости.
Стоит, однако, заметить, что в кругах некоторых культур,там, где обра-
щается большое внимание на общественнуюсолидарность, высоко оцени-
вается стратегия позитивной поддержки в интерперсональных отноше-
ниях. В связи с этим, стратегии уверенного (ассертивного) отказа – в виде
– это твоя проблема, ты должен справиться со своими делами сам –
могут интерпретироваться как агрессивные.

Тогда возникает вопрос: чем должно характеризироваться поведение,
которое можно назвать агрессивным? Можно предположить, что важными 
чертами являются – активность, разрушительная интенция, стремление
к доминации или получение согласия на подчинение, отсутствие эмпатии
к другому лицу. А ассертивность – это активность, с проявлениями береж- 
ного отношения к чувствам другого лица, но без разрушительной силы
(вражеской интенции), характерной для агрессии. Склонность к домина-
ции может проявляться в случае, когда кто-то придерживается правила,
„я имею право выражать себя”, но отказывает в том же праве остальным.
Пассивность проявляется в подчинении и остутствии активности в опас-
ном положении, но это следует не по причине эмпатии к другому челове-
ку, а по причине принятия позиции бездействия.

Агрессия может проявляться в разных реестрах и степенях, сознательно 
и несознательно. В словаре по психологии А. С. Ребера и Е.С. Ребера аг-
рессия описывается следующим образом:

[...] термин необычайно общий, а используемый в широком спектре действий – характери-
зируется например атакой или враждебностью. Обычно понятие агрессия определяется
такими действиями, причиной которых предположительно является какое-нибудь из и/у
факторов – а) страх или фрустрация б) желание вызвать страх или фрустрацию у других
лиц в) тенденция к продвижению собственных взглядов и заинтересований (A.S. Reber,
E.S. Reber 2000, с. 28).

Другие исследователи, проводя анализ с психологической точки зрения 
(напр. G. Kie ler), считают, что фрустрация не всегда приводит к агрессив-
ному поведению, но может вызывать совершенно другие реакции – без-
действие, ожидание более удобной ситуации, поиск другой цели и т. д. (Kie- 
ler 1983, с. 11–12). Определение агрессии в словаре Ребера не охватывает
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такие аспекты агрессии, которые замечали этологи, говоря о позитивных
ценностях тогда, когда проявляется она в оборонительной борьбе за свою
территорию, потомство или существование вида вообще.

А вот Pie trzak в своейтеорииописываетявление, в котором агрессия
представлена как результат науки в процессе наблюдений за собственным
и чужим поведением, а также вытекающих из этого последствий. В иссле-
дованиях над личностьючеловека обращается внимание на такой кон-
структивный аспект агрессии, который дает человеку возможность при-
способиться и функционировать в межчеловеческом пространстве. Агрес-
сию можно тогда рассматривать как образец таких отношений, которые
имеют приспособленческий характер в комбинации двух соотношений:
любовь-ненависть и доминирование – подчинение. Такая комбинация дает 
возможность определить 8 способов приспособления индивида к окружа-
ющей среде и интерпретировать неязыковые указатели вербальной агрес-
сии как модель функционирования человека в обществе. Вот они:
1) п р и с п о с о б л е н и е  с и л о й  – т.е. автократический тип личности;
2) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м  с о р е в н о в а н и й  – т.е. нарциссичес-

кий тип личности;
3) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м  а г р е с с и и  – т.е. садистский тип лич-

ности;
4) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м  б у н т а  – т.е. тип подозревающего

человека
5) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м  с к р о м н о с т и  – т.е. мазохистский тип

человека;
6) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м  п о к о р н о с т и  – т.е. тип зависимого

человека;
7) п р и с п о с о б л е н и е  п у т е м с о в м е с т н ы х  д е й с т в и й  – т.е. тип

слишком конвенционного человека;
8) п р и с п о о б л е н и е  п у т е м  о т в е т с в е н н о с т и  – т.е. тип гипер-

нормального человека (Pie trzak 1998, с. 43–45).

Агрессия какмеханихм общественного приспособления имеетздесьдва
аспекта – конструктивный и деструктивный, а люди используют одну из
выбранных моделей поведения – например какспособ на уменьшение
страха.

В более современных исследованиях понятия агрессии основное зна-
чение имеет взгляд с перспективы интерперсональных отношений. G.V.
Capra ra i С. Pa sto rel li (1992) подчеркивают, что в исследованиях над аг-
рессией должно доминироватьсознание того, что это явление, которое не-
обходимо анализировать всегда в общественном контексте-как следствие
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интерперсональных контактов. Такой прагматично-психологический взгляд 
на эту тему очень близок прагматичному направлению в лингвистике.
В качестве вспомогательного утверждения можно принять утверждение
авторов, о том, что перечисление характерных чертагрессии зависит от
того, чью точку зрения рассматривают в анализах – агрессора, жертвы или 
слушащего/наблюдателя.

Акт агрессии должен рассматриваться в общественном и культурно-
нормативным контексте, в котором принимают участие лица в ситуации
с применением агрессивныхдействий. О том, будет ли интерперсональный 
контакт иметь агрессивный характер, решают такие свойства человечес-
кого сознания как – интенциональность и нецелесообразность. Чтобы го-
ворить об агрессии, достаточно, чтобы хотя бы один из участников интер-
персональной коммуникации, считал, что она произошла в действитель-
ности. Важными ситаются не только интенция исполнителя, но и оцена
потенциальной жертвы, а также мнение свидетеля случившегося – наблю-
дателя, а в некоторых случаях и судьи-арбитра.

2. Агрессия глазами учеников средних школ

Попытка установить значение понятия агрессия, проделанная учени-
ками, (а здесь мы воспользовалиськонцепцией Д. Лакоффа) основывается
на предположении, что значение слов отображает черты мысли, а мысль
(значение), образованная на основании опыта, имеет черты целостного
образа – гештальта (G. Lakoff, za: Nowakowska-Kempna 1993, с. 161). А это 
означает, что если понятие агрессия зависит от восприятия – нелегко бу-
дет дать ему однозначную характеристику, да еще с указанием границы.
Установление соотношения с этим понятием зависит от интуиции опро-
шенных (Grzegorczykowa 2001, с. 38), которое в случае сложных процес-
сов, может взначительной степени отличаться,так как значение слова аг-
рессия не является суммой слагающих, а внутренне разросшейся познава-
тельной структурой. В поисках методов и техник исследований, мы
пользовались лингвистическим подходом (часто на границе языкознания
и других наук), поддавая собранный материал всестороннему обследова-
нию, мы воспользовалисьтеорией скриптов, вмещающуюся в понятие ког-
нитивизма. Принятие такой исследовател ьской тактики также обосновы-
вается тем, какое содержание вкладывается учениками в понятие агрессия, 
а именно – повторяющиеся семантические элементы на уровне разных
степеней обобщения с дальнейшим семантическим разложением. Такой
образец можно назвать универсальным, ибо рамочная основа рассудитель- 
но включает в себя центральное понятие агрессии, расширяя его возмож-
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ностью определенных неупорядоченных коннотаций (ср. de Beaugrande,
Dressler 1990, с. 127).

Как представляется структура понятия агрессии в исследованном мате-
риале? Проанализировав анкеты, можно установить её инвариантные эле-
менты, составляющие определенную концептуализацию:
1. агрессия – это насилие,
2. агрессия – это действие,
3. агрессия – это поведение,
4. агрессия – подход к жизни,
5. агрессия – это состояние,
6. агрессия – это чувство / эмоция,
7. агрессия – это способ жизни,
8. агрессия – это явление,
9. агрессия – это характеристика явления,
10. агрессия – это кто-то, что-то.

Итак, в в/у концептуализациях преимущественно выделяются два вида
агрессии: физическое агрессивное действие и агрессивный акт вербальной
коммуникации. Они обладаютхарактернымичертами.отвечающими за вы-
бор того или иного способа проявления агрессии (виддействия – вербаль-
ного или физического – агрессивного). Вот примеры: агрессия означает,
что кто-то над кем-то издевается (65), что кто-то представляет собой опас-
ность (118), агрессия – это когда человек изводит людей (123). В каждом
случае также прослеживаются три основных элемента: агрессор, жертва,
поведение (нападающие и потерпевшие), от которых, в свою очередь, за-
висит появление следующих элементов. Мы видим, что в высказываниях
учеников можно найти смысловые компонеты понятия агрессия, которые
относятся к общим аспектам межчеловеческой коммуникации. А такими
элементами акта агрессии являются: агрессор (адресант), жертва (адресат), 
действие (сообщение), интенция (цель), место, время, причина, следствие.
Представляется это следующим образом.

2.1. Агрессор

Ученики называют агрессора прежде всего неопределенным местоиме-
нием. Даже 152 опрошенных (т.е. 67,1%) точно не объяснили, кем дей-
ствительно является нападающий. Но даже в тех случаях, где агрессор был 
указан, именуется он общими категориями: человек, люди, молодежь, де-
ти, например – люди обладают агрессией (56), агрессивность чаще всего
проявляется в молодежной среде (89) иудетей(115).
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В этих примерах общие знания адресата и знакомство с обусловленнос- 
тью окружения играют важную роль. Когда действия названы агрессивны- 
ми, и указана локализацию(школа,дом) – нетрудно догадаться, кто может
бытьтем потенциальным агрессором, который может находиться в кругу
знакомых опрошенного. По рассматриваемым лексемам: школа, семья –
можно понять, что речь идет о родителях, опекунах, братьях и сестрах,
учителях, учениках и работниках школы.

2.2. Жертва

Адресат агрессивных действий, также как и адресант – в анкетах опре-
деляется в виде некоего »кого-то« (в 80 случаях, 35% опрошенных). Часто
ученики описывают »иного« (в 37 случаях, 16% опрошенных). Несколько
раз (от двух до пяти) в анализированном материале появляются такие оп-
ределения жертвы актаагресии, как: другой, иной человек/люди, моло-
дежь, дети, коллега,тот, кто слабее, он/они, а (96) бить другого друга, уни-
жать более слабых (178), запугивать более маленьких (157).

Агрессивное поведение может быть проявлено не только по отноше-
нию к человеку, но и к чему-то: предмету или вещи, но такого рода экзем-
плификации появляются редко, например – злость на другого человека
и не только (23), срывание злости на людях и вещах (101).

Участником акта агрессии – в роли агрессора и в роли жертвы – являет- 
ся прежде »всего кто-то« т.е. не представленный вточности актант. Часто
адресатами агрессивных действий адресантов это просто кто-то другой,
т.е, люди, особы. При помощи грамматических и фразеологических форм
– флексийных формантов, супплетивных форм и лексики, можно иденти-
фицировать некоторые черты актантов: индивидуализм, коллективизм,
позиция, возраст, группа (ученики/ученицы), товарищеские и семейные
отношения.

2.3. Действие

В акте агресии адресант, чтобы достичь поставленной перед собой ком- 
муникативной цели, ведет себя соответственно, используя присущие ему,
выработанные входе практики (непосредственно или косвенным путем)
средства – вербальные и невербальные. В анализированном материале
можно найти много такого рода фраз, например: обзывать, браниться, шан-
тажировать, угрожать, запугивать, унижать, досаждать, бить, пинать, уда-
рить кулаком, не давать покоя, издеваться, пить, курить, употреблять нар-
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котики, сделать на злость, причинить зло, злиться, разозлиться, сердиться,
волноваться.

2.4. Интенция (цель)

Многие ученики интенцией актантов-нападающих, которой они руко-
водствуются, когда в акте коммуникации пользуются агрессивными стра-
тегиями назвали: причинение страданий, напр. имею ввиду избиение, пре-
пятствие, бранный язык, физическое и психическое насилие (197), при-
ставание, срывание злости, избиение кулаком (132).

Из высказываний следует, что целью агрессора есть удовлетворение
своих собственных потребностей – разрядка негативных эмоций, напряже- 
ния, а также причинение вреда другим участникам акта коммуникации,
чему и способствуют предпринятые им действия. Мотив его поступка –
эмоциональное и разрушительное отношение к окружающему его миру-
помещается вдвух интерпретационных рамках: аффективной (чувствую)
и волюнтаристической (хочу овладеть).

2.5. Место и время

Вэкземплификационном материале во многих высказываниях появи-
лись указатели места, например: – насилие в семье (211), досаждение и на- 
силие в школе (205). Согласно данным опрошенных, – места, в которых
доходит до актов агрессии – это семья и школа, т.е. пространство, в кото-
ром они пребывают ежедневно. Зато ни один из учеников не уточнил –
когда происходят эти агрессивные действия. Но по косвенным признакам
можно предположить, что эти акты происходят в настоящее время. Грани-
ца времени в высказываниях учеников прослеживается в формах настоя-
щего времени, а также в языковых выражениях, например таких как: есть,
это есть, ведет себя, дразнит, нервничает, ассоциируется, понимаю, по-мо- 
ему, по моему мнению.

2.6. Причина

В своих высказываниях ученики не подали непосредственной причины
появления агрессивного поведения в межчеловеческих контактах. Косвен-
но мотивацию такого рода поступков можно увидеть в самих участниках
акта коммуникации. К факторам, способствующим появлению агрессии,
можно соотнести две категории: КТО-ТО (кто-то, человек, люди, другие,
дети, молодежь/подростки, семья/родственники или ЧТО-ТО (что-то, ин-
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дивидуальность, психическое состояние, отношение/подход, плохие эмо-
ции). Такой способ восприятия учениками причин злобности подтвержда-
ется следующими примерами: слово агрессия понимаю как злость, нена-
вижу. Это злость на другого человека и не только (43), агрессия это злость 
на других л юдей(184), агрессия это кто-то такой, кто злится на что-то
(56), я понимаю слово агрессия какзлость, гнев, ярость (167), кто-то
взволнован (156).

2.7. Следствие

Во многих примерах анализированного материала можно найти также
высказывания на тему последствий этих агрессивных действий адресанта.
В определениях зарисовываются некоторые границы, которые обуславли-
ваютсятем, кто, например дает такие определения – девочки или мальчи-
ки, ученики класс старших или младших, гимназия или лицея. По мнению
учеников гимназии последствия акта агрессии могут быть тол ько траги-
ческими, ученики лицея обращают особое внимание на причинение тяж-
кого вреда здоровью, увечья. Разделение мнений по половому признаку не 
очень четкое, и не дает возможномти прийти к однозначному выводу.
Опрошенные, используя фразеологические обороты сделать/причинить
вред, вводят в свои высказывания неоднозначность. Нельзя определить –
какие будут последствия агрессии, и будутли они тяжелыми или легкими.

* * *

Семейный, школьный и товарищеский опыт учеников является основа-
нием наблюдаемой ими агрессии. Описываемая ими действительность –
как следствие ежедневных наблюдений и переживаний. Понятие агрессия
концептуализированная учениками, заключает в себе исключительно пред-
ставление о мире людей. Опрошенные оценивают агрессию как нечто
злое, присущее людям. Ani ex p li ci te, ani im p li ci te не появляются другие
соответствия, например в мире животных. Во многих высказываниях, од-
нако, можно определить лексемы с пейоративной аксиологической оцен-
кой.
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Oksa na LESZCZYŃSKA

Le ksy ko gra fia w mun du rze,
czy li pol sko- rosy j ski słow nik par przekłado wych

z za kre su re a go wa nia kry zy so we go

Abs tract

The pu r po se of this ar ti c le is to pre sent se le c ted Po lish “word in te grals” and the ir Rus sian equ -
i va lents in the field of ter mi no lo gy of the eme r gen cy re spon se sy stem. This is the cal ling slo gan
that de te r mi nes that this mini di c tio na ry in clu des mu l ti p liers ty pi cal of such are as of cri sis ac ti vi -
ty. It sho uld be em p ha si zed that this lexi co grap hi cal work is sup po r ted to a la r ge ex tent by the
work of lin gu ists (The Poli sh - Rus sian idio matikon, edi ted by W. Chle b da). An im po r tant and very 
ti me ly so u r ce tu r ned out to be Rus sian se arch en gi nes, who se ad dres ses are in the bib lio gra p hy.
This di c tio na ry is di vi ded into the ma tic se c tions, such as: po li ce, army, eme r gen cy me di cal se r vi -
ces, fire bri ga de. In ad di tion, each de pa r t ment is di stin gui s hed by se c tions, such as: (a) no mi na ti -
ve ex pres sions and (b) ver bal phra ses.

Abs trakt

Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu jest za pre zen towa nie wy bra nych pol skich „całostek wy ra zo wych”
i ich od po wied ników ro sy j skich z za kre su ter mi no lo gii sy ste mu re a go wa nia w sy tu a cjach kry zy -
so wych. Ta kie właś nie hasło wywoław cze de cy du je o tym, iż w skład tego mini słow ni ka
wchodzą wie lowy razo w ce ty po we dla ta kich ob sza rów działania kry zy so we go. Na le ży pod kre -
ślić, że owo opra co wa nie leksy kogra fi cz ne pod pa r te jest w znaczącej mie rze pracą języ koz na w -
ców (Pod rę cz ny idio ma ty kon pol sko- rosy j ski pod red. W. Chle b dy). Wa ż nym i bar dzo aktu a l nym
źródłem oka zały się tu taj rosyj skoję zy cz ne wy szu ki war ki in ter ne to we, któ rych ad re sy zna j dują
się w bi b lio gra fii. Ni nie j szy słow nik po dzie lo no na działy te ma ty cz ne, ta kie jak: po li cja, wo j sko,
ra tow ni c two me dy cz ne, straż po ża r na. Ponad to w ka ż dym z działów wy ró ż nia się pod działy, jak: 
(a) wy ra że nia no mi na tyw ne i (b) zwro ty cza sow ni ko we.

Ke y words: lexi co gra p hy, trans la tion, idio ma tic ex pres sions, no mi na ti ve ex pres sions, ver bal ex pres sions,
ter mi no lo gy of eme r gen cy re spon se sy stem 

Słowa klu czo we: le ksy ko gra fia, przekład, wy ra że nia idiomaty cz ne, wy ra że nia no mi na tyw ne, zwro ty cza sow - 
ni ko we, ter mi no lo gia sy ste mu re a go wa nia kry zy so we go
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Jak wia do mo, przez tłuma cze nie ro zu mie się przekład pi se mne go lub ust ne -
go te kstu z ję zy ka źródłowe go na pi se m ny lub ust ny tekst w ję zy ku do ce lo wym, 
będący ek wi wa len tem. 

Ce lem tłuma cze nia jest po wtó rze nie ró ż ne go ro dza ju te kstu – w in nym ję zy -
ku, a tym sa mym uczy nie nie go do stę p nym dla wię kszej li cz by czy te l ni ków.

I d i o m,  i d i o  m a t,  i d i o  m a  t y z m  – wy ra że nie ję zy ko we, któ re go zna -
cze nie jest swo i ste, od mien ne od zna cze nia ja kie na le żałoby mu przy pi sać
biorąc pod uwa gę po szcze gó l ne czę ści składo we oraz reguły składni. O idio -
mach naj czę ściej wspo mi na się w kon te k ście na uki ję zy ków ob cych (po nie waż
sta no wią one liczną gru pę wyjątków od po zna wa nych przez uczącego się
reguł), stąd też bar dzo czę sto sto su je się inną de fi ni cję: I d i o m  – wy ra że nie
właści we ty l ko da ne mu ję zy ko wi, nie dające się dosłow nie przetłuma czyć na
inny ję zyk. De fi ni cja ta jed nak nie jest do ko ń ca ścisła, po nie waż nie któ re idio -
my są za po ży cza ne od jed nych ję zy ków przez dru gie, przez co są one chara -
ktery sty cz ne dla wię kszej niż je den li cz by ję zy ków.

Głów nym pro ble mem tłuma cze nia idio ma ty ki jest roz bie ż ność po mię dzy ję -
zy ka mi. Im wię ksza ró ż ni ca po mię dzy ję zy kiem źródłowym a ję zy kiem do ce lo -
wym, tym trud nie j sze bę dzie przełoże nie wia do mo ści z tego pie r wsze go na dru -
gi. „Ró ż ni ca mię dzy ję zy kiem źródłowym a ję zy kiem do ce lo wym oraz ró ż ni ce
ich ku l tur spra wiają, że pro ces tłuma cze nia sta je się pra wdzi wym wy zwa niem”
(Bo gusławki  1997, s. 37).

„Całostki  idio ma ty cz ne” mają w ję zy ku ro sy j skim swo je stałe, usta lo ne już
sub sty tu ty, któ re piszący lub mówiący po ro sy j sku Po lak musi po pro stu znać w 
tej właś nie ich po sta ci, je śli nie chce na ru szać sy ste mo wych jed no stek pol skich, 
przy czym asy me tria ta prze ja wia się nie kie dy w le d wie za uwa ża l nych, nie -
mniej isto t nych dla po pra wności ję zy ka szcze gółach. Jed no stki, o któ rych
mowa są, jak się wy da je, bar dziej zdra d li we w przekład zie  od kla sy cz nych fra -
ze o logi z mów, o ile te osta t nie swą ja skrawą, ob ra zową, me ta fo ryczną, cza sem
wręcz eg zo tyczną formą wy ró ż niają się w te k ście, o tyle jedno stki swą
zwykłością spra wiają, że mniĺj wpra w ny tłumacz bie rze je za swo bod ne ko m bi -
na cje wy ra zo we.

Dla przykładu przy całost ce man dat ka r ny zna j du je się od po wied nik штраф
,ale z to wa rzyszących ilu stra cji zda nio wych: „je chał na gapę”- wes zli kon tro le -
rzy i za ja z dę bez bi le tu wy pi sa li mu man dat i  „oн ехал зайцем” – вошли
контролёры и за  безбилетный проезд наложили на него штраф, mo ż na wy -
dzie lić trzy pary całostek:

„Je chać na gapę”  – ехать зайцем
„Ja z da bez bi le tu” – безбилетный проезд
„Wy pi sać man dat” – наложить штраф (Chle b da 2007, s. 70).
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 Przekład po do bnych  całostek jest szcze gó l nie trud ny w wy pa d ku jed no stek
wspól nokom ponen to wych – wów czas, gdy jed ne mu i temu sa me mu kom po nen -
to wi pol skie mu od po wia da za ka ż dym ra zem inny  wy raz ro sy j ski, jak w przy-
kładach:

„ro bić mie j s ce” – освобождать место
„ro bić dro gę”   – ycтупать дорогу
„ro bić hałas”   – производить шум
„ro bić kłopot”  – снимать копию (Chle b da 2007, s. 117).

W po do bnych wy pa d kach są nie kie dy ta kie połącze nia, któ rych od po wied -
nik ro sy j ski wygląda jak ich lu strza ne od bi cie, tj. tłuma cze nie dosłowne, np.:

„ma r twy se zon”       – мёртвый сезон
ale” ma r twa na tu ra”   – натюрморт
„na łonie przy ro dy”   – на лоне природы
ale” na łonie ro dzi ny” – в семейном кругу (Chle b da 2009, s. 59).

Idio my i uta r te zwro ty zna j dują się po prze ciw nej stro nie ska li w sto sun ku
do ko lo ka cji pod wzglę dem jed ne go lub dwóch ele men tów: ela sty cz no ści wzo r -
ca oraz prze j rzy sto ści zna cze nia. Są one utrwa lo ny mi wzo ra mi ję zy ka, któ re
pod le gają je dy nie małym lub żad nym zmia nom fo r my oraz, w przy pa d ku idio -
mów, czę sto mają zna cze nie, któ re go nie da się wy wnio sko wać na pod sta wie
zna czeń ich po szcze gó l nych ko m po nen tów. „Idio my, ta kie jak: wstęp wzbro nio -
ny (вход воспрещён), stan ala r mo wy (чрезвычайное происшествие) –  w no r -
ma l nych wa run kach nie do pu sz czają jaki ch ko l wiek zmian w fo r mie” (Chle b da
2007, s. 212).

O ile nie jest to ce lem ża r tu lub gry słow nej, dla żad ne go idio mu nie mo ż na:
usunąć któ rego ko l wiek ze słów, do dać ja kie goko l wiek słowa, zastąpić jed ne go
słowa in nym, zmienić jego stru ktu ry gra ma ty cz nej.

Cho ciaż wię kszość idio mów nie pod le ga zmia nom fo r my, nie któ re z nich
mogą być  na nie bar dziej po da t ne niż inne. 

Ko m pe ten cje oso by posługującej się idio ma mi i uta r ty mi zwro ta mi w ję zy ku 
ob cym rza d ko kie dy do rów nują ko m pe ten cjom na ti ve spe a ke ra (ro dzi me go
uży tko w ni ka ję zy ka). Wię kszość tłuma czy tłumaczących na ję zyk obcy ma
małe szan se na osiągnię cie ta kiej sa mej wra ż li wo ści, jaką po sia da na ti ve spe a -
ker, oce niając, kie dy i jak mo ż na zmie nić idiom. Jest to do da t ko wy ar gu ment w
te zie, że tłumacz po wi nien tłuma czyć ty l ko na ję zyk, któ re go uży wa na co dzień 
lub na swój ję zyk oj czy sty.

Główne pro ble my związane z tłuma cze niem uta r tych idio ma ty cz nych wy ra -
żeń za wie rają się w dwóch ob sza rach: są to umie ję t ność roz po zna nia i po pra -
wne go przekładu idio mu oraz trud no ści wy ni kające z przekładu ró ż nych aspe -
któw zna cze nia, ja kie ma dany idiom lub uta r ty zwrot w ję zy ku do ce lo wym. Te
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trud no ści są dużo wyra ź nie j sze w przy pa d ku idio mów niż w przy pa d ku utartych 
zwro tów. Na przykład wy raz stra żak:

Пожарный-член пожарной команды (członek załogi strażac kiej)
Пожарник-«ложный погорельщик» (pod pa lacz)
Погорелец-пострадавший от пожара (po go rze lec)

Te, któ re są łatwe do roz po zna nia, za wie rają wy ra że nia nie wy stę pujące w
no r ma l nych wa run kach, na przykład:

„karać więzie niem” (заключать в тюрму, dosł. наказывать тюрмой)
„nie wyciągać kon se k wen cji” (не делать выводов,оставить без последствий,отвечать за...,
dosł. не вытягивать следствия)
„ko mo ra ce l na” (таможня, dosł. кладовая меткая)
„kon tro la ce l na” (таможенный досмот, dosł. контроль меткий,проверка меткая)

Idio my za wie rają też wy ra że nia, któ re wy dają się być błędne, po nie waż
nie są zgod ne z za sa da mi gra ma ty ki da ne go ję zy ka, na przykład:

„broń pa l na” (r.ż) – „oгнестрельное оружие” (r.n)
„wo j sko” (r.n) – армия (r.ż)
„sta tek ra to w ni czy” (r.m) – спасатель, dosł. судно спасательное (r.n)

Nie któ re idio my by wają „mylące", wy dają się oczy wi ste, po nie waż ich
dosłowne tłuma cze nie może brzmieć rozsądnie, a ich idio ma ty cz ne zna cze nia
nie wy ni kają z kon te kstu. W ję zy ku pol skim wy stę pują po do b ne idio my: sko -
czyć w ogień za kimś, wbi jać ko muś nóż w se r ce, piąte koło u wozu. W ję zy ku
ro sy j skim – втирать (кому) очки (myd lić ko muś oczy) – делать упрёки
(кому) (упрекать (кого) – ro bić (komu) wy mów ki – делать из мухи слона –
ro bić z igły widły. 

Po tych wstę p nych roz wa ża niach teo re ty cz nych, prze j dę do pra kty ki. Ce lem
ni nie j sze go re fe ra tu jest za pre zen towa nie  wy bra nych pol skich „całostek wy ra -
zo wych”  i ich od po wied ni ków ro sy j skich z za kre su ter mi no lo gii sy ste mu re a -
go wa nia w sy tu a cjach kry zy so wych.

 Ta kie właś nie hasło wywoław cze de cy du je o tym, iż w skład tego mi nisłow -
ni ka wchodzą wie lowy razo w ce ty po we dla ta kich ob sza rów działania kry zy so -
we go, jak po li cja, wo j sko, ra tow ni c two me dy cz ne, straż po ża r na czy służba ce l -
na. 

Na le ży pod kre ślić, że owo opra co wa nie leksy kogra fi cz ne pod pa r te jest
w znaczącej mie rze pracą opo l skich ję zy koznaw ców (Pod ręczny idio ma ty kon
pol sko-ro sy j ski pod red. Wo j cie cha Chle b dy). 

Przy usta la niu ek wi wa len tów ro sy j skich odno ś nych jed no stek słow ni ki
dwu– czy jed no ję zyczne oka zały się nie wy sta r czające. Waż nym i bardzo aktu a -
l nym źródłem oka zały się tu taj rosyj skoję zy cz ne wy szu ki war ki in ter ne to we,
któ rych ad re sy zna j dują się w bi b lio gra fii. Ni nie j szy słow nik po dzie lo no na
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działy te ma ty cz ne, ta kie jak: po li cja, wo j sko, ra tow ni c two me dy cz ne, straż po -
ża r na. Ponad to w ka ż dym z działów wy ró ż nia się pod działy, jak: A. wy ra że nia
no mi na tyw ne i B. zwro ty cza sow ni ko we.

Po li cja – Милиция-Полиция

                                                        Wy ra że nia no mi na tyw ne

Akt oska r że nia Обвинительный акт

Broń pa l na Огнестрельное оружие

Być sądzo nym Судиться

Ciar ki prze chodzą Мурашки бегают

Do wód oso bi sty Паспорт,удостоверение личности

Do wód rze czo wy Вещественное доказательство

Do ży wo t ne wię zie nie Пожизненное заключение

Fałszy wy świa dek Лжесвидетель

Gaz łzawiący Слезоточивый газ

Go dzi na po li cy j na Комендатский час

Man dat ka r ny Штраф

Na ocz ny świa dek Свидетель

                                                             Zwro ty cza sow ni ko we

Oka zać do ku men ty Предъявить документы 

Wpaść w po ślizg Занесло 

Wpaść w złość Рассердиться

Zy skać na cza sie Выиграть время 

Ka rać wię zie niem Заключать в тюрму

Wo j sko – Армия

                                                        Wy ra że nia no mi na tyw ne

Wo j sko Армия

Żołnierz Солдат

Jed no stka wo j sko wa Воинская часть

Po li gon Полигон

Ko sza ry Казармы

Biała broń Холодное оружие

Je niec  wo jen ny Военнопленный

Ćwi cze nia wo j sko we Сборы

Dzien nik pokłado wy Вахтенный журнал
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Fa j ka po ko ju Трубка мира

Książe czka wo j sko wa Воинский билет

Ma ska ga zo wa Противогаз

Od szko do wa nia wo jen ne Репарация

Pi sto let ma szy no wy Автомат «Калашников»

Szpi tal po lo wy Полевой госпиталь

                                                             Zwro ty cza sow ni ko we

Mie rzyć  z pi sto le tu Целиться из пистолета

Powołać do wo j ska Призвать в армию 

Przy wołać do porządku Призвать к порядку.Унять

Ra tow ni c two me dy cz ne – Спасательная служба   

                                                        Wy ra że nia no mi na tyw ne

Ap te czka podręczna Dомашняя аптечка

Ar ty kuły pie r wszej po trze by Предметы первой необходимости

Bibułkowa se r we t ka Бумажная салфетка

Cho ry umysłowo Душевнобольной

Ćmiący ból Ноющая боль

Ga bi net le ka r ski Кабинет врача

Ka re t ka po go to wia Скорая помощь

Ka re t ka rea nima cy j na Реанимобиль

Obłoż nie cho ry Тяжелобольной

Ofia ry w lu dziach Человеческие жертвы 

Osta t nia de ska ra tun ko wa Последняя надежда

Służba zdro wia Здравохранение 

Sy tu a cja za gro że nia Угрожающее положение 

Sta tek ra to w ni czy Спасатель

Śro dek prze ciw bó lo wy Болеутоляющее средство

Śro dek usy piający Снотворное

                                                             Zwro ty cza sow ni ko we

Od zy skać przy to mność Прийти в себя. Очнуться

Ra to wać ży cie Спасать жизнь 

Roz sie wać za ra z ki Разносить заразу 

Wzy wać po mo cy
Взывать о помощь

Просить о помощь
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Straż – Пожарная охрана

                                                        Wy ra że nia no mi na tyw ne

Stra żak
Пожарный-член пожарной команды (członek
załogi strażac kiej)

Stra żak Пожарник-«ложный погорельщик» (pod pa lacz)

Stra żak
Погорелец-пострадавший от пожара (po go rze -
lec)

Stan ala r mo wy Чрезвычайное происшествие

Straż po ża r na Пожарная охрана

Ocho t ni cza straż po ża r na Добровольная пожарная охрана

Dra bi na stra ża cka Штурмовая лестница

Alarm prze ciw poża ro wy Пожарная тревога

Bić na alarm Бить тревогу

Ma te riały pa l ne Горючие материалы

Pełniący obo wiązki Исполняющий обязанности

                                                             Zwro ty cza sow ni ko we

Pełnić wa r tę Нести караул 

Po brać od ci ski pa l ców Снять отпечатки пальцев

Prze kra czać te r min Просрочить

Roz pa lić og ni sko Развести костёр 

Ry zy ko wać ży cie Рисковать жизнью

Spa lić so bie skó rę Обгореть

Stanąć w og niu Воспламениться

Służba ce l na – Пограничная служба

                                                        Wy ra że nia no mi na tyw ne

Urząd ce l ny Таможня

Ko mo ra ce l na Таможня

Kon tro la ce l na Таможенный досмотp

Nie zgod ny z pra wem Противозаконный  

Ob ro na własna Самооборона. Самозащита 

Wstęp wzbro nio ny Вход воспрещён    

                                                             Zwro ty cza sow ni ko we

Czy nić  kro ki Предпринимать шаги

Dopełnić for ma l no ści Оформиться

Łamać pra wo Нарушать закон     
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Nie wyciągać   kon se k wen cji Не делать выводов

Оставить без последствий 

Po pro sić o azyl
Попросить о убежище. Обратиться с прoсьбой
о предоставлении права убежища    

Li te ra tu ra
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Sebastian TABOŁ

Ob raz ku l tu ro wy za wa r ty w po wie ści
Tomáša Zmeškala List miłosny pi s mem kli no wym

Abs tract

The au t hor ana ly zes the pro per na mes in the no vel. The se are the first and last na mes of fa -
mous cha ra c ters, pe o p le who have a lot in com mon with the en ti re no vel, as well as ti t les of both
the Czech and the world li te ra tu re. The na mes of fa mo us pe o p le do not ap pe ar ac ci den tal ly. They
help to un de r stand the me a ning of the Czech hi sto ry. The hi sto ry of the na tion was wo ven into the 
hi sto ry of one fa mi ly. In the no vel, the re are re fe ren ces to such im po r tant events as the 1948 re vo -
lu tion, the Pra gue Spring, the Ve l vet Re vo lu tion. Zmeškal also ma kes al lu sions to the “Ode to
Joy” and ta les from “A Tho u sand and One Nights”. He wants to show that eve ry o ne re co g ni zes
hi sto ri cal signs by the pro per na mes. Histo ri cal re a li ty is sha ped by the lan gu a ge.

Abs trakt

   Au tor ana li zu je na zwy własne w po wie ści . Są to na zwi ska i imiona sław nych po sta ci,
osób mających duży związek z całą po wie ścią, a ta k że tytuły dzieł li te ra tu ry cze skiej i świa to wej.
Na zwi ska sław nych osób nie po ja wiają się przy pa d ko wo, służą one zro zu mie niu sen su hi sto rii
Czech. Hi sto ria na ro du wple cio na zo stała w dzie je jed nej ro dzi ny. W po wie ści po ja wiają się
nawiąza nia to tak wa ż nych wy da rzeń, jak prze wrót z roku 1948, Pra ska Wio s na, aksa mi t na re wo -
lu cja. Zmeškal czy ni rów nież alu zje do Ody do ra do ści oraz Opo wie ści z tysiąca i jed nej nocy,
chce uz mysłowić, że przez na zwy własne ka ż dy roz po zna je zna ki cza su hi sto rycz ne go. Rze czy -
wi stość hi sto ry cz na jest kształto wa na przez ję zyk. 

Ke y words: Czech language, Czech literature, image of world, onomastics, anthroponyms,
chrematonyms, toponyms, Tomaš Zameškal

Słowa klu czo we: język czeski, literatura czeska, obraz świata, onomastyka, antroponimy,
chrematonimy, toponimy, Tomaš Zameškal

W 2009 roku na pol skim ryn ku wy da w ni czym uka zała się de biu tan cka po -
wieść Tomaša Zmeškala pt. List miłosny pi s mem kli no wym. Od tego mo men tu
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Zmeškal stał się zna nym i ce nio nym cze skim pi sa rzem1. Po wieść zo stała wy so -
ko oce nio na przez re cen zen tów a sam au tor zo stał uho no ro wa ny w 2009 roku
na grodą  Jo se fa Škvoreckého a w 2011 na grodą Unii Eu ro pe j skiej w dzie dzi nie
li te ra tu ry. W 2009 roku był rów nież no mi no wa ny do na gro dy Ma g ne sia Li te ra.
Otrzy mał ta k że dru gie mie j s ce w an kie cie „Książka roku 2009” prze pro wa dzo -
nej przez „Lidové no vi ny” „Kni ha roku 2009”. W 2010 roku no mi no wa ny do
na gro dy Jo se fa Škvoreckiego za po wieść Živo to pis černobílého jehněte.  

W ni nie j szej roz pra wie po sta ram się udo wod nić, że po wieść cze skie go de -
biu tan ta za wie ra pe wien ob raz ku l tu ry o Cze chach. Wy ja ś nie nia wy ma ga ku l tu -
ra. 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 de fi ni cję, któ ra za do wo liłaby wszy stkich ba da czy
ku l tu ry2. An tro po lo dzy 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, s. 34). Dla po trzeb ni nie j szej pra cy przy j mu je my 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,
s. 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. W ni nie j szej pra cy opi su ję ku l tu rowe aspe kty ję -
zy ka oraz pra gnę od po wie dzieć na py ta nie: Jaki ob raz ku l tu ry, jaka wie dza ku l -
tu ro wa za wa r ta jest w po wie ści Tomáša Zmeškala List miłosny pi s mem kli no -
wym? W wy ni ku ana li zy tej po wie ści zgro ma dzo no dużą ilość pró bek te ksto -
wych, od noszących się do ku l tu ry, by od po wie dzieć, jak uka zy wa na jest ku l tu ra 
Czech.

Zda niem T. Mi le wskie go „imio na oso bo we tworzą sy stem, któ ry wy od rę b -
niając się z całości ję zy ka pe w ny mi spe cyfi cz ny mi ce cha mi, sta no wi rów no cze -
ś nie część tra dy cji pra wno-o bycza jo wej ka ż de go społecze ń stwa. Imio na, będąc
two ra mi ję zy ko wy mi, są rów no cze ś nie śro d kiem orien ta cji w ob rę bie społecze -
ń stwa, sy ste mem kla sy fi ka cji jego człon ków. W tych wa run kach za cho dzi
niewątpli wy związek mię dzy imien ni c twem oso bo wym a ku l turą” (Mi le wski
1969, s. 147).

Isto t nym ele men tem ka ż dej pol skiej na zwy oso bo wej sta no wi imię i na zwi -
sko. Mo ż na ta k że nad mie nić, że okre ślo ne na zwi ska były od bie ra ne jako wy -

76 Sebastian TABOŁ

1 Tomaš Zmeškal, ur. 1968, członek PEN Klu bu, mie sz ka w Pra dze, z wy kształce nia fi lo log
an gie l ski, stu dio wał w King´s Col le ge, Uni ve r si ty of Lon don, le ktor, tłumacz i pe da gog. Pra co wał 
jako asy stent na Uni we ry te cie Ka ro la w Pra dze. Opu b li ko wał  trzy po wie ści: Milostný do pis
klínovým písmem (2008), Živo to pis černobílého jehněte (2009)  So kra tes na ro v ni ku (2013). 

2 Pisząc ni nie j szy tekst, ko rzy stałem rów nież z pra cy: S. Taboł, Aspekt socjokul turowo-
 lingwoi stycz ny w glot tody da kty ce ję zy ka pol skie go, Ra ci bórz 2012. 



zna cz nik przy nale ż no ści do okre ślo nej gru py ku l tu ro wej. An tro po ni my, któ re
zna lazły się w ana li zo wa nej po wie ści to:

1. I m i o  n a: Al bert, Ale ksan der, Ali cja, Anna, An to nin, Bar ba ra, Ce cy lia, Ele o -
no ra, Fran ci szek, Ge o frey, Ge o r ge, He le na, Hen ry, Hen ryk, Hon za, Hy nek,
Ig na cy, Ja mes, Ji rzi, Jo sef, Ka rel, Ka rol, Ka ro li na, Ka ta rzy na, Kla ra, Krzy -
sztof, Kwie ta, Li bu sza, Ma ksy mi lian, Ma rek, Ma ria, Ma r ta, Ma ty asz, Mi ko-
łaj, Mi lan, Os car, Ro bert, Szte fan, Te re sa, To masz, Va c lav, Vi lem, Zde niek,
Zor ka.

2. H i p o  k o  r y  s t y  k a: Alu sia, An du l ka, Anu l ka, Evi czka, He len ka, Hen ry czek, 
Ji rzik, Jo si fek, Krzy szto fek, Kwie tu sz ka, Maks, Szte fek, Te re ska, Ton da, To -
nik, Va c la vek, Wa sze czek, Wa szek. 

3. N a  z w i  s k a: Ba bel, Cze r ny, Du a r te, Du champ, Fi s cher, He gel, Hro z ny, Hy -
nek, Lang ma je ro va, Jan sky, Lu ka v sky, Mar hou l co va, Ma r tin co va, Mra zek,
No va czek, No va ko va, Po la cz ko va, Reti, Se u czek, Schlie mann, Som mer, Svo -
bo da, Su kt han kar, Wa g ne ro va, Win ter. 

Imio na za wa r te w po wie ści mogą być źródłem in fo r ma cji o pa nującej
w okre ślo nym cza sie w Cze chach mo dzie na ze w ni czej. Na da wa nie okre ślo nych 
imion jest ta k że do wo dem na wy stę pujący okre ślo ny typ kon ta któw języko -
wo-kul tu ro wych. Jed na k że trud no tu mó wić, że wszy stkie imio na za wa r te w po -
wie ści od gry wają je dy nie rolę ku l tu ro twórczą. Na le ży ta k że za uwa żyć, że Li -
ście wy stę pu je tzw. zja wi sko poli mor fi z mu imion, po le gające na tym, że obok
form ofi cja l nych (Kwie ta3, Li bu sza, Ma ksy mi lian, Ma rek), wy stę pują rów nież
fo r my nie ofi cja l ne, hipo ko ry sty ka, sta no wiące wy raz eks pre sji ję zy ko wej, np.:
Ji rzik, Jo si fek, Krzy szto fek, Kwie tu sz ka, Maks. Wy stę pują ta k że spie sz cze nia,
np. Anu l ka, Evi czka, Hen ry czek, Va c la vek, Wa sze czek.

Cała hipo ko ry sty ka za wie ra po zy ty w ny ładu nek emo cjo na l ny, po nie waż
w ana li zo wa nej po wie ści nie wystąpiła ani jed na fo r ma aug men taty w na imie -
nin. Sto so wa nie w Li ście  ofi cja l nych i nie ofi cja l nych form uka zu je zróż ni co -
wa nie sty li sty cz ne ję zy ka cze skie go. Poza tym ob co kra jo wiec za po znając się
z czeską hi po ko ry styką zro zu mie, że była ona wy ra zem roz wo ju społecze ń stwa
oraz przy ro stu li cz by lud no ści. Z tego też wzglę du wię ksza po pu la cja osób, któ -
re czę sto miały te same imio na, spo wo do wała two rze nie się imion nie ofi cja l -

Ob raz ku l tu ro wy za wa r ty w po wie ści Tomáša Zmeškala List miłosny pi s mem kli no wym 77

3 Osobną ana li zę na le żałoby do ko nać na te mat spo l sz cze nia wie lu nazw włas nych, za wa r tych
w po wie ści. Nie wie dzieć cze mu tłuma czka po sta no wiła z Květy zro bić Kwie tę a ze Štefana –
Szte fa na. W ta kim ra zie czy Václav Ha vel na zy wałby się w pol skim przekład zie Wacław Gaweł?
Uwa żam, że na da nie pol skie go li ter ni c twa cze skim imio nom i na zwi skom spłasz czyło cze ski
cha ra kter tej po wie ści. Poza tym tłuma czka nie za wsze jest kon sek wen t na, bo w przy pa d ku
zdro b nie nia od imie nia Ewa mamy Evi cz kę, a nie Ewi cz kę. Dla cze go z au to ra Tomaša Zmeškala
nie zro bio no To ma sza Zme sz ka la? 



nych. Hipo ko ry sty ka, tworząca się od imion już ist niejących, była wy ra zem
emo cjo nal ne go sto sun ku do da nej jed no stki (Kwie tu sz ka, Maks, Szte fek, Te re -
ska, To nik, Va c la vek, Wa sze czek). Ponad to ob co kra jo wiec po zna je ta k że ten -
den cję w ję zy ku cze skim do tyczącą dąże niem do skró tu i eko no mii wy po wie dzi 
(Maks – za miast Ma ksy mi lian; por. Jaku s- Bor ko wa 1987, s. 39). Ich do bór jest
całko wi cie uza le ż nio ny od indy widu a l nych upo do bań au to ra.

Au tor jako fi lo log an gie l ski nie omie sz kał wpleść do po wie ści imio na o ro -
do wo dzie an glo sa skim: Ge of frey, Ge o r ge, Ja mes, Os car. Wśród imion po ja wia- 
ją się te o naj sta r szym ro do wo dzie cze skim: Li bu sza, Václav. Le gen da r na Li bu-
ša była założy cielką Pra gi a św. Václav, książę cze ski jest pa tro nem Czech, za -
mor do wa ny przez Bo lesława. W swej po wie ści Zmeškal umie ścił ta k że naj bar -
dziej po pu la r ne i naj bar dziej cze skie imio na: Hon za, Ji rzi (ra czej Jiří). Od zwie -
rcie d lają one chrze ści ja ń ski cha ra kter Czech. Jiří jest obe c nie naj bar dziej frek -
wen ty w nym imie niem w Cze chach. Imię to nosi ponad 304 ty się cy oby wa te li
Czech. Najpo pular nie j sze było ono mię dzy la ta mi 40. a 80. XX wie ku4.  Po ja -
wiają się rów nież imio na; Ma ty asz (Ma ciej), Szte fan (Ste fan), któ rych pi so w nia
zo stała scze chi zo wa na. 

Pod dając ana li zie na zwi ska, któ re wy stę pują w po wie ści Zmeškala, wie le
z nich to na zwi ska że ń skie: Lang ma je ro va, Mar hou l co va, Ma r tin co va, No va ko -
va, Po la cz ko va, Wa g ne ro va. Od zwie rcie d la to cze ski zwy czaj ję zy ko wy. Do
chwi li obe cnej ka ż da Cze sz ka, musi do dać do swo je go na zwi ska su fiks -ová.
Obo wiązku ta kie go nie mają oby wa te l ki kra ju, któ re wyszły za mąż za obco kra -
jo w ców. Obe c nie zwy czaj ten pod da wa ny jest dys ku sji przez po li ty ków cze -
skich, aby z nie go zre zy g no wać. Naj wię kszym zwo len ni kiem odstąpie nia od tej 
za sa dy ling wi sty cz nej jest Přemysl So bo t ka. Jed na k że po mysłowi temu sprze ci -
wił się In sty tu tu Ję zy ka Cze skie go w Pra dze, któ ry uwa ża, że zre zyg no wa nie z
tej za sa dy spo wo du je nie poro zu mie nia. Poza tym pro jekt usta wy, któ ra ze z wa -
lałaby ko bie tom na sto so wa nie mę skiej fo r my na zwi ska zo stał przez Se nat Re -
pu b li ki Cze skiej od rzu co ny w 2013 roku.

Wśród na zwisk, za wa r tych w po wie ści zna j dują się dwa najpo pular nie j sze:
No vak oraz Svo bo da. Wy stę pują rów nież na zwi ska nie mie c kie go po cho dze nia:
Fi s cher, He gel, Lang ma je ro va, Schlie mann, Som mer, Su kt han kar, Wa g ne ro va,
Win ter. Ktoś mógłby za py tac, czy ma to ja kieś zna cze nie? Ma, po nie waż 40%
wszy stkich na zwisk w Cze chach jest po cho dze nia nie mie c kie go. Dla cze go?
W 1620 roku roze grała się bi twa pod Białą Górą. W bi twie tej sro motną klę skę
po niosła pro te stan cka cze ska szla ch ta. Fer dy nand II, ów cze s ny król cze ski,
z któ rym owa szla ch ta wa l czyła, po sta no wił schwy tać wszy stkich cze skich
ucze st ni ków bi twy. W ciągu roku złapał ich 27 i stra cił na ryn ku Sta re go Mia sta 
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w Pra dze. Tych, któ rych nie udało mu się uwię zić, ucie kli z kra ju a ślad po cze -
skiej szla ch cie za ginął. Tym spo so bem wie le za mków zo stało opu sz czo nych,
a Fer dy nand II po sta no wił je zapełnić no wy mi na je m ca mi – szlachtą z za chod -
niej Eu ro py (Beneš 1998, s. 12–18). Naj wię cej przy było szla ch ty z Nie miec, ale 
rów nież z Fran cji, Włoch i Hi sz pa nii. Tym spo so bem uświa da mia my so bie, że
Zmeškal na wet w fo r mach na zwisk, wy stę pujących w po wie ści od zwie rcie d lił
ku l tu ro wy ob raz Czech. 

W ba da nym ma te ria le spo ty ka my na stę pujące to po ni my:

1. U r  b a  n o  n i  m y: Cze ski Uni we r sy tet Te ch ni cz ny, Dom Fa u sta, Hra d cza ny,
Most Ka ro la, Mu ze um Na ro do we, Po mnik św. Va c la va, Or loj, Ry nek Sta re go 
Mia sta. 

2. P l a  t e  o  n i  m y: Kra ko wska, Le t na, plac Wacłava, Vi no hra dy.

3. U r  b o  n i  m y: Asyż, Bo j ko vi ce, Dűsseldorf, Ka r l sztejn, Ko ste lec, Ko szy ce,
Kru m lov,  Lon dyn, Me dio lan, Mie l nik, Ołomu niec, Opa wy, Pra ga, Pi l z no,
We ro na, Vi cen za. 

4. H y  d r o  n i  m y: Łaba, Wełtawa.

Wie l ka li cz na nazw włas nych do tyczących imion, na zwisk oraz nawiązy wa -
nie do dzieł i sław nych po sta ci świa d czy o wy so kim oczy ta niu pi sa rza. To do -
wo dzi, ze oso ba chcąca za po znać się z dziełami Zmeškala musi się cha ra kte -
ryzo wać eru dycją na wy so kim po zio mie. Pa dające na zwi ska sław nych osób
mają duży związek z całą po wie ścią a luka w wie dzy do tycząca któ rejko l wiek
po sta ci, może spo wo do wać nie zro zu mie nie sen su po wie ści. Na zwi ska sław nych 
osób nie po ja wiają się przy pa d ko wo, au tor „nie wy sy pał ich z wor ka” swo jej
pa mię ci. Mają one służyć zro zu mie niu sen su hi sto rii Czech i Cze chów. Sławne
po sta cie służą wy cie cz ce au to ra w przeszłość swo jej oj czy z ny. Jed nak naj wię -
cej mie j s ca po świę cił okre so wi z lat 1948–1989, by do ko nać roz li cze nia z ko -
mu ni styczną przeszłością Cze chosłowa cji. Jed na k że na wro ty do przeszłości po -
przez na zwi ska sław nych po sta ci nie mają spo wo do wać two rze nia się idei
histo riozo fi cz nej. Hi sto ria na ro du wple cio na zo stała w dzie je jed nej ro dzi ny.
W po wie ści po ja wiają się nawiąza nia to tak wa ż nych wy da rzeń jak: prze wrót
z roku 1948, Pra ska Wio s na, Aksa mi t na Re wo lu cja. Zmeškal czy ni rów nież
alu zje do Ody do ra do ści oraz Opo wie ści z tysiąca i jed nej nocy. Kto tych utwo -
rów nie zna i nie ro zu mie, nie może zro zu mieć głębo kiego sensu całej po wie ści. 
Moim zda niem au tor Li stu chce nam uz mysłowić, że przez na zwy własne ka ż dy 
z nas roz po zna je zna ki cza su hi sto rycz ne go. Rze czy wi stość hi sto ry cz na jest
kształto wa na przez ję zyk.  

Czy te l nik za po znający się z po wie ścią wzbo ga ci swoją wie dzę o wia do mo -
ści do tyczące Pra gi. Po z na nie ty l ko na zwy wa ż nych obie któw dla ku l tu ry cze -
skiej jak: Mu ze um Na ro do we, Most Ka ro la, Dom Fa u sta, ale rów nież po z na
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wa ż ne uli ce pra skie (Kra ko wska, Le t na), więc w ja kimś sen sie List jest swo i -
stym prze wod ni kiem po Złotej Pra dze. 

W ana li zo wa nej po wie ści po ja wiają się na zwi ska ró ż nych po sta ci związa -
nych z hi sto rią i ku l turą czeską: An to nin Dvořak, Bedřich Hrozný, To masz G.
Ma sa ryk, An to nin Zapotocký. Po ja wiają się ta k że na zwi ska osób spo za hi sto rii
cze skiej: Jan Se ba stian Bach, Lu d wik van Be e t ho ven, Win ston Chu r chill, Al bert 
Ein ste in, Hen ry Ford, Gan d hi, Jo sef Ha ydn, Wi l helm Frie drich He gel, Ad olf
Hi t ler Mo zart, Ory ge nes, Sta lin, Te r tu lian, Ja mes Watt, Os car Wi l de. Au tor li -
stu posługu je się tymi po sta cia mi to głęb sze go wyłusz cze nia sen su hi sto rii na ro -
du cze skie go.  

Zda niem B. Sta sz czy szy na: 

Jego po sta ci są ba r w ne, oso b li we, idio syn kraty cz ne. Mówią włas nym ję zy kiem, wy ko nują pry -
wa t ne, nie po wta rzal ne ge sty. U Zmeškala wszy s cy są wyjątko wi i na swój spo sób dzi w ni – sza lo -
ny cu kie r nik zwra ca się do wszy stkich per „bra cie” i „sio stro”, szpi ta l ny po rtier chara ktery sty cz -
nie kiwa się na ugię tych ko la nach, sta r sza pani z ża r li wo ścią godną le p szej spra wy opo wia da
wszy stkim o ko le kcji mi ne rałów zmarłego męża, a Ali cja cho le ry cz nie złości się na swo ich ro dzi -
ców za ich śmierć. Zmeškal świe t nie ope ru je de ta lem, wyłapu je mi kro sko pij ne ge sty bo ha te rów,
któ re zdra dzają głębszą pra wdę5.

Ka ż da z tych po sta ci wy ko nu je ja kiś za wód, a tych za wo dów jest ki l ka na -
ście: ar chi tekt, cu kie r nik, do ktor, in ży nier, kie ro w nik, le karz, ma jor, mi li cjant,
na cze l nik, pod po ru cz nik, pro fe sor, te ch nik, urzęd nik, wa r to w nik. Kie dy po ja wia 
się na zwa za wo du mi li cjant to już wia do mo, że ak cja tego fra g men tu utwo ru
ma mie j s ce w cza sach komu ni sty cz nych. Obe c nie w Cze chach jest po li cja (po -
li ce). Po do b na sy tu a cja jest z nazwą na cze l nik. Obe c nie w cze skich urzę dach
nie ma już na cze l ni ków, lecz są kie ro w ni cy (ve do u ci). 

Moim zda niem za po znając się z po wie ścią Zmeškala mo ż na zbo ga cić swoją
wie dzę o Cze chy, Cze chosłowa cję, Aksa mitną Re wo lu cję, li cz bę mie sz ka ń ców
Cze chosłowa cji w roku 1950, za po znać się z ety mo lo gią słowa Or loj, w na-
wiąza niu do skom pli ko wa nej hi sto rii sław ne go ze ga ra pra skie go Or loj. Au tor
uczy nas o swo jej oj czy ź nie, spry t nie prze my ca wie dzę o kra ju w na zwach
włas nych oraz nawiązując do wy da rzeń z przeszłości, po ma gając nam nie co
zro zu mieć ją, co dla wie lu Cze chów jest trud ne a co do pie ro dla nas. 

Na ko niec roz wa żań o ob ra zie ku l tu ro wym, za wa r tym w ana li zo wa nej po -
wie ści na le ży przy to czyć wy po wiedź Kra si c kiej, według któ rej „książka Tomá-
ša Zmeškala to po wieść o Cza sie i o (H/)hi sto rii jako pró bie okiełzna nia Cza su
po przez ję zyk, je dy ne do stę p ne człowie ko wi na rzę dzie oca la nia fa któw, wy do -
by wa nia ich nie ty l ko z nie by tu, ale rów nież z wię zie nia indy widu a l nej ja ź ni.
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Świa do me do świa d cza nie cza su, któ re na da je sens rze czy wi sto ści, porządku je
ją i wy zna cza jej kształt, a któ re może się do ko ny wać ty l ko za po mocą ję zy ko -
we go zna ku, jest głów nym, choć ukry tym w jej fa bu la r nym i fo r ma l nym bo ga c -
twie, te ma tem książki. I to właś nie ta ukry ta, in ter te kstu alna spó j ność pro zy
Zmeškala czy ni z jego po wie ści utwór głębo ko ory gi na l ny”6. Trud no się  z tą
tezą nie zgo dzić. 
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Ma ria MO SK WA

Ję zy ko wy ob raz al ko ho liz mu i al ko ho lu
w wy bra nych utwo rach Ta de u sza Kon wi c kie go

Abs tract

The pu r po se of this ar ti c le is to con duct a lin gu i stic ana ly sis of phe no me na re la ted to al co hol
and al co ho lism of Po les pre sen ted in the pro se of Ta de usz Kon wi cki. The met ho do lo gy has been
ta ken from the eth no lin gui stic scho ol and the lin gu i stic ima ge of the world. From the re se arch
ma te rial, a cha rac te ri stic vo ca bu la ry, phra se o lo gy, as well as in fo r ma tion abo ut mo ra li ty and be -
liefs re la ted to al co hol were di stin gui s hed. The de ta i led ana ly sis con cerns the oc cur ren ce of sy no -
nyms, di mi nu ti ves, swells, rich ima ge ry as so cia ted with al co hol, ca u ses and cir cu m stan ces of its
con su m p tion, as well as the ori gin and ways of se r ving pre sen ted in Kon wi cki’s texts. A lot of
spa ce is de vo ted to the re a li ty of com mu nist Po land. In the co u r se of the re se arch, a we alth of ma -
te rial was sin gled out, in di ca ting spe cial va lu es, espe cial ly re la ted to the tra di tion of Po lish ho spi -
ta li ty re gar d less of the era, the po li ti cal si tu a tion and the so cial po si tion of a hu man be ing.

Abs trakt

Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu jest prze pro wa dze nie ana li zy języ koz na w czej zja wisk związa nych
z al ko ho lem i alko ho li z mem Po la ków przed sta wio nych w pro zie Ta de u sza Kon wi c kie go. Me to -
do lo gia za czer p nię ta zo stała ze szkoły etno ling wisty cz nej oraz ję zy ko we go ob ra zu świa ta. Z ma -
te riału ba da w cze go wyod rę b nio no cha ra kte ry styczną le ksy kę, fra ze o lo gię, a ta k że in fo r ma cje na
te mat oby cza jo wo ści oraz wie rzeń, związa nych z al ko ho lem. Szcze gółowa ana li za do ty czy wy -
stę po wa nia w te kstach Kon wi c kie go sy no ni mii, zdro b nień, zgru bień, a ta k że bo ga tej me ta fo ry ki,
związa nej z al ko ho lem, przy czy na mi tu dzież oko licz no ścia mi jego spo ży wa nia, jak rów nież po -
cho dze niem i spo so ba mi po da nia. Spo ro mie j s ca po świę co no pro ble ma ty ce re a liów komu ni sty cz -
nej Pol ski. W toku ba dań wyod rę b nio no rów nież bo ga c two ma te riału, wska zujące na wa r to ści
szcze gó l ne, związane zwłasz cza z tra dycją pol skiej go ścin no ści nie za le ż nie od epo ki,  sy tu a cji
po li ty cz nej i po zy cji społecz nej człowie ka. 

Ke y words: Tadeusz Konwicki, linguistic image of the world, lexicology, lexis, phraseology,
environment, customs, beliefs, alcoholism, alcohol 
Słowa klu czo we: Tadeusz Konwicki, językowy obraz świata, leksykologia, leksyka, frazeologia,
środowisko, obyczaje, wierzenia, alkoholizm, alkohol 
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Powieści Tadeusza Konwickiego są źródłem informacji na temat po szcze -
gól nych typów ludzkich, będących podtypami (hiponimami) etnonimu Polak.
W kate go ry za cji, któ rej do ko nu je my w toku ba dań nad ce cha mi chara ktero -
logicz ny mi, wy ró ż niają się na stę pujące hi po ni my: Po lak – al ko ho lik, Po lak –
ka to lik, Po lak – li te rat. Pod typ wy mie nio ny jako pie r wszy ma swo je źródło
w jed nym z naj bar dziej utrwa lo nych ste reo ty pów na te mat mie sz ka ń ców kra ju
nad Wisłą. Wyraz alkoholik jest słowem nacechowanym negatywnie, jednakże
charakterystyczne słownictwo i frazeologia, obrazujące ten status, w prozie
Konwickiego dopuszczają różne możliwości interpretacji zdarzeń i zachowań
w obliczu zaistniałych zjawisk. Ró ż no rod ność sy tu a cji związa nych z al ko ho lem 
jest zna ko mitą okazją do zba da nia za sto so wa nej le ksy ki i fra ze o lo gii, dzię ki
któ rej za po zna je my się ze sty lem ży cia Po la ków według wi zji Kon wi c kie go. 

Re a lia komu ni sty cz ne, opi sa ne na przykład w Małej Apo ka li p sie, wi dzi my
przez pry z mat ów cze s ne go sty lu ży cia, okre śla ne go ilo ścią al ko ho lu wy pi ja ne -
go przez wy stę pujące tam po sta ci. Sam au tor/na rra tor nie stro ni od wy znań na
ten te mat: 

[…] upi jam się do utra ty przy to mno ści (Kon wi cki 1993, s. 7), 

upa trując w nad mie r nym spo ży ciu al ko ho lu sposób na ży cie, a może prze -
ciw nie – na szybszą śmierć. W kon te k ście opi sy wa nych zda rzeń jest to pro blem 
zna cz nie bar dziej skom pli ko wa ny, mia no wi cie upi ja nie się jest spo so bem na za -
tra ce nie się w nie by cie, aby za po mnieć o ota czającej rze czy wi sto ści. Bo ga c two
me ta for i cie ka wej fra ze o lo gii przy pra wio ne nutą go rz kiej iro nii – oto naj kró t -
sza cha ra kte ry styka ję zy ko we go ob ra zu al ko ho liz mu po sta ci kre o wa nych przez
na sze go au to ra. De fi ni cja słow ni ko wa al ko ho lu brzmi: 

[…] na pój o właści wo ściach odu rzających otrzy my wa ny naj czę ściej z roz cień czo ne go spi ry tu su
ety lo we go […] Bu te l ka al ko ho lu. Odór, opa ry al ko ho lu (Słow nik ję zy ka pol skie go 1978, s. 35). 

W ni nie j szej pra cy spró bu je my od na leźć de fi ni cję stwo rzoną przez Po la ków
obe cnych w pro zie Ta de u sza Kon wi c kie go. Do ko na my pró by ana li zy zgro ma -
dzo ne go ma te riału na te mat al ko ho lu i zja wisk z nim związa nych, wyeks cerpo -
wa ne go z na stę pujących utwo rów Ta de u sza Kon wi c kie go: Mała Apo ka li p sa
(1993), Ro j sty (1991), Rze ka pod zie m na, pod zie m ne pta ki (1989). 

Al ko hol – sub stan cja i skład ni ki

Sub stan cja, będąca przy czyną wsze l kich zja wisk związa nych z in te re sującą
nas pro ble ma tyką, wy stę pu je w ba da nych dziełach w fo r mie na stę pujących rze -
czo w ni ków: wó d ka, wóda, wó de czka, li k wor, na le w ka, cza r ny płyn, piwo, og ni -
sta woda, go rzała, ar ma niak, złota je sień, dżin, spi ry tus far mace uty cz ny, da m ski 
bi m ber.
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Wó d ka u Po la ków Kon wi c kie go wy stę pu je w fo r mie pod sta wo wej, jak
i zgrubiałej: wóda. Spó j rz my na przykład ilu strujący tę sy tu a cję: 

Rozbi surma ni li ście się, roz wy drzy li, ty l ko żłopać da r mową wódę i wy kra dać sa l ce son (Kon -
wi cki 1993, s. 158). 

Prze ciw ie ń stwem zgru bie nia wóda jest zdro b nie nie wó de czka, wy raz ten od -
zwie rcie d la po zy ty w ny, wręcz pie sz czot li wy sto su nek do al ko ho lu („[…] żyje
pijąc rano mle cz ko, a wie czo rem wó de cz kę”; Kon wi cki 1993, s. 162). 

Ko lejną wersją wó d ki jest w ba da nym ma te ria le za rów no zgru biała jej fo r ma 
wóda, jak i go rzała, któ rej ne ga ty w ne działanie im p li ku je ten oto fra g ment zda -
nia:

[…] kie dy do pad nie go rzały, to ko niec świa ta (Kon wi cki 1993, s. 220). 

Ponad to wó d ka opi sy wa na jest jako wó d ka czy sta, czy sta (rze czo w nik od -
przy miot niko wy, im p li kujący po sia da nie właści wo ści wó d ki czy stej, lecz będą-
cy zro zu miałym i eko no mi cz nym ję zy ko wo skró tem), ka r to flan ka (Kon wi cki
1993, s. 14). Pod typ wy mie nio ny na mie j s cu osta t nim jest okre śle niem wó d ki
mającym swo je pie r wo t ne źródło w su ro w cu, z któ re go ową wó d kę wy ko na no,
czy li zie mnia ków („– A co masz? Czystą. Ka r to flaną. Z impo r to wa nych ka r to -
fli”; Kon wi cki 1993, s. 14). 

In nym skład ni kiem al ko ho lu są zioła, wte dy po sta ci piją ziołowy li k wor lub
na le w kę. Na rra tor wspo mi na o „li k wo rze” w mo men cie opi sy wa nia li ba cji al ko -
ho lo wej z udziałem zna jo mej zza wschod niej gra ni cy („Podała mi szklan kę z ta -
je mni czym ziołowym li k wo rem”; Konwi cki 1993, s. 58). 

Za uwa ż my, że wraz z upływającym cza sem sub stan cja zwa na wcze ś niej cza -
r nym płynem zy sku je sta tus ta je mni cze go ziołowe go li k wo ru, któ ry jest „sy be -
ryjską na lewką z lu b czy ku”. W na stę p nym eta pie na le w ka jest już „sy be ryjską
og nistą wodą” („[…] obo je trzy ma li śmy to moje szkło wypełnio ne sy be ryjską
og nistą wodą”; Kon wi cki 1993, s. 58). Me ta fo ra na dająca wó d ce sta tus „og ni -
stej wody” jest za li cza na do fra zeo logi z mów, co zo stało od no to wa ne na ka r tach 
słow ni ka fraze ologi cz ne go (Głowi ń ska 2000, s. 689). 

Al ko hol wy stę pu je u Kon wi c kie go w fo r mie wy ra żeń, będących stałymi
połącze nia mi, np. za wa r tość kie li sz ka w kon te k ście: przełknął za wa r tość kie li -
sz ka (Kon wi cki 1993, s. 14) oraz w fo r mie me to ni mii: […] dodał Ry sio, na le -
wając so bie kie li cha (Kon wi cki 1993, s. 16). 

Poza al ko ho la mi w czy stej po sta ci Kon wi cki opi su je nie co bar dziej skom pli -
ko wa ne przykłady wy stę po wa nia niezi denty fiko wa nych spi ry tu a liów, mia no wi -
cie „złotej je sie ni”, któ rej re ce p tu ra jest ta je mnicą ba r ma na przy go to wującego
ją dla go ści lo ka lu ga stro nomi czne go („– On za wsze taki na początku. A nad ra -
nem sta wia go ściom »złotą je sień«. Á pro pos, wy chy lisz kie li cha?”; Kon wi cki
1993, s. 134). 
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Wśród al ko ho li zna lazł się w ana li zo wa nych utwo rach ar ma niak („A sko ro
zakąsił, ma chi na l nie sięgnął po fla sz kę ar ma nia ku”; Kon wi cki 1993, s. 154).
Na pi sa na fo ne ty cz nie na zwa po cho dzi od fran cu skie go słowa ar ma g nac („na pój 
al ko ho lo wy […] po do b ny do ko nia ku”, por. Ko pa li ń ski 1978, s. 83). 

In nym je sz cze al ko ho lem po ja wiającym się na ka r tach po wie ści Kon wi c kie -
go jest dżin („[…] ze śle dziem w jed nej ręce i ze szklanką pełną dżi nu w dru -
giej”; Kon wi cki 1993, s. 156). Dżin jest al ko ho lem ho len de r skim, sporządzo-
nym z owo ców jałowca (Ko pa li ń ski 1978, s. 251).

Z al ko ho li nie konwe ncjo nal nych, pi tych przez bo ha te rów Małej Apo ka li p sy
po ja wia się spi ry tus far mace uty cz ny („– Zionął we mnie odo rem spi ry tu su far-
ma ceuty cz ne go. – To jest sala rea nima cy j na”; Kon wi cki 1993, s. 122–123). Ko -
le j nym al ko ho lem jest „da m ski bi m ber” spo ży wa ny przez głów ne go bo ha te ra
w to wa rzy stwie ki l ku ko biet („Głowa ja k by tro chę na pę cz niała i opuchła po tej
szkla ne cz ce da m skie go bi m bru”; Kon wi cki 1993, s. 213–214). 

Czyn no ści związane z pi ciem al ko ho lu

Pod sta wo we czyn no ści związane bez po śred nio z al ko ho lem (szcze gó l nie je-
go pi cie), wy ra żo ne po przez uży cie na stę pujących cza so w ni ków: pić, upi jać/
/upić się, spić, przełknąć, przełykać, połknąć, spu ścić, chlać, żłopać, wy chy lić,
golnąć, ciągnąć. 

Spó j rz my na przykłady owych cza so w ni ków w ze bra nym ma te ria le:

– p i ć  i  f o  r  m y  p o  c h o d  n e: Raz wy pi li śmy ci ko nia czek, raz za bra li śmy pi -
se m ka po rno gra ficz ne. (Kon wi cki 1993, s. 113),
– u p i  j a ć / u p i ć  s i ę: […] - Upił się. Per ku si ści lubią ciągnąć […] (Kon wi cki

1993, s. 164); 
– s p i ć: Spi li ście mnie, łaj da cy (Kon wi cki 1993, s. 157); 

– p o ł k n ą ć: Stu k nę li śmy się ostro ż nie kie li sz ka mi. Już miałem mo kro w rę ka -
wie. Od rzu ciło mnie od tego płynu, ale prze mogłem się i połknąłem piekącą
za wa r tość (Kon wi cki 1993, s. 134);

– p r z e ł k n ą ć / p r z e ł y k a ć: […] przełknął za wa r tość kie li sz ka (Kon wi cki,
1993:14); […] przełykam cię ż ko śli nę (…) z wódką. (Kon wi cki 1993, s. 17);

– s p u  ś c i ć: […] spu ściłem pół li tra czy stej z krajo wych ka r to fli (Kon wi cki
1993, s. 61);

– c h l a ć: […] lu dzie się spó ź niają […] gubią ta śmę na eks po no waną, a prze wa -
ż nie chleją (Kon wi cki 1993, s. 133);

– ż ł o p a ć: Rozbi surma ni li ście się, roz wy drzy li, ty l ko żłopać da r mową wódę
i wy kra dać sa l ce son (Kon wi cki 1993, s. 158); 

– w y  c h y  l i ć:[…] wy chy lisz kie li cha? (Kon wi cki 1993, s. 134);
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– g o l n ą ć / g o l n ą ć  s o  b i e: Edek fi lo zof już golnął so bie kie li cha […] (Kon -
wi cki 1993, s. 143); […] Ma już mę t ne oczy, bo golnął so bie w cza sie prze -
rwy (Kon wi cki 1993, s. 219);

– c i ą g n ą ć: – Upił się. Per ku si ści lubią ciągnąć […] – Fi lo zo fo wie lubią
ciągnąć […] Żeby struć ro ba ka (Kon wi cki 1993, s. 164). 

Czyn no ści związane z chwilą po prze dzającą akt spo ży wa nia al ko ho lu wy ra -
ża ne są cza sow ni ka mi: sięgnąć, na le wać, unieść, od sta wić. 

Spó j rz my na przykłady wy stę po wa nia owych cza so w ni ków w te k ście: 

– s i ę g n ą ć: Ma chi na l nie sięgnąłem po bu te l kę (Kon wi cki 1993, s. 15);
– n a  l e  w a ć: Ko niec, mogiła – dodał Ry sio na le wając so bie kie li cha (Kon wi -

cki 1993, s. 16);
– u n i e ś ć: […] uniosłem kie li szek go góry (Kon wi cki 1993, s. 14);
– o d  s t a  w i ć: Od sta wiam bar dzo wol no nie do pi ty kie li szek (Kon wi cki, 1993,

s. 17); […] od sta wił kie li szek (Kon wi cki 1993, s. 20). 

Smak i za pach al ko ho lu 

Kwe stia wra żeń sma ko wych nie jest po ru sza na zbyt czę sto, w ba da nym ma -
te ria le od naj du je my krótką in fo r ma cję na te mat „piekącej za wa r to ści kie li sz ka”.

Stu k nę li śmy się ostro ż nie kie li sz ka mi. Już miałem mo kro w rę ka wie. Od rzu ciło mnie od tego
płynu, ale prze mogłem się i połknąłem piekącą za wa r tość (Kon wi cki 1993, s. 134).

Zwró ć my uwa gę na wy ra że nie: od rzu ciło mnie, su ge rujące wyłącz nie nie -
przy je m ne do zna nia w związku z al ko ho lem. 

Ma te riał do tyczący za pa chu al ko ho lu rów nież jest dość szczupły. Odno to -
wu je my na przykład sce nę, w któ rej na rra tor kon sta tu je, iż po czuł od współbie-
siadni ków za pach al ko ho lu („Nie stra ci li cza su w ku ch ni, szedł od nich za pach
nie zna ne go al ko ho lu”; Kon wi cki 1993, s. 143). 

W Małej Apo ka li p sie po ja wia się cie ka wy wątek do tyczący al ko ho liz mu w
szpi ta lu. Tu po ja wia się si l ny za pach spi ry tu su („– Zionął we mnie odo rem spi -
ry tu su farma ceuty cz ne go. – To jest sala rea nima cy j na”; Kon wi cki 1993, s. 122– 
–123), (sze rzej na ten te mat w roz dzia le na te mat ni hi li z mu i za nie dbań w Pol -
sce lat ko mu ni z mu). 

Fo r muły to a stów

Koe g zy sten cja ró ż nych śro do wisk Po la ków, pro wa dze nie kon wer sa cji,
u Konwi c kie go opi sa ne zo stało ba r w nie, czę sto z dużą dozą hu mo ru, po przez
uży cie swo i stej fra ze o lo gii. 
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W kon ta ktach co dzien nych, w ry tuałach po wi tań i po że g nań czę sto obe c ne
są py ta nia, od gry wające rolę za pro sze nia: – Może na pi je cie się kie li cha? (Kon -
wi cki 1993, s. 14). Wy ra że nia tego typu za wie rają rze czo w ni ki okre ślające na -
po je al ko ho lo we. Są to fo r muły zdra dzające po zy ty w ne emo cje, są bo wiem wy -
zna cz ni kiem go ścin no ści na da w cy ko mu ni ka tu. 

Wa ż nym zja wi skiem so cjo logi cz nym, a ta k że ję zy ko wym, w kon te k ście pro -
ble ma ty ki związa nej z al ko ho lem jest fo r muła to a stu: 

– Za po my śl ność. 
– Two je zdro wie (Kon wi cki 1993, s. 14); 

– Za pana zdro wie.
– Za pani zdro wie.
– Za na sze zdro wie (Kon wi cki 1993, s. 58). 

– Prze sta ń cie. Do syć tego na rze ka nia. Wy pi j my, dzie w czy ny. 
– Za naszą młodość.
– Prze cież je ste śmy młode (Kon wi cki 1993, s. 211).

– Za szli fie rza (Kon wi cki 1993, s. 134). 

To ast jest ży cze niem, za klę ciem, aby wznoszącym go sprzy jało zdro wie, po -
my śl ność, szczę ście, młodość, miłość itp. 

Za uwa ż my, że wy po wia da nie „ma gi cz nych” fo r muł to a stów mie wa u Kon -
wi c kie go wy miar zupełnie inny. Zda rza się bo wiem, że jest ty l ko pre te kstem do 
wy pi cia wó d ki, albo też ko mu ni ka tem wy po wia da nym auto ma ty cz nie, z przy -
zwy cza je nia:

Napełnił kry ształowy kie li szek do ko ń ca czystą z impo r to wa nych ka r to fli. Ale z boku po kie li -
sz ku za częły płynąć sre brzy ste kro pe l ki. […] – No, to nie zwle ka j my – rzekł Ko l ka. – Szli fierz
przyrżnął kry ształ z całego se r ca, dla te go cie k nie. Za szli fie rza (Kon wi cki 1993, s. 134). 

U Kon wi c kie go al ko hol wy stę pu je rów nież jako je den z czynników me dia cji 
mię dzy skłóco ny mi („– Wy pi je my na zgo dę?”; to ast w fo r mie py ta nia, por.
Kon wi cki 1993, s. 57). Ob ser wu je my rów nież ce re mo niał bru der sza f tu („– No
to wy pi j my na ty, Lu tek je stem”; Kon wi cki 1993, s. 86), będący zwy cza jem
prze j ścia z fo r my ofi cja l nej na pry watną i mó wie nie so bie po imie niu od mo -
men tu wspó l ne go wy pi cia sym bo li cz nej ilo ści al ko ho lu (por. bru dzio [w:] Anu -
sie wicz 1996, s. 138). 

Przy to a stach pi cie al ko ho lu po prze dza czę sto ry tuał stu k nię cia kie li sz ka mi:
stu k nę li śmy się szkla ne cz ka mi (Kon wi cki 1993, s. 59). Wy ra że nie stu k nę li śmy
się szkla ne cz ka mi oz na cza: wznie śli śmy to ast.
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Jed no stka mia ry al ko ho lu

W ana li zo wa nych utwo rach jed nostką mia ry al ko ho lu sta no wi czę sto na czy -
nie, w któ rym prze cho wy wa ny bądź po da wa ny jest al ko hol. Odno to wu je my na -
stę pujące wy ra zy: 

– k i e  l i  s z e k, obe c ny w utwo rach jako kie lich – fo r ma zgru biała, wcho dzi w
po czet fra zeo logi z mów (por. Głowi ń ska 2000, s. 224);

– s z k l a  n e  c z k a  – fo r ma de mi nu tyw na po chodząca od wy ra zu: szklan ka;
– b u  t e  l  k a  – okre śla na wy ra zem za czer p nię tym z ję zy ka po to cz ne go fla sz ka

(niem. fla s che).

Inną jed nostką mia ry al ko ho lu jest ilość od po wia dająca stu mi li li trom, czy li
po to cz na „se t ka”, wy stę pująca naj czę ściej w fo r mie zgru bie nia: seta. Ponad to
w te kstach Kon wi c kie go od naj dzie my po ję cie: da w ka (z ję zy ka me dy cz ne go),
okre ślające daną ilość al ko ho lu wy stę pującym nie za le ż nie od na czy nia, w któ -
rym się ją po da je: chara ktery sty cz ne okre śle nie „po rcji” al ko ho lu, mia no wi cie:
„da w kę” („Nalała mo c ne da w ki do obu szkla nek”; Kon wi cki 1993, s. 57). Przy- 
kłado we wy ra że nia z oma wia ny mi wyżej rze czow ni ka mi: kie lich nie za szko dzi;
seta ka r to flan ki; wy do by wałem z sza f ki fla sz kę i kie li chy (Kon wi cki 1993, s. 14). 

W związku z jed nostką mia ry al ko ho lu na le ży po świę cić nie co uwa gi zja wi -
sku me to ni mii, obe cne mu w na stę pujących zda niach: – Może na pi je cie się kie li -
cha?; – Kie lich nie za szko dzi (Kon wi cki 1993, s. 14). Mamy w tym przy pa d ku
do czy nie nia z me to ni mią za wa r to ści, po chodzącą od na czy nia, w któ rym tra dy -
cy j nie po da wa ny jest al ko hol. 

Za uwa ż my, że w kon te k ście oma wia ne go te ma tu po ja wiają się ko le kcje
i opo zy cje, połączo ne w wy ra że niu: pa pie ros na czczo to nie zdro wo, ale seta
ka r to flan ki to po pro stu śmierć (Kon wi cki 1993, s. 14), gdzie za cho dzi rów nież
zja wi sko gra da cji. 

Wy raz szkło oz na cza nie ma te riał, z któ re go wy ko na ny jest kie li szek (lub –
za le ż nie od sy tu a cji – szklan ka), lecz na czy nie, z któ re go po sta ci piją al ko hol:

[…] obo je trzy ma li śmy to moje szkło wypełnio ne sy be ryjską og nistą wodą (Kon wi cki 1993, s. 58).

Jest to ko le j ny przy pa dek me to ni mii w te k ście, tym ra zem mamy do czy nie -
nia z me to ni mią ma te riału, z któ re go wy ko na ne jest na czy nie do po da wa nia
i spo ży wa nia al ko ho lu. 

Ilość wó d ki w oma wia nych dziełach okre śla na jest jako nie wie l ka, wer bali -
zo wa na za po mocą zdro b nień typu: re sztka oraz: tro sze cz kę: 

[…] re sztkę tej sy be ry j skiej na le w ki w mo jej albo Nad zie ż dy szklan ce (Kon wi cki, 1993:67); 

– Pił pan? 
– Tro sze cz kę. Ale co ja jadłem. Kre m lo wski lunch (Kon wi cki 1993, s. 167). 
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Na czy nia, w któ rych prze cho wy wa ny i po da wa ny jest al ko hol 

W utwo rach Kon wi c kie go na czy nie do prze cho wy wa nia i po da wa nia al ko -
ho lu wy ra ża na jest rze czo w ni kiem: fla sz ka, fla sze czka, pie r siów ka, kie li szek
i jego fo r my po chod ne, a ta k że: szkło.

W toku ba dań kon sta tu je my, iż naj czę ściej wy stę pującym le kse mem oz na -
czającym na czy nie na al ko hol jest u Kon wi c kie go kie li szek, a ta k że jego wer sja
de mi nu tyw na: kie li sze czek oraz zgru bie nie: kie lich.

W te kstach po ja wia się rów nież rze czo w nik: szkło, któ ry oz na cza nie su ro -
wiec, z któ re go wy ko na ny jest kie li szek (lub, za le ż nie od sytu a cji – szklan ka),
lecz na czy nie, z któ re go po sta ci piją al ko hol. 

Spó j rz my na przykłady po twier dzające wy stę po wa nia oma wia nych wy ra zów 
w te k ście:

– k i e  l i  s z e k: […] spo strzegłem je sz cze snujących się go ści z kie li sz ka mi ra -
dzie c kie go wina w dłoniach (Kon wi cki 1993, s. 93),
– k i e  l i  s z e k  k r y  s z t a ł o w y: Napełnił kry ształowy kie li szek do ko ń ca czystą

z impo r to wa nych ka r to fli (Kon wi cki 1993, s. 134);
– k i e  l i  s z e  c z e k: […] krząta się z kie li sze cz kiem w dłoni koło swo ich go ści (Kon -

wi cki 1993, s. 85);
– k i e  l i c h: Może na pi je cie się kie li cha? (Kon wi cki, 1993:14). […] – Kie lich

nie za szko dzi. (Kon wi cki 1993, s. 14);
– s z k ł o: […] obo je trzy ma li śmy to moje szkło wypełnio ne sy be ryjską og nistą

wodą (Kon wi cki 1993, s. 58). 

Skąd po cho dzi al ko hol spo ży wa ny przez Po la ków

Po la cy w utwo rach Ta de u sza Kon wi c kie go wy ka zują się cie ka wo ścią po -
znawczą, je śli cho dzi o mie j s ce po cho dze nia al ko ho lu, po do b nie jest z su ro w -
cem, z którego ów al ko hol zo stał wy ko na ny. Ana li zując ga tun ki al ko ho lu ze
wzglę du na po cho dze nie od naj du je my in fo r ma cję o pol skiej wó d ce zwa nej
„czystą”, otrzy ma nej z de sty la cji „impo rto wa nych ka r to fli” (Kon wi cki 1993,
s. 57). Ponad to na po ty ka my na opi sy na le w ki ziołowej, będące za ra zem me ta -
forą: „sy be ry j ska og ni sta woda” (Kon wi cki 1993, s. 58). Sy be ry j ska na le w ka
wy stę pu je u Kon wi c kie go rów nież pod nazwą ta je mni cze go ziołowe go li k wo ru
(Kon wi cki 1993, s. 58) oraz am bro zji ludu ro sy j skie go (Kon wi cki 1993, s. 59).
W in nym kon te k ście (przy ję cie u byłego mi ni stra) zna j dzie my wzmian kę na te -
mat ra dzie c kie go wina: wino ra dzie c kie z Ka u ka zu (Kon wi cki 1993, s. 85); […] 
spo strzegłem je sz cze snujących się go ści z kie li sz ka mi ra dzie c kie go wina (Kon -
wi cki 1993, s. 93). 

Po cho dze nie al ko ho lu w wię kszo ści bu dzi sko ja rze nia z te re nem ów cze s ne -
go Związku Ra dzie c kie go, co na su wa sko ja rze nie, iż na wet kwe stia al ko ho lu
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zo stała na on czas zdo mi no wa na przez „wschod nich sąsiadów’ Pol ski. Z geo gra -
ficz ne go pun ktu wi dze nia al ko hol spo ży wa ny przez po sta ci Kon wi c kie go jest
pro du ktem po chodzącym z Sy be rii, Ka u ka zu, Ro sji oraz z byłego Związku Ra -
dzie c kie go. 

Jed nak nie ty l ko wschod nie al ko ho le po ja wiają się w na szym ma te ria le.
W Małej Apo ka li p sie jest mowa o ar ma nia ku, al ko ho lu fran cu skim („A sko ro
zakąsił, ma chi na l nie sięgnął po fla sz kę ar ma nia ku”; Kon wi cki 1993, s. 154).
Jego po cho dze nie syg na li zu je na zwa innego al ko holu po cho dze nia za gra nicz ne -
go – dżin („[…] ze śle dziem w jed nej ręce i ze szklanką pełną dżi nu w dru giej”; 
Kon wi cki 1993, s. 156). Kra jem po cho dze nia dżi nu jest Ho lan dia (sze rzej na
ten te mat w pod roz dzia le o sub stan cji i skład ni kach). 

Su ro w cem, z któ re go otrzy my wa na jest wó d ka, któ rej pi cie ce le brują bo ha -
te ro wie u Kon wi c kie go, są czę sto zie mnia ki (w te k ście: ka r to fle), po chodzące
z im po r tu („Czystą. Ka r to flaną. Z impo r to wa nych ka r to fli”; Kon wi cki 1993,
s. 14). 

Styl ży cia i oby cza je Po la ków związane z al ko ho lem

W na szych ba da niach ży cia Po la ków opi sa ne go przez au to ra Małej Apo ka li -
p sy sku pia my się na tym, aby zba dać, ja kie oby cza je wiążą się z czyn no ścia mi
pi cia al ko ho lu. W dia lo gach nie zna j dzie my wy znań na ten te mat al ko ho liz mu
sa me go w so bie. Roz mo wy po sta ci bar dzo od bie gają od te r mi nu al ko ho liz mu
zde fi nio wane go w słow ni kach, po nie waż pi cie wó d ki jest czę ścią tra dy cji, a ta -
k że wa ż nym ele men tem ży cia to wa rzy skie go, a więc na tyle po wszech ne, że od
da w na uz na ne za właści we. Co wię cej, według po sta ci kre o wa nych przez Kon -
wi c kie go al ko hol jest śro d kiem, któ ry po ma ga w ży ciu co dzien nym. Je że li
odwołać się do słow ni ko wej de fi ni cji al ko ho liz mu, otrzy ma my na stę pującą in -
fo r ma cję: 

[…] nałóg pi cia al ko ho lu, cho ro ba po wstająca wsku tek na du ży wa nia al ko ho lu (Słow nik języka
pol skie go 1978, s. 35). 

W no wszej wer sji wzię to pod uwa gę ta k że czyn nik so cjo logi cz ny: 

[…] nałogo we pi cie al ko ho lu i spo wo do wa na tym cho ro ba; ta k że ze spół wypływających stąd
uje mnych zja wisk dla jed no stki i społecze ń stwa (Słow nik języka pol skie go 2001, s. 10). 

De fi ni cje ró ż nią się od sie bie, lecz wy ra żają ne ga ty w ny sto su nek do przed -
mio tu defi nio wa ne go, lecz w dziełach, któ re ba da my, al ko hol mie wa zna cze nie
po zy ty w ne, a pijący ni g dy nie na zy wają sie bie alko ho li ka mi. Nie rza d ko u Kon -
wi c kie go po ja wia się mo tyw pi cia al ko ho lu w mo men cie ob ni że nia na stro ju po -
szcze gó l nych po sta ci, mo ty wacją do auto de stru kcyj nego działania jest czę sto
me lan cho lia i de pre sja, wszy stko wy da je się być świetnym pre te kstem do tego,
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aby pić („Ko niec, mogiła – dodał Ry sio na le wając so bie kie li cha”; Kon wi cki
1993, s. 16). Al ko hol jest czę sto skład ni kiem za bó j czej mie szan ki spo ży wanej
przez nie doszłych sa mo bó j ców („[…] wczo raj pięć pro szków popiłem szklanką
wó d ki”; Kon wi cki 1993, s. 161). 

Pa no ra mę po nu rej rze czy wi sto ści uba r wia u Kon wi c kie go po ja wia nie się ko -
biet opi sa nych jako oso by będące pod wpływem al ko ho lu: pi ja ne roz nosi cie l ki;
ja kaś pani, si l nie pod chmie lo na; nie trze źwa pani. W ob ra zie ko bie ty zo sta je
zakłóco na tra dy cy j na rola Ma t ki Pol ki, bo wiem stan nie trze źwy nie li cu je ze
społecznie za ko do wa nym po ję ciem te j że, np.:

Wy szedłem na uli cę. Ja kaś pani, si l nie pod chmie lo na, pchała wó zek z dzie c kiem. […]
– O kurwa – rzekła z za chwy tem nie trze źwa pani. – Ale za dy miło. Śpij, ma le ń ki, śpij (Kon wi cki
1993, s. 75). 

Oso ba płci że ń skiej, mająca pod opieką dzie c ko jest pi ja na, uży wa wul ga ry -
z mów, nie wy czu wa nie bez pie czeń stwa widząc wy buch na mo ście, za chwy co na 
eks plozją. Jest więc za prze cze niem łagod no ści i re a li zu je się w zupełnie inny
spo sób. 

Styl ży cia Po la ków, spor tre to wa nych przez Ta de u sza Kon wi c kie go, od bie ga
nie co od ideału, al ko ho lizm wy da je się być zja wi skiem po wszech nym:

Bli żej uli cy Fo ksal chwiała się i za ta czała ko le j ka nie trze źwych ocze kujących na ta ksów ki.
Ten po stój wy spe cja lizo wał się, obsługi wał ty l ko pi ja nych. Pod je ż dża li tu ta ksów ka rze pra cujący
w se kto rze al ko ho li ków (Kon wi cki 1993, s. 84). 

Kwan tyfi kato ra mi wy po wie dzi, dające nam sy g nał o wy stę po wa niu tego
typu sy tu a cji są:

– c z a  s o  w  n i  k i: chwiać się; za ta czać się;
– r z e  c z o  w  n i  k i: al ko ho lik, pi jak; 
– rz e  c z o  w  n i  k i  o d  p r z y  m i o t  n i k o  w e: nie trze źwy, pi ja ny. 

Przykłady te, za wa r te w cy to wa nych zda niach, dopełnio ne wy ra że nia mi
typu: wy spe cja lizo wał się, obsługi wał ty l ko pi ja nych; ta ksów ka rze pra cujący
w se kto rze al ko ho li ków, po twier dzają przy pu sz cze nia co do tego, iż w Pol sce lat 
ko mu ni z mu wy two rzyła się spe cja l na in fra stru ktu ra służąca za spo ka ja niu po -
trzeb al ko ho li ków. Ję zyk kor pora cy j ny, obe c ny cho cia ż by w wy ra zach typu: se -
ktor do da je au to rskiej wy po wie dzi po wa gi. Nie za po mi naj my jed nak, że po da ny 
przykład jest wy po wie dzią pełną iro nii, któ ra nie jed no krot nie u Kon wi c kie go
się po ja wia. 

Cie ka wym za gad nie niem w sfe rze na szych roz wa żań jest pro ble ma ty ka
związana z czę sto wa niem ko goś al ko ho lem. Po to cz nie mówi się o nim „sta wia -
nie ko muś al ko ho lu”, co w Małej Apo ka li p sie od no to wa ne zo stało w na stę -
pującym kon te k ście:
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– On za wsze taki na początku. A nad ra nem sta wia go ściom „złotą je sień”. A’ pro pos, wy chy -
lisz kie li cha? (Kon wi cki 1993, s. 134). 

Zja wi sko „sta wia nia ko muś al ko ho lu” to ko le j ny chara ktery sty cz ny ze staw
czyn no ści wy stę pujący w kon te k ście al ko ho lu. Post rze ga się je po zy ty w nie,
jako prze jaw szczo dro ści i go ścin no ści. Wy ra że nie ma swo je źródło w ję zy ku
po to cz nym, uję te zo stało w ten spo sób: 

[…] „za pra szać ko goś gdzieś, zwłasz cza do lo ka lu ga stro nomi czne go, na coś i po kry wać
związane z tym ko szty” – Gdy by szef był zdrów, po sta wiłby fla chę (Anu sie wicz 1996, s. 158). 

Po zo stając w sfe rze pro ble ma ty ki związa nej z oko licz no ścia mi pi cia wó d ki,
zwró ć my uwa gę na to, ja kie po mysły ku li na r ne zo stały za wa r te w opi sach ży cia 
co dzien ne go Po la ków Kon wi c kie go. W Małej Apo ka li p sie jest to śledź, spo ży -
wa ny do al ko ho lu, w tym przy pa d ku aku rat dżi nu („Ry sio Szmidt ze śle dziem
w jed nej ręce i ze szklanką pełną dżi nu w dru giej”; Kon wi cki 1993, s. 156). 

Sta ny psy cho fizy cz ne Po la ków związane z al ko ho lem

Oso by będące pod wpływem al ko ho lu na zy wa Kon wi cki na ki l ka ró ż nych
spo so bów, a więc za po mocą wy ra zów: pi ja ny, nie trze źwy, pod pi ty, np. w wy ra -
że niu: pod pi ty Ry sio pra co wał przy po śled nich stołach (Kon wi cki 1993, s. 154).
Ponad to od naj dzie my u na sze go au to ra fra ze o lo gizm mieć w czu bie, zmo dyfi -
ko wa ny przysłów kiem: mo c no: 

Miał już mo c no w czu bie, czy li w złoto cze r wo nej łysi nie (Kon wi cki 1993, s. 101). 

Do efe któw otrzy ma nych po wy pi ciu du żej ilo ści al ko ho lu za li cza się w opi -
nii au to ra Małej Apo ka li p sy za bu rze nia psy cho fizy cz ne: 

– o b  n i  ż e  n i e  w y  d a  j  n o  ś c i  p r a  c y  u m y s ł u, opi sa ne jako: mięknący
mózg (Kon wi cki 1993, s. 59);

– z a  b u  r z e  n i a  m o  t o  r y  c z  n e: Fi lo zo fa zniosło tro chę w stro nę stołu (Kon -
wi cki 1993, s. 156); 

– k ł o p o t  z  u t r z y  m a  n i e m  r ó w  n o  w a  g i: chwiała się i za ta czała ko le j -
ka nie trze źwych (Kon wi cki 1993, s. 84);

– u s y  p i a j ą c e  d z i a ł a n i e  a l  k o  h o  l u: […] ze t nie z nóg (Kon wicki 1993, 
s. 161);

– m ę  t  n y  w z r o k: Sza t niarz miał mę t ne oczy, trzy mał się cię ż ko kon tu a ru. Po -
wo li wcho dził na or bi tę. Wi do cz nie lubił o tej po rze za czy nać (Kon wi cki
1993, s. 131); 

– „d z i  w  n y  s t a n”: […] piłem z rana ma ślan kę, pó ź niej po czę sto wa no mnie
li k wo rem sy be ry j skim. No r ma l nie byłaby kra ksa, a ja, wi dzisz, sto ję na no -
gach, choć mi dzi w no (Kon wi cki 1993, s. 107–108); 
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– z ł e  s a  m o  p o  c z u  c i e  o g ó  l  n e  n a  z a  j u t r z  p o  s p o  ż y  c i u  a l  k o  -
h o  l u, o k r e  ś l a  n e  j a k o  k a c: Tak, ten kac mnie osłabia […] Kac ol -
brzym. Kac to ta l niak (Kon wi cki 1993, s. 46).

Kon wi cki łamie w swych utwo rach pe w ne tabu, nie stro niąc od te ma tów
kon trowe rsy j nych. Po rtre tu je sie bie, Po la ka, jako oso b ni ka ucze st niczącego
w li ba cjach i po noszącego ostre kon se k wen cje tych działań. Au tor opi su je swo -
je złe sa mo po czu cie po na du ży ciu al ko ho lu, zwa ne po to cz nie ka cem (Anu sie -
wicz 1996, s. 252): 

Tak, ten kac mnie osłabia […] Kac ol brzym. Kac to ta l niak (Kon wi cki 1993, s. 46).

Jed na k że au tor po sze rza spe ktrum działania owe go „kaca”, opi sa ne go wcze -
ś niej, mówi mia no wi cie o kacu, któ ry nie jest efe ktem spo ży cia al ko ho lu, np.
kac mo ra l ny: 

Ale od pe w ne go cza su mie wam kace su che, bez po wo du, kace same w so bie. Po naj grze cznie -
j szym dniu […] bu dzę się rano z cię ż kim ka cem. […] w sfe rze całko wi cie inte le ktua l nej do pro -
wa dzam się do skra j nych ka ców. Kac to mój naj wier nie j szy to wa rzysz, kac to mój so bo w tór
(Kon wi cki 1993, s. 46).

Formą po chodną wy ra zu „kac” jest u Kon wi c kie go fo r ma „ska co wa ny”
w opi sie sy tu a cji, w któ rej stan nie dys po zy cji poal ko ho lo wej do ty czy głowy
(„[…] wy chy liłem na świat ska co waną głowę”; Kon wi cki 1993, s. 104).

Mamy ty do czy nie nia z me ta forą oz na czającą całe ciało, po nie waż sce na
roz gry wa się w mo men cie wyj ścia na sze go boha te ra po długim po by cie w
domu („Miałem wie lo le t ni prze stój, a tu te raz, kie dy wy chy liłem na świat ska -
co waną głowę, tyle nagłych po kus”; Kon wi cki 1993, s. 104). 

Wy raz kac, po chodzący z ję zy ka nie mie c kie go, wy stę pu je w omawia nej
twó r czo ści rów nież jako ka t zen jam mer, rów nież będący ger ma ni z mem (Ko pa -
liński 1978, s. 486), np.:

U pana ka t zen jam mer. Od razu po z nałam (Kon wi cki 1993, s. 58). 

Zja wi ska wi zu a l ne opi sa ne zo stały za po mocą me ta fo ry po rów nującej wy -
ima gino wa ny ruch po ko ju do człowie ka wy ko nującego ru chy kon kre t ne go ga -
tun ku ta ń ca. Na stę p nym eta pem jest rze ko me działanie ta je mni czej ro śli ny,
będącej skład ni kiem na le w ki, którą zo stał po czę sto wa ny nasz bo ha ter: 

Ten sy be ry j ski lu b czyk zmógł mnie w ko ń cu. Padł na po da t ny grunt. To zna czy ska pał na
mego bied ne go, bez bron ne go kaca, na moją starczą cho ro bę. Tak, pa mię tam, piłem wczo raj sam
ze sobą. […] spu ściłem pół li tra czy stej z krajo wych ka r to fli (Kon wi cki 1993, s. 61); 

[…] zo stał kac, któ ry nie chce sczeznąć (Konwi cki 1993, s. 162); 

[…] czas kaca, zmię kczo ne go już, złagod niałego kaca wie czo r ne go […] (Kon wi cki 1993, s. 196);
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Wó d ka jest ka pry ś na i nie obli cza l na. Kac łaska wy, do bro du sz ny i do pin gujący (Kon wi cki
1993, s. 196).

Chara ktery sty cz ny wygląd osób pijących al ko hol

Kon wi cki jest wni kli wym obse r wa to rem, więc uwa dze jego nie uszły pe w ne
szcze góły fi zjo no mii osób lubiących spo ży wać al ko hol. Au tor pię t nu je al ko ho -
lizm, dzieląc się z nami re fleksją na te mat wi do cz nych ob ja wów tego zja wi ska,
od czy tując z twa rzy opu chli z nę po al ko ho lową: 

Oni się wy ró ż niają ja kimś opu ch nię ciem alko ho li cz nym, pa skud ny mi rza d ki mi włoska mi
układającymi się w przy krych lo cz kach na spo co nych cza sz kach (Kon wi cki 1993, s. 105). 

Tu ob se r wa cja efe któw upo je nia alko ho lo we go jest na miastką dia g no zy le -
ka r skiej. 

Czas pi cia al ko ho lu

W utwo rach Ta de u sza Kon wi c kie go skład nik tem po ra l ny od gry wa znaczną
rolę. Czas pi cia na po jów al ko ho lo wych zdo mi no wała noc, jed nak ob ser wu je my
przykłady wy stę po wa nia zja wisk tego w ciągu dnia („Sza t niarz miał mę t ne
oczy, trzy mał się cię ż ko kon tu a ru. Po wo li wcho dził na or bi tę. Wi do cz nie lubił
o tej po rze za czy nać”; Kon wi cki 1993, s. 131). Na rra tor su ge ru je, ja ko by pora
pi cia al ko ho lu była wcze s na, in fo r ma cję o kon dy cji psy cho fizy cz nej sza t nia rza
sta no wią efe kty opi sa ne w przykład zie.

 Ana li zo wa ne dzieła by wają prze sy co ne at mo s ferą spo t kań al ko ho lo wych.
Pora tego typu zda rzeń przy pa da naj czę ściej na go dzi ny no c ne oraz wie czo r ne,
np.:

 Pa mię tam taką sza loną pi jacką noc w ja kimś dwo rze pod Wa r szawą (Kon wi cki 1993, s. 26);

[…] żyje pijąc rano mle cz ko, a wie czo rem wó de cz kę (Kon wi cki 1993, s. 162).

Wie rze nia, mity i przysłowia związane z pi ciem al ko ho lu i jego
działaniem 

Wśród Po la ków opi sy wa nych na ka r tach po wie ści Ta de u sza Kon wi c kie go
oso by pijące da rzo ne są sym pa tią. Oko li cz no ści spo ży wa nia al ko ho lu opi sy wa -
ne są za po mocą kwan tyfi ka to rów wy po wie dzi sy g na li zujących po zy ty w ny sto -
su nek do al ko ho lu i pijących: 

– s z c z e  r o ś ć: – Ale on pił szcze rze. Dla te go tak sko ń czył (Kon wi cki 1993,
s. 53);
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– s y m  p a  t i a  w y  r a  ż a  n a  z a  p o  m o c ą  c z a  s o  w  n i k a: lu bić: – A ja go
lubiłem – rzekł człowiek z brodą. – Na pe w no był tę gim pi ja kiem (Kon wi cki
1993, s. 53);

– u o  g ó  l  n i e  n i e ,  p o d  k r e  ś l a j ą c e  p o  w s z e c h  n y  c h a  r a  k t e r  z j a  -
w i  s k a  j a k o  o k o  l i  c z  n o ś ć  ł a g o d z ą c ą  d l a  a l  k o  h o  l i z m u: –
Wszy s cy piją (Kon wi cki 1993, s. 53);

– p o  c z u  c i e  b l i  s k o  ś c i ,  w s p ó l  n o  t o  w o ś c i, np. w gro nie sąsia dów:
Po sąsie dz ku wpadł na kie li cha (Kon wi cki 1993, s. 142); 

– a l  k o  h o l  j e s t  z d r o w y, na le ży nim za lać ro ba ka: – Fi lo zo fo wie lubią
ciągnąć […] Żeby struć ro ba ka (Kon wi cki 1993, s. 164). 

Do naj bar dziej in te re sujących zja wisk na le ży po zy ty w ne post rze ga nie czło-
wie ka, któ ry na pe w no był tę gim pi ja kiem, jak wy ra ził się je den z bo ha te rów
Małej Apo ka li p sy. Al ko ho lizm sam w so bie jest zja wi skiem post rze ga nym ne -
ga ty w nie, jed na k że w opi nii na da w cy po wy ższe go ko mu ni ka tu spra wy mają się 
zupełnie ina czej – ktoś, kto lubi pić al ko hol, jest osobą sym pa tyczną i bliską,
do brym ko m pa nem, wzbu dza uczu cia po zy ty w ne, jest mile wi dzia ny w to wa -
rzy stwie. 

Uo gó l nie nie wszy s cy piją wska zu je na po wszech ny do stęp do al ko ho lu i no r -
mę w ży ciu pu b li cz nym i pry wa t nym Po la ków. Po czu cie wspól no to wo ści jest tu 
bar dzo czy te l ne, zna j du je my tu po twier dze nie te o rii o re a li za cji mo ty wa cji hu -
bry sty cz nej człowie ka (Kłosko wska 1991, s. 51–55). Wy ra że nie: pił szcze rze
jest po twier dze niem śro do wi sko wej (w społecz no ści Po la ków, opi sy wa nej
przez na sze go au to ra) „pra wdy” o tym, iż „pić szcze rze” może ty l ko człowiek
wie l biący pra wdę, na tu ra l ność. Czyn ność „szcze re go pi cia” jest za pe w ne do -
meną osób pra wdzi wie wa r to ścio wych i bli skich, oczy wi ście z pun ktu wi dze nia 
osób pro wadzących przy to czo ny wy żej dia log- dla nich ktoś nie ty l ko mówi
szcze rze, ale też „pije szcze rze”. 

Wia ra w brak szko d li wo ści al ko ho lu jest pie r wszym eta pem, za chę cającym
do jego pi cia („– Kie lich nie za szko dzi”; Kon wi cki 1993, s. 14). Ten kró t ki ko -
mu ni kat nosi zna mio na aksjo ma tu, po do b nie jak ana li zo wa ne wcze ś niej wy ra -
że nie: Wszy s cy piją. 

Mie j s ca i oko li cz no ści spo ty ka nia się Po la ków w celu pi cia al ko ho lu 

Po la cy, opi sy wa ni przez Ta de u sza Kon wi c kie go, spo ty kają się w spe cy fi cz -
nych mie j s cach, w któ rych spo ży wa li al ko hol. 

Do miejsc, w któ rych ku po wa no i spo ży wa no al ko hol, za li cza no na stę pujące 
in sty tu cje:
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– m e  l i  n a  p i  j a  c k a  (Kon wi cki 1993, s. 93), oz na cza: „mie sz ka nie, mie j s ce,
gdzie spoży wa się duże ilo ści al ko ho lu” (por. Anu sie wicz 1996, s. 253); 

– p o d  k i o  s k i e m  z  p i  w e m  – ob szar (po wie rz ch nia), mie j s ce: grasz tu jo -
wia l ne go kmie cia spod kio sku z pi wem? (Kon wi cki 1993, s. 24); 

– p r z y  w ó  d  c e  – mie j s ce abs tra kcy j ne, oko li cz no ści, w któ rych oso by spo -
ty kają się i piją al ko hol; mo ż na uz nać, że po ję cie to okre śla ra czej oko li cz no -
ści ani że li mie j s ce, czas- nieo kre ślo ny, wer bali zo wa ny przy po moc za im ka
przysłow ne go nie okre ślo ne go kie dyś: […] ktoś kie dyś przy wó d ce przy się gał, 
że umarłeś za gra nicą (Kon wi cki 1993, s. 93). 

Pa mię ta j my jed nak o czę stej u Kon wi c kie go nie jedno znacz no ści przy to czo -
nych wy ra żeń. Wy raz me li na po sia da tu dwa zna cze nia: 

– m e  l i  n a  p i  j a  c k a  (Kon wi cki 1993, s. 93) – wy ra że nie za sto so wa ne
w Małej Apo ka li p sie, oz na czające mie j s ce spo t kań mających na celu pi cie al -
ko ho lu; 

– m e  l i  n a  – baza, schron, mie j s ce prze zna czo ne do le cze nia ran nych, np.
w powie ści wo jen nej Ro j sty: 

Do pie ro na dro dze, o ki l ka set me trów od ko lo nii, […] po czułem ciepłą wi l goć na dłoni, przy kry -
wającej ude rzoną rękę. Pod niosłem dłoń do oczu, zwi sały z niej cza r ne so p le krwi. […] Z ciepłym bó lem
w rę ka wie ko żu cha osunąłem się na śnieg. […] – Za raz, Żubr, niedługo do je dzie my na me li nę (Kon wi cki
1991, s. 110–111). 

In nym przykładem tego typu sy tu a cji jest sce na opi sa na w utwo rze pt.
Rze ka pod zie m na, pod zie m ne pta ki, ta m że wy raz me li na oz na cza mie j s ce
ucie cz ki, bez pieczną przy stań człowie ka prze śla dowa ne go przez służby bez -
pie cze ń stwa w PRL: 

Trze ba szu kać me li ny. […] Kry jów ki na ki l ka dni czy na całe ży cie? – Ja już na całe ży cie. Nie mam
wy bo ru (Kon wi cki 1989, s. 35).

Me ta fo ry ka związana z al ko ho lem 

Na zwy al ko ho li spo ży wa nych przez po sta ci są czę sto me ta fo ra mi, np. złota
je sień, da m ski bi m ber. „Złota je sień” na zwa li by śmy za pe w ne drin kiem: 

On za wsze taki na początku. A nad ra nem sta wia go ściom „złotą je sień”. Á pro pos, wy chy lisz
kie li cha? (Kon wi cki 1993, s. 134). 

W po da nym przykład zie al ko hol lub mie sza ni na al ko ho li nosi po etycką na -
zwę „złota je sień”. Na to miast „da m ski bi m ber” to al ko hol, któ re go skład ni ków
au tor ni po da je, jed na k że sy tu a cja związana jest ze sceną pi cia nie zna ne go al ko -
ho lu z ki l ko ma ko bie ta mi: Głowa ja k by tro chę na pę cz niała i opuchła po tej
szkla ne cz ce da m skie go bi m bru (Kon wi cki 1993, s. 213–214). 

Bo ha ter Małej Apo ka li p sy uży wa za ska kującej me ta fo ry okre ślającej ka ni -
ster z ben zyną jako fla sze cz kę. Od dając ją sza t nia rzo wi w celu prze cho wa nia,
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baga te li zu je zna cze nie i wy miar całej sy tu a cji, bo wiem udając się na mie j s ce
ka ź ni, gdzie ma do ko nać uro czy ste go sa mo spa le nia, na zy wa ka ni ster z ben zyną
fla szeczką. Co wię cej, ów sza t niarz, do któ re go skie ro wa no ko mu ni kat, pod -
chwy cił żar to b li wy ton i od po wia da uży wając wy ra zu: pie r siów ka:

– Pa nie ma jo rze – po wia dam – chciałem zo sta wić moją fla sze cz kę i psa. – Pie r siów ka – śmie je 
się sza t niarz, cho wając ka ni ster pod bu fe tem. – Pra wie (Kon wi cki 1993, s. 110). 

Ni hi lizm i za nie dba nie

Ta de usz Kon wi cki łączy u swo ich bo ha te rów pi cie wó d ki (i ge ne ra l nie al ko -
ho lu) nie ty l ko z po zy ty w nym skądinąd po czu ciem wspól no to wo ści Po la ków,
lecz rów nież z ze zja wi ska mi ne ga tyw ny mi. Tego typu zja wi ska do tyczą za nie -
dbań w pra cy, bra ku odpo wie dzial no ści, zamiłowa nie do li ba cji. W ży ciu co -
dzien nym, opi sy wa nym na ka r tach twó r czo ści au to ra Małej Apo ka li p sy al ko hol
jest czę stym skład ni kiem menu Po la ków (i Po lek). Efe ktem tego zja wi ska jest
fakt, iż pi ja ne po sta ci po ja wiają się na wet w mie j s cu pra cy: 

Dwie pi ja ne roz nosi cie l ki oba liły wy soką ko lu mnę skrzy nek z bu te l ka mi mle ka (Kon wi cki
1993, s. 8); 

[…] sza tiarz miał mę t ne oczy, trzy mał się cię ż ko kon tu a ru. Po wo li wcho dził na or bi tę. Wi do cz nie 
lubił o tej po rze za czy nać (Kon wi cki 1993, s. 131). 

Au tor do ko nu je pe w ne go pod su mo wa nia, włączając wó d kę w po czet czyn ni -
ków za gra żających har moni j ne mu ży ciu: 

Rozbi surma ni li ście się, roz wy drzy li, ty l ko żłopać da r mową wódę i wy kra dać sa l ce son (Kon -
wi cki 1993, s. 158).

Uży cie zgru bie nia: wóda w kon te k ście sy tu a cji sprzy jającej roz wy drze niu,
wy kra da niu sa l ce so nu pod kre śla pry mi ty wizm śro do wi ska, w któ rym owe zja -
wi ska mają mie j s ce. Uwy pu kle nie łatwe go do stę pu do al ko ho lu wy ra że niem:
da r mo wa wóda jest za bie giem sty liza cy j nym mającym na celu uz mysłowie nie
od bio r cy gru bia ń skie go za cho wa nia opi sy wa nej społecz no ści, jej nie wygó ro wa -
nych ocze ki wań i bra ku am bi cji. 

Au tor Małej Apo ka li p sy su ge ru je, iż al ko ho lizm do ty czy na wet pa cjen tów
szpi ta li. Opi sując re a lia PRL-u, czy ni tego typu uwa gi:

Ki l ku nie trze źwych cho rych leżało na po rosłych trawą scho dach (Kon wi cki 1993, s. 188). 

Je że li cho dzi o in fra stru ktu rę, wa run ki szpi ta l ne po zo sta wiają wie le do ży -
cze nia:

Po tych cie mna wych za ka mar kach snu li się pod pi ci pa cjen ci (Kon wi cki 1993, s. 189);

[…] po biegł pod ry gującym, krzy wym kro cz kiem w głąb cza r ne go ko ry ta rza, gdzie za la ni cho rzy
śpie wa li nie przy zwo i te pie ś ni (Konwicki 1993, s. 199). 

98 Ma ria MO SK WA



Za miast ste ry l nych wnętrz sprzy jających pro fe sjo nal nej opie ce le ka r skiej,
za sta je my w ów cze s nym szpi ta lu po rosłe trawą scho dy i pi ja nych pa cjen tów.
Apo ge um sta no wi po ja wie nie się w utwo rze pi ja ne go le ka rza: 

– Kto panu po zwo lił? Do tego je sz cze z psem? – Zionął we mnie odo rem spi ry tu su farma -
ceuty cz ne go. – To jest sala rea nima cy j na […] Ach, jak boli mnie głowa. – Mnie też boli – po cie -
szył do ktor. – I słusz nie, bo co by było, gdy by po kie li chu nie bolała. Musi być ja kaś spra wie d li -
wość, nie? (Kon wi cki 1993, s. 192–193).

Wśród hi sto rii opi sy wa nych na ka r tach po wie ści Kon wi c kie go nie brak rów -
nież wątków związa nych z lo sa mi po je dyn czych po sta ci, na któ re al ko hol ma
wpływ („Mój szwa gier po rce la nę klei. Póki trze źwy, nie zna j dziesz pan wię -
ksze go ar ty sty, ale kie dy do pad nie go rzały, to ko niec świa ta”; Kon wi cki 1993,
s. 220). Rze czo w nik go rzała wy ra ża ne ga ty w ny sto su nek do na po jów al ko ho lo -
wych, stri c te wó d ki. 

W Małej Apo ka li p sie Kon wi cki su ge ru je, ja ko by skłon ność do al ko ho lu była 
do meną lu dzi okre su Pol ski po wo jen nej, zdo mi no wa nej przez ko mu nizm. Spó j -
rz my na iro niczną re fle ksję do tyczącą mię dzyna ro do wych sto sun ków han d lo -
wych ów cze s nej Pol ski (PRL). Nie za brakło rów nież wzmian ki na te mat al ko -
ho lu: 

[…] tak ich powiąza li śmy jak dru tem ko l cza stym i da lej na wa lać te r mi ny, fałszo wać ja kość, nie
dopłacać w go tów ce, okłamy wać i za le wać wódką (Kon wi cki 1993, s. 127).

Al ko hol po ja wił się rów nież w związku z ama to r sko upra wianą po li tyką, co
ob ser wu je my w na stę pujących sce nach: 

Na be to no wym skwer ku, obok za byt ko we go sza le tu po le gi wała gru p ka nie trze źwych de mon -
stran tów (Kon wi cki 1993, s. 169); 

[…] z płyt kich ka nio nów ulic ze r wał się ja kiś okrzyk, może prorządowy, a może pi ja cki
(Kon wi cki 1993, s. 169); 

Za la ny ma ni fe stant obu dził się na gle, uniósł cię ż ki łeb i zawołał ochrypłym głosem w to nie -
bo: – Pol ska! Pol sza! Mać wa sza! (Kon wi cki 1993, s. 170); 

Pi ja ni ma ni fe stan ci bu dzi li się z po obied niej drze m ki na be to no wym skwer ku (Kon wi cki 1993, 
s. 179); 

Trze źwiejący opo r nie de mon stran ci od pro wa dza li nas po dej rzli wym, niełaska wym wzro kiem
(Kon wicki 1993, s. 182). 

Ów cze s ny mi li cjant, opi sy wa ny przez Kon wi c kie go, rów nież nie stro nił od
al ko ho lu: 

Od stro ny Sta re go Dwo r ca to czył się za ko sa mi ga zik mi li cy j ny z jedną oślepłą la ta r nią. Przy -
ha mo wał koło nas. Z wnę trza wy chy lił się pod chmie lo ny mi li cjant (Kon wi cki 1993, s. 203).
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Al ko hol po mo c ny w sy tu a cjach trud nych 

W po ję ciu bo ha te rów po wie ści Kon wi c kie go al ko hol po ma ga w niełatwej
rze czy wi sto ści, w któ rej przyszło się im żyć. Je że li nie po ma ga, spo ży wający
tego typu na po je po wie ścio wi Po la cy po pro stu w ta kie działanie wierzą. Al ko -
hol jest na rzę dziem me dia cji, jak już wspo mnia no w pod roz dzia le ni niejszej
pra cy, do ty czy on to a stów („– Wy pi je my na zgo dę?”; Kon wi cki 1993, s. 57). 

Al ko hol uz na wa ny jest wśród po sta ci Kon wi c kie go za śro dek do dający od -
wa gi, znie czu lający zbo lałą du szę. Po ma gał w szy b szym pod ję ciu de cy zji o tym,
czy prze ka zać złą wia do mość:

Po ka zał na fla sz kę ży t niej z ka r to fli impo r to wa nych. Nalał do szkla ne cz ki od wody so do wej,
wypił i za pa trzył się w moje oczy. – On nie żyje – po wie dział (Kon wicki 1993, s. 137). 

Po rtre tując Po la ków m.in. w Małej Apo ka li p sie, Kon wi cki nie za po mi na
o ich zamiłowa niu do wsze l kie go ro dza ju al ko ho li, jed na k że syg na li zu je, że jest 
to spo sób na prze ży cie w sy tu a cji trud nej, w Pol sce lat siedemdziesiatych: 

Ka ż dy ma u nas pra wo do kie li cha – zgo dziłem się.
– Dla te go daje się żyć (Kon wi cki 1993, s. 204). 

Pod su mo wa nie

Z ba dań wy bra ne go ma te riału wy ni ka, że al ko hol jest sta le obe c ny w ży ciu
co dzien nym Po la ków spor tre to wa nych przez Ta de u sza Kon wi c kie go. Na po je
al ko ho lo we po sia dają ró ż no rod ne na zwy, wer bali zo wa ne są za po mocą rze czo -
w ni ków, na to miast czyn no ści związane z pi ciem okre ślają spe cy fi cz ne cza so w -
ni ki. Człowiek pijący okre śla ny jest rze czow ni ka mi, np. pod pi ty, pi jak, pi ja ny,
nie trze źwy, za la ny, pod chmie lo ny, przy czym fo r my te do tyczą rów nież bo ha te -
rek ana li zo wa nych po wie ści. Al ko hol wy da je się być wszech obe c ny, według
au to ra Małej Apo ka li p sy w Pol sce, którą on opi su je, pije za rów no le karz, jak
i sza t niarz czy roz nosi cie l ka mle ka, a ta k że ów cze s ny mi li cjant. Za ska kująca
jest siła wie rzeń w to, że al ko hol po pra wia na strój, sy tu a cję ży ciową, le czy, po -
ma ga za lać ro ba ka, czę sto ułatwia ko mu ni ka cję i za cie ś nia wię zi mię dzy kul -
turo we. Jed na k że z dru giej stro ny nie brak głosu kry ty cz ne go w spra wie pol -
skiej skłon no ści do za cho wań ne ga ty w nych, bra ku odpo wie dzial no ści i ni skich
am bi cji. Za rów no al ko hol, jak i al ko ho lizm wi do cz ny w ży ciu bo ha te rów kre o -
wa nych przez Kon wi c kie go od bie ga od de fi ni cji słow ni ko wych. Sfe ra ży cia
społecz ne go Po la ków związana z pi ciem al ko ho lu jest w ba da nych dziełach nie -
zwy kle roz bu do wa na za po mocą ję zy ka wy ra żającego czyn no ści, sta ny i od czu -
cia to wa rzyszące tego typu sy tu a cjom. 
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 Ra y mond Ro us sel, John As h be ry,
An drzej So s no wski, and The ir 

Image -Comp lex- Ba sed Cross -Lin gu i stic Tri p tych 

Abs tract

Ra y mond Roussel’s last gre at poem, No u vel les Im pres sions d’Afrique (1932), was do tted
throu g ho ut with stran ge ly ba nal prints, com mis sio ned from a hack il lu stra tor Hen ri A. Zo. John
As h be ry has al wa ys been in spi red by Ro us sel, and he inco r po ra ted Roussel’s me t hod of co m po si -
tion into his own wri ting, which is cle ar in one of the New York poet’s most da ring vo lu mes, The
Ve r mont No te bo ok (1975). The no ve l ty of col le c tion lies in the mea ning- produ c tion stra te gy,
using both the text and the vi su al ima ges, who se flu c tu a ting re la tion s hip cre a tes an ad di tio nal
level of sig ni fi ca tion. 

In the 1980s, the Po lish poet An drzej So s no wski was one of the first trans la tors of Ashbery’s
po etry into Po lish. Sosnowski’s 1994 vo lu me of pro se po ems, No u vel les Impres sions d’Amérique, 
be ars clo se re sem b lan ce to Roussel’s ma g num opus: it pa ra p hra ses the French writer’s ti t le and
ma kes use of the same 59 il lu stra tions in exa c t ly the same or der. All the three au t hors en dow the ir 
col le c tions with pi c tu res to me ta pho ri ze the ir texts. As a re sult, the prin ted con tent re a ches new
le vels of me a ning, whe re the word gets ad di tio nal re fe ren tial ene r gy from the vi su al sti mu lus, cre -
a ting ar te facts which trans cend both the pi c tu re and the text.

Abs trakt

Ostatni poemat wielkiego francuskiego eksperymentatora epoki modernizmu Raymonda
Roussela, Nouvelles Impressions d’Afrique (1932), jest ilustrowany dziwacznymi, banalnymi
rysunkami, zamówionymi u podrzędnego grafika Henriego A. Zo. Późnego ucznia francuskiego
sur rea li z mu – amerykańskiego poetę Johna Ashbery’ego – zawsze inspirowały utwory Roussela,
dla te go powielił on metodę kompozycji swojego poprzednika we własnym dziele, co jest wi do cz -
ne w jednym z najśmielszych eksperymentów nowojorczyka – tomie pt. The Vermont Notebook
(1975). Nowatorski charakter tej książki polega na strategii generowania sensów przy użyciu
zarówno tekstu, jak i obrazów, co tworzy dodatkowy poziom znaczeniowy. W latach 80 ubiegłe-
go wieku polski poeta Andrzej Sosnowski był jednym z pierwszych tłumaczy poezji Ashbery’ego 
za Żelazną Kurtyną. Ponadto Sosnowski napisał prozę poetycką Nouvelles Impressions d’Améri-

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  6

Racibórz 2018



que (1994), która jest bliska magnum opus Roussela: parafrazuje ona tytuł dzieła francuskiego
pisarza i wykorzystuje te same 59 ilustracji Henriego A. Zo dokładnie w tej samej kolejności.
Wszyscy trzej autorzy wzbogacają swoje książki obrazami, które służą metaforyzacji ich tekstów. 
W rezultacie treść utworu literackiego oferuje czytelnikowi nowy poziom znaczenia, gdzie słowo
otrzymuje dodatkową energię referencyjną od bodźca wizualnego, tworząc artefakty, które wy -
kraczają poza obraz i tekst. 

Ke y words: Raymond Roussel, John Ashbery, Andrzej Sosnowski, meaning-production, strategies, text-image 
complexes

Słowa klu czo we: proza poetycka, strategia znaczenia-produkcji, tryptyk międzyjezykowy

The re la tion ship be tween lit era ture and forms of vis ual ex pres sion in volves
two fun da men tal pat terns of the text/im age in ter ac tion. On the one hand, we can 
speak of lit era ture as a pro foundly iconic rep re sen ta tion: there is the an cient
tra di tion of Hor ace and Plu tarch, which ex presses the con ver gence of the two
ar tis tic me di ums in the maxim “ut pic tura poe sis.” Ac cord ing to Don ald Le men
Clark, what Hor ace in tended in his Ars Po etica was to em pha size the ne ces sity
of ap ply ing the same criti cal stan dards in evalu at ing po etry and paint ing, and
not just to press the anal ogy be tween the arts (27). Yet Plu tar ch’s the ory of
imi ta tion, while clearly based on Hor ace, went a step fur ther, es tab lish ing
a doubt ful par al lel: “po etry is vo cal paint ing, and paint ing si lent po etry” (qtd in
Clark 1922, p. 27). By the Ren ais sance, un der Plu tar ch’s in flu ence, in ter re lat ing 
po etry and paint ing had al ready be come a time- honoured tra di tion. Moreo ver,
the sis ter art of po etry was no longer mu sic – in spite of their shared prop er ties
– but paint ing, since po etry, as S.K. Hen in ger puts it, was trans formed into
a “pri mar ily de scrip tive and nar ra tive art, largely an image- producing ac tiv ity,”
which it re mained un til the pe riod of mod ern ist ex peri men ta tion (9). On the
other hand, we can speak of the phe nome non of il lus trated lit era ture, where
em blems play with text, pro duc ing new mean ings in se man tic units that Paweł
Stachura calls “text- image com plexes” (17).

Un til the end of the nine teenth cen tury most nov els and po etry col lec tions
were con ven tion ally il lus trated. The Vic to rian de vel op ment of pic to rial
ac com pa ni ment to lit era ture re sulted from the greater af forda bil ity of books,
which changed the so cial makeup of the read er ship, now in clud ing lower
classes. The read ers of nov els se ri al ized in maga zines, hav ing ex am ined
il lus tra tions, could eas ily rec ol lect char ac ters and events from pre vi ously
pub lished sec tions. Thus il lus tra tions were ef fec tive for mar ket ing pur poses,
since the pub lish ing busi ness grew more com peti tive. Yet at the turn of the
nine teenth cen tury, il lus trated books were be gin ning to fall out of favour for
se ri ous read ers and crit ics. In his Pic ture and Text (1893), Henry James
com plained about the om ni pres ence of pic tures in print, ob serv ing ironi cally
that Harper’s Maga zine, where James’s con tri bu tions of ten ap peared, went so
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far as to “il lus trate the il lus tra tion” (2). James’s con ten tion was that pic tures
were un der stood at a glance, mak ing a stronger im pact on the reader than lin -
guis tic de scrip tions, which worked suc ces sively. Many early twentieth- century
writ ers, in clud ing James, felt that pic tures blot ted por tray als of char ac ters or
events in the novel, and vis ual ex plic it ness might eas ily de prive the text of the
writ er’s origi nal ideas.

Whi le ma in stre am li te ra ti still tho ught abo ut il lu stra tions as ad or n ments
acco m pa ny ing texts, the most da ring ex pe ri men ters con s cio us ly used tex t -i ma ge 
co m p le xes, which re su l ted in new forms of ex pres sion. The French wri ter
Ra y mond Ro us sel, who exe r ted an eno r mo us in flu en ce on French and
An glo -Ame ri can avan t - gar des of the twen tieth cen tu ry, de ci ded to il lu stra te one 
of his gre a test works, the ela bo ra te poem No u vel les Im pres sions d’Afrique.
Ac cor ding to Mark Ford, Roussel’s ex pe rien ces of World War I, which he spent 
as a so l dier of the deuxičme clas se in the 13th Vin cen nes Ar til le ry re gi ment,
might be a ca ta lyst for the poem: not only do its parti cu lars qu i te of ten re fer to
war, but also its procédé might meta pho ri cal ly sug gest the di sin te gra tion of
lan gu a ge and of the na rra tor hi m self (5). The poem con sists of 1 274 li nes,
di vi ded into four can tos in rhy med ale xan dri nes. Each can to is, gram ma ti cal ly
spe a king, a sin gle sen ten ce with pa rent he ti cal asi des that run up to five le vels
deep. Oc ca sio nal ly, a note re fers to a fu r t her poem at the bot tom of the page,
con ta i ning its own depths of bra c kets. Thus the text re sists li ne ar re a ding,
re se m b ling in its stru c tu re, as Ford ob se r ves, an onion: “its pre - bra c ket ope ning
li nes, and post -bra c ket last li nes … are its ou ter skin” (2). Each can to con ta ins
only one pe riod, which co mes af ter the fi nal line. The same re stri c tion per ta ins
to fo o t no tes, whe re the only pe riod al lo wed co mes at the ir con c lu sion. Yet at
the ir ba sic le vel all can tos are cry stal li ne ly rics of im pres si ve de scri p ti ve po wer, 
evo king four dif fe rent lo ca tions in no r t hern Egypt – Da miet ta, the ou t skirts of
Ca i ro, the ou t skirts of Da miet ta, and the vil la ge of Ro set ta. For exa m p le, the
ba sic le vel of Can to II, “The Bat t le field of the Py ra mids,” con sists of a ni ne - li ne 
vi g net te of a so l dier and his uni form:

The mere evo ca tion of his pre sen ce on this bat t le field,
At an age when the gre at coat – the long fit ted gre a t co at – 
And the lit t le hat – from which we de du ce,
Wha te ver our perspe c ti ve, an in ti mi da ting aura – …
Grey gre a t co at, black hat …
Worn by him to the end on his shee r- c lif fed rock,

Did not yet glo ri fy his sil ho u et te,
Ma kes one me di ta ti ve, and fo r get for a mo ment
Egypt, its sun, its eve nings, and its skies. 
                                (Ro us sel 2011, p. 175)
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In the re ma i ning 659 li nes of pa rent he ti cal ve r se and fo o t no tes, Ro us sel
jumps from his Afri can set ting and co vers a bro ad ran ge of to pics, using
ex ten si ve ca ta logues. For exa m p le, he lists small things that might be mi sta ken
for big ger things, which ta kes 416 li nes, and then, in 41 li nes, he enu me ra tes
things that shrink. From the sin gle pa ren t he ses af ter the se cond co u p let, the text
fi nal ly slips up to the qu in tu p le pa ren t he ses in the mid d le of the can to. 

The text of New Im pres sions of Afri ca is ac co m pa nied by 59 Chi ne se ink
dra wings, which Ro us sel com mis sio ned from the hack il lu stra tor Hen ri A. Zo,
whom he had em p lo y ed ea r lier as a pa in ter. Zo did not know who had hi red
him; nor did he know what he was il lu stra ting. Mo re o ver, he was not al lo wed to 
read the poem un til af ter its pu b li ca tion. La ter Zo was di sap po in ted with the
re sults of his co o pe ra tion with Ro us sel, and he com p la i ned in a let ter to his
em p lo y er: “[M]y il lu stra tions … wo uld have been more in ha r mo ny with your
work if I’d been able to read the text, or had the honour of kno wing the
per so na li ty of the poet” (qtd in Ford 12). Cle a r ly, it was Roussel’s in ten tion to
avo id “ha r mo ny” be twe en Zo’s dra wings – re se m b ling il lu stra tions in any ea r ly
twen tieth -cen tu ry ency clo pa e dia – and his text. 

If Roussel’s lists of ima ges are ar bi tra ry in the sen se that they are ge ne ra ted
by so nic/gra p hic si mi la ri ty in he rent in his ale xan dri ne co u p lets, then Zo’s
drawings’ fun c tion is to na rrow the couplets’ me a ning. The narro wing –
ca re ful ly ca l cu la ted by Ro us sel in his in stru c tions for Zo – ope ra tes by fo cu sing
the reader’s at ten tion on tho se ima ges, which re vo l ve aro und the mo tif of
so li tu de/em p ti ness/ab sen ce, with all the ir trans cen den tal un de r to nes. The first
dra wing in the poem, “Sa int Lo u is in his pri son in Da miet ta,” which is a di rect
re pre sen ta tion of Can to I’s third line – “The sa in t ly king was for three months
a pri so ner!... Lo u is IX!...” (Ro us sel 2011, p. 19) – shows an as ce tic fi gu re of the 
king, his face in tent and his left hand mo ved sli g h t ly fo r wards whi le he is
bles sing or gre e ting a Mo o re, who is kne e ling be fo re him. Be hind the king, we
can see his me a gre en to u ra ge of a knight, a priest, and ano t her uni den ti fied
hu man - li ke fi gu re, all of them sli g h t ly blur red by a sha dow. The il lu stra tion is
ra t her clu m sy, with un na tu ral pro po rtions and di sto r ted per spe c ti ve, yet it has
the al lu re of pop cu l tu re ico no gra p hy, sug ge sting my ste ry and he ro ic ex p lo its in 
an exo tic set ting.

More im por tan t ly, the il lu stra tion sets out an inter pre ta tio nal fra me work for
the re a der, who may as su me that Sa int Lo u is will be one of the main
pro ta go nists of the poem, and that the rest of the il lu stra tions will pi c tu re the
main events of the plot. This fra il pro mi se, ho we ver, is ne ver fu l fil led as Lo u is
IX di sap pe ars from the poem and the next il lu stra tion pre sents a ho u se on fire,
which per ta ins to a se con da ry ima ge in qu in tu p le bra c kets: 
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((((( so me ti mes a spark,
Ca u sing fi re men, cli m bing lad ders, to sur ro und it,
Ma kes of a pe a ce ful block of flats a bo i ling cra ter))))) 
                               (Ro us sel 2011, p. 23)

In the fo re gro und of the dra wing, the re are three fi gu res of fi re men oc cu pied
with dif fe rent tasks re la ting to ex tin gui s hing a fire, whi le at the back the re are
three more men near the fire en gi ne, and be hind them two on lad ders. The
char red walls of the bu r ned bu i l ding, or its ru ins, have a fe a r so me di g ni ty,
glo wing aga inst whi ter fu mes or clo uds. But at this po int in the poem, af ter
ex pe rien cing the first twen ty li nes and the first fo o t no te, which se man ti cal ly
zi g zag be y ond com pre hensi bili ty, the re a der is not su r pri sed that the re is no
con ne c tion be twe en the first dra wing and the se cond one.

No ne t he less, Roussel’s play of the tex t -i ma ge co m p le xes is far from
me a nin gless an tics: the next dra wing shows a sno w man, per ta i ning to fo o t no te
1: “po t-bel lied Har d- pa c ked sno w men grin in a frien d ly man ner [in Nice]”
(Ro us sel 2011, p. 27); the next is a man ta king a dried flo wer from a book,
per ta i ning to a fu r t her fra g ment of the same fo o t no te; the next is a de se r ted
stre et, va gu e ly re mi ni s cent of de Chirico’s still ci ty s ca pes. Con si sten t ly,
be ne ath the ta c ky mood of an ad ven tu re sto ry or ro man ce, ima ges of
so li tu de/em p ti ness/ab sen ce seep into the poem, which is in ten si fied by the
con se cu ti ve dra wings. Whi le spo ra dic gro up sce nes have the pa t hos and fe ro ci ty 
of Goya’s pa in tings, in di vi du al hu man fi gu res are de ta che d ly oc cu pied with
the ir da i ly ro u ti nes 

From the be gin ning of Can to II, many ca p tions have an an no ta tion “No
pe o p le”: 

A sca re c row for spar rows … No pe o p le (Ro us sel 2011, p. 65);

A fo un ta in in a park. No pe o p le (Ro us sel 2011, p. 89); 

A wa te r - skin in the de sert … No pe o p le (Ro us sel 2011, p. 97); 

A ga ming ta b le on which a croupier’s rake is ly ing. No pe o p le (Ro us sel 2011, p. 113); 

A snow - co ve red cot ta ge … No pe o p le (Ro us sel 2011, p. 133). 

La ter in the poem, ano t her an no ta tion is used al ter na te ly, “No ot her pe o p le”: 

An emis sa ry with his eyes blin d fo l ded … No ot her pe o p le (Ro us sel 2011, p. 125); 

A drin ker who se ems to be ap pro a ching a sta te of ec sta sy. No ot her pe o p le (Ro us sel 2011, p. 127); 

Wil liam Tell ai ming at the ap p le pla ced on his son’s head. No ot her pe o p le (Ro us sel 2011, p. 169). 

The in cre a sing in ten si ty of the em b lems of so li tu de/em p ti ness/ab sen ce
cu l mi na tes at the end Can to III and in Can to IV, with re fe ren ces to the ro man tic 
sub li me:

A no c tu r nal lan d s ca pe. Very star ry sky with a thin cre s cent moon. No pe o p le (Ro us sel 209). 
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The naďvely trans cen den tal un de r to ne of Ca spar Frie drich clu m si ly evo ked
in the il lu stra tion cle a r ly mocks the Lon gi nian sen se of fal ling up ward in he rent
in the sub li me. A co mi cal gran dilo qu en ce per me a tes the fi nal two ima ges in the
book: 

A pla in wall on which the words ‘Mane The cel Phares’ are writ ten as if in let ters of fla me. No t -
hing else, no pe o p le, no fe ast. Let te ring of the pe riod (Ro us sel 249) 

A se c tion of star ry sky wi t ho ut any ea r t hly lan d s ca pe as if seen from some van ta ge po int in spa ce
and gi ving the im pres sion of in fi ni ty (Ro us sel 252).

The pe nul ti ma te il lu stra tion re fers to the han d w ri ting on the wall from the
Book of Da niel 5:25–28, pre di c ting the fall of the Ba by lo nian kin g dom. Set
aga inst the fi nal ima ge of star ry in fi ni te sky, it be co mes a me ta phor, which the
re a der can re la te to the bi b li cal sto ry or pla ce in the bro a der con text of
a trans cen den tal re u nion with the ma ker or a ga la c tic ca ta stro p he. The
tex t -i ma ge co m p lex pro du ces an ad di tio nal di men sion of me a ning, which is
ne i t her te x tu al, nor so le ly vi su al. The main le vel of the fi nal can to con sists of
me re ly two co u p lets:

Skim ming the Nile, I see flit ting by two banks co ve red 
With flo wers, with wings, with fla s hes of bri g h t ness, with rich gre en plants
Of which one co uld pro vi de twen ty of our sa lons …
With thick fo lia ge, with glin ting lights and fru its. 
                                         (Ro us sel 2011, pp. 211–252)

The fi nal line of the poem, when read with the ul ti ma te dra wing of the
in ter stel lar va cu um in mind, does not si m p ly ex press the speaker’s ad mi ra tion
for the lush ve ge ta tion near the Nile’s banks: on the con tra ry, it stres ses the
fra gi li ty of na tu re and the trans ito ri ness of the mind which con tem p la tes it. This 
in di ca tes that the tex t -i ma ge co m p le xes used by Ro us sel are both more
me ta pho ri cal and more con c re te than ei t her the te x tu al or the vi su al me dium
alo ne. Mo re o ver, tho se co m p le xes cre a te a new type of inde ter mi na cy. It is not
si m p ly that the text or ima ge pro du ces a mes sa ge who se va li di ty can not be
de te r mi ned, like in Rimbaud’s po ems. In New Im pres sions, al le go ri cal
sig ni fi ca tion un hin ges all re pre sen ta tion: no t hing is “me ant” se rio u s ly, yet
no t hing is pu re ly fa ce tio us ei t her. If – as Paul de Man in sists – “al le go ry is
a tro pe of iro ny,” then eve ry mo ment of Roussel’s na rra ti ve is iro nic, which
me ans that it is a do ub le ge stu re po in ting to the im pos sibi li ty of na rra tion (58).
In this sen se, Roussel’s No u vel les Im pres sions d’Afrique is a to tal ly new book. 

At first glan ce, John Ashbery’s only il lu stra ted vo lu me of po etry, The
Ve r mont No te bo ok, does not re se m b le the sty le and vi su al ae st he tics of
Roussel’s ex pe ri ments. Ac co m pa nied by 48 pa ge - si zed, pen -an d -ink dra wings
by Joe Bra i nard, the col le c tion is una bas he d ly hip pie, with clo se-ups of flo wers, 
pop art de ta ils, and hu man fi gu res in ta c ky lan d s ca pes. Yet, on more tho ro ugh

110 Paweł MARCINKIEWICZ



in spe c tion, se ve ral im po r tant si mi la ri ties can be no ti ced: the Ro us se lian mo tif of 
so li tu de/em p ti ness/ab sen ce do mi na tes in most of Brainard’s dra wings, which
show ei t her lo ne ly hu man fi gu res or or di na ry ho u se hold set tings with “no
pe o p le.” Oc ca sio nal ly, as if al lu ding to ro man tic sub li mi ty, a fe e ling of va st ness 
is evo ked by the use of con to ur aga inst the whi te spa ce of the page or by the use 
of per spe c ti ve. When we exa mi ne Ashbery’s and Brainard’s en te r pri se in its
te x tu al and vi su al de ta ils, it is ra t her im pos si b le to de te r mi ne to what ex tent
No u vel les Im pres sions d’Afrique was a di rect in spi ra tion. 

On the one hand, the re are many mo ments when the re a der might su spect
that Roussel’s text pro vi des a cue for The Ve r mont No te bo ok’s vi su al
pa r ti cu lars: the dra wing of a ro o ster (Ro us sel 2011, p. 35, As h be ry 2008, p.
362), a clo se-up of a dog (Ro us sel 2011, p. 35 and 79, As h be ry 2008, p. 352),
the do rsal fin of a shark (Ro us sel 2011, p. 51, As h be ry 2008, p. 400), a clo sed
win dow (Ro us sel 2011, p. 75, As h be ry 2008, p. 346), a dan de lion (Ro us sel
2011, p. 83, As h be ry 2008, p. 416), a fried egg (Ro us sel 2011, p. 87, As h be ry
2008, p. 372), ne wspa pers (Ro us sel 2011, p. 99, As h be ry 2008, p. 354), and an
en ve lo pe (Ro us sel 2011, p. 123, As h be ry 2008, p. 410) – they all seem to come
from Roussel’s poem. Equ al ly of ten the cre a ti ve sti mu lus se ems to come from
Zo’s dra wings: the re is a stri king clo se ness be twe en Zo’s dra wing of a wo man
sit ting in the co r ner of a tra in car ria ge (Ro us sel 2011, p. 141) and Brainard’s
dra wing of a wo man in a sit ting room (As h be ry 2008, p. 342); Zo’s au ste re
sun dial in di ca ting a few mi nu tes be fo re mid day (Ro us sel 2011, p. 77) re se m b les 
Brainard’s mi ni ma list ki t chen clock (As h be ry 2008, p. 380); Zo’s two do mi no
pla y ers (Ro us sel 2011, p. 121) ha r mo ni ze with Brainard’s do mi nos and pla y ing
cards (As h be ry 2008, p. 338); Zo’s map me a su rer as so cia tes with Brainard’s
tape line (As h be ry 2008, p. 336); and Zo’s snow - co ve red cot ta ge (Ro us sel
2011, p. 133) co uld ea si ly be the pre de ces sor of Brainard’s fa r m ste ad (As h be ry
2008, p. 392). On the ot her hand, tho se af fi ni ties are so sub tle that they may
well be co in ci den tal.

Ho we ver, the main li te ra ry de vi ce used in The Ve r mont No te bo ok is
de fi ni te ly bor ro wed from Ro us sel: the vo lu me pi les up ra m b ling ca ta logues of
va rio us items, such as the na mes of pla ces in an ur ban en vi ron ment: 

In du strial parks, va cant lots, yards, en c lo su res, fields, are nas (As h be ry 2008, p. 333); 

the na mes of po pu lar ga mes and ty pes of cri me pa c ked in clo se pro xi mi ty on
one page: 

Beggar -my- neigh bo ur … pro gres si ve eu chre, bez ique … Mur der, in cest, ar son, rape, grand la r -
ce ny (As h be ry 2008, p. 339); 

or the na mes of towns or ci ties ju x ta po sed with the na mes of po pu lar me tro po li -
tan ne wspa pers: 
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Char lot tes vil le, Wa s hing- ton, Ba l ti mo re… West Palm Be ach, Lake Wa les… The New York
Ti mes, The New York Da i ly News, The New York Post, The Ti mes of Lon don (As h be ry 2008,
p. 341). 

Ad di tio nal ly, the vo lu me in clu des ma de -up dia ry en tries, pseu do-so ciolo-
 gi cal ob se r va tions on mul ti fa rio us aspects of con tem po ra ry Ame ri can life,
let ters or post cards ad dres sed to ob scu re cha ra c ters, and last but not le ast, two
po ems, “The Fairies’ Song” and the un ti t led “De ad falls of re so lu tion, arks of
self- prese r va tion,” as if to ne u tra li ze the no un - rid den matte r-of- fac t ness of the
ca ta lo gu es. 

As As h be ry re ve als in an in ter view with Ross La brie, the vo lu me was
writ ten when the poet tra velled ex ten si ve ly on bu ses thro ugh New En gland,
tho ugh not Ve r mont: “[The Ve r mont No te bo ok] is a ca ta logue of a nu m ber of
things that co uld be fo und in the sta te of Ve r mont, as well as al most eve ry w he re 
else – ano t her ‘democratic vista’” (La brie 33). In fact, The Ve r mont No te bo ok
does not aim at ren de ring any spe ci fic lo ca tion, but ra t her at de fi ning a ge ne ric
Ame ri can ness, which – as John Sho p taw puts it – re se m b les a “wa ste ba sket” for 
all the ex tra ne o us po etic le f to vers unu sed in Ashbery’s pre vio us col le c tions,
espe cial ly in Self -Po r tra it in a Con vex Mir ror, which was pu b li s hed ea r lier in
1975 (14). Se e min gly ho mo ge no us, Brainard’s dra wings re ve al a wide ran ge of
sty les and a pro fo und le a r ning that ra re ly co mes out di re c t ly. The first and most
ob vio us vi su al re fe ren ce is the fi gu ra ti ve pa in ting of the ar tists ini tial ly in vo l ved 
in or in spi red by abs tract ex pres sio nism, such as Lar ry Ri vers, Fa i r field Po rter,
and Jane Fre i li cher. On clo ser in spe c tion, more sub tle al lu sions come to the
reader’s mind: mo tifs from gre at Mo de r nists are of ten pa ra p hra sed, par ticu la r ly
from Hen ri Ma tis se, but also, for exa m p le, the Spa nish Cu bist pa in ter and
scu l p tor Juan Gris, who se in flu en ce is espe cial ly vi si b le in Brainard’s clo se -ups
of un spe ci fied ob jects that lose the ir sha pe in mo no chro ma tic per spe c ti ve, such
as the chop ped oc to pus on a pla te at the end of the vo lu me. Ad di tio nal ly, the re
are al lu sions to pop art, such as a kis sing co u p le, cle a r ly mo c king Roy
Lichtenstein’s nu me ro us oils from the 1960s. The re is a se ries of eve ry day
ob jects in the sty le of Roy Lichtenstein’s li t ho graphs: a ki t chen clock, a T-shirt,
a pi c tu re of a po od le in a fa mi ly al bum, a shirt, a TV set, a mug of cof fee,
ne wspa pers on a ta b le, or a win dow. 

One of the most con spi cu o us dra wings in the col le c tion is the po rtra it of a
nude male, ex po sing his ge ni tals, made in the mode of Lar ry River’s po rtra its of 
Frank O’Hara from the 1950s, such as the oil “Frank O’Hara Nude in Bo ots”
from 1954. Ren de red in co a r se and qu ick li nes, and ir re gu lar pa t ches of black, it 
pre sents a male body in a stu died pose – brin ging to mind Matisse’s nu des, such 
as “Oda li s que with Arms Ra i sed” (1923) or “Oda li s que with Ma g no lias” (1924) 
– re c li ning on a sofa, which gi ves the ar tist an op por tu ni ty to fe ast on the
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in ten se ero ti cism of this un b lu s hing in vi ta tion to se xu al play. Sharp light
il lu mi na tes the man’s face, era sing his right eye, but the rest of the de ta ils show
the he a vy in flu en ce of na tu ra lism: the man’s sen su o us wide mo uth of a per son
of colour is pa r t ly open; the ra i sed, mu s cu lar arms ex po se the ha i ry ar m pits; and 
as the to r so na rrows down, the vie wer is drawn to the pu bic hair and the
cir cu m ci sed pe nis. Brainard’s dra wing is in an in tri gu ing re la tion to Ashbery’s
text on con tem po ra ry Ame ri can he do nism: 

Neve r t he less, the re are a lot of pe o p le here who are sin ce re ly in love with life and think they
are on to so me t hing, and they may well be right… Old la dies know abo ut it and like it too. In fact, 
the ol der an Ame ri can ci ti zen gets the more he or she se ems to get a kick out of life (As h be ry
383). 

Bra i nard pla y ful ly mi s re pre sents Ashbery’s con cept of he do nism, and vice
ve r sa. Old, whi te and rich pe o p le tra di tio nal ly con sti tu te the Re pu b li can
ele c to ra te, ge ne ral ly anti- pro gres si ve and open ly an ti - gay. Thus the dra wing and 
its ver bal co un te r part car ry an im po r tant sub text of gay se xu a li ty and iden ti ty.

Brainard’s il lu stra tions of ten come in pa irs or in lon ger the ma tic se ries,
which give the re a der a sen se of mo no to ny and we ari ness si mi lar to that
ema na ting from Ashbery’s ca ta logues. The re are two dra wings of far m ho u ses:
the first is an im pres sio ni stic out li ne in soft con to urs, re mi ni s cent of Matisse’s
tho ug h t ful slo ven li ness from “À la Po rte de las Ca s bah” (1913) op po si te
Ashbery’s ca ta logue of the spa tial ele ments of the city; the se cond is a cle a r - cut, 
more re a li stic view of a fa r m ste ad in ag gres si ve pa t ches of black per me a ted by
sharp, low light. Op po si te, the re is an am bi gu o us note on an un spe ci fied
lo ca tion, po ssi b ly a farm which spe cu la tors were once in te re sted in, and which
now is vi si ted by a hi la rio us fo re ign stu dent, who ap pa ren t ly pra cti ces
Ame ri can vo ca bu la ry, re pe a ting an ab surd string of words: “sha le co w turds
spre ad ud der mumps” (As h be ry 393). Both dra wings seem to re fer to Fa i r field
Porter’s se ries of oils, “Far m ho u ses,” from 1960s, bor ro wing the ir per spe c ti ve,
at mo sp he re, and de ta ils. Si mi la r ly, the re are two dra wings of a re stro om,
em p lo y ing Du cha m pian mo c ke ry: a pla in clo se -up in al most te ch ni cal li nes of
a clo sed men’s room’s door op po si te a note on con tem po ra ry city life, which
may look like a cen so red “Fo un ta in”; and a more Po rte rian dra wing of to i let
bowl in a con tem po ra ry re stro om op po si te a dia ry en try on re pu l si ve aspects of
hu man phy sio lo gy. The most ex ten si ve se ries re pre sents flo wers or flo ral
or na ments. On the su r fa ce, this ve ge tal abun dan ce cor re sponds with the po pu lar 
ste reo ty pe of Ve r mont as a re gion with the lu s hest ve ge ta tion in New En gland.
Ho we ver, when con fron ted with Ashbery’s an xie ty abo ut ge ne ric city spa ce,
they re ve al a new ele giac me a ning, pret ty much like in the en ding of Roussel’s
poem, as an ho ma ge paid to pre -in du strial ways of life. 
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Here we to uch on a pro blem of the re la tion s hip be twe en Ashbery’s texts and
Brainard’s dra wings. Oc ca sio nal ly, the dra wings di re c t ly il lu stra te the texts,
unam bigu ou s ly pre sen ting de ta ils from the ir con tent (a mug of cof fee next to
a fra g ment abo ut a tra veller co ming to a ho tel and drin king cof fee, As h be ry
2011, p. 356–357), or in vert the texts’ mes sa ge (a kis sing co u p le next to an
ob sce ne fra g ment abo ut a man’s se xu al fan ta sies, As h be ry 2011, p. 376–378).
Ho we ver, more of ten the re la tion s hip is not cle ar: the se pa ra te sen ses of the
texts and the dra wings col li de, cre a ting a new sen se, which – like a me ta phor –
can not be ful ly ver ba li zed. A good exa m p le is a po p-art co mi c - strip dra wing of
a TV set with a no i se pat tern on the scre en next to a mo no lo gue of an
exa spe ra ted self, mu sing over its po in tless exi sten ce and ove r he a ring di stur bing
so unds in the next room (As h be ry 2011, p. 360–361). The pi c tu re cle a r ly
me ta pho ri zes the text (and vice ve r sa), gi ving it a bro a der sig ni fi can ce: the
mo no lo gue be co mes a stre am of thou ght- no i se go ing on in everybody’s head.
Such meta pho ri za tions move the vo lu me to new le vels of sig ni fi ca tion, whe re
the word gets ad di tio nal re fe ren tial ene r gy from the vi su al sti mu lus. In this last
aspect, The Ve r mont No te bo ok co uld be read as a con ti nu a tion of Ra y mond
Roussel’s tex t -i ma ge ex pe ri ments in New Im pres sions of Afri ca. 

An drzej So s no wski is a Po lish poet who ex pan ded the sco pe of his na ti ve
tra di tion of Po lish mo de r nism to in clu de the more inde ter mi na te po etics of
French and An glo -Ame ri can avan t - gar des. Among the au t hors who exe r ted the
stron gest in flu en ce on the ea r ly So s no wski were Ra y mond Ro us sel and John
As h be ry. Sosnowski’s se cond book, a col le c tion of pro se po ems No u vel les
Im pres sions d’Amerique, cle a r ly shows the poet’s fa s ci na tion with both
ex pe ri men ters: first, it pa ra p hra ses the ori gi nal ti t le of Roussel’s poem; se cond,
it uses all of the il lu stra tions by Zo in the se qu en ce in which they ap pe ar in New 
Im pres sions of Afri ca, ma king the ir ca p tions the ti t les of 59 se pa ra te se c tions;1

third, it qu o tes from Ashbery’s Ve r mont No te bo ok (se c tions L and LI) and from
ot her au t hors be lon ging to the tra di tion which Ma r jo rie Per loff re fers to as the
“po etry of inde ter mi na cy,” such as Ri m ba ud (se c tion XL pre sents an
un pub li s hed fra g ment of Rimbaud’s no te bo ok for le a r ning En glish vo ca bu la ry)
or Gio r gio de Chi ri co (se c tion XX pre sents a fra g ment of de Chirico’s only
no vel, He b do me ros). Ot her im po r tant en c ru sta tions in the poem’s rich te x tu re
in clu de two fra g ments of Tho mas Traherne’s col le c tion of me di ta tions
Cen tu ries of Me di ta tion (se c tion X and LIX), and a fra g ment of Ge o r ge Perec’s
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no vel, A Man As le ep. All the se so u r ces are cre di ted by the au t hor in se c tion LX, 
which is a di rect ap pe al to the re a der ad ded in the se cond edi tion of the book in
2004.

Such a stra ight fo r ward pre sen ta tion of the book’s ra tio nale se ems to re ve al
Sosnowski’s pe da go gi cal aspi ra tions, which is ob vio us in the con text of Po lish
li te ra tu re of the ea r ly 1990s. No u vel les Im pres sions d’Amerique was pu b li s hed
in 1994, in ra t her a con ser va ti ve cu l tu ral at mo sp he re when Po lish mo de r nist
émigré po ets en jo y ed the ir gre a test po pu la ri ty. At the be gin ning of the de ca de,
Czesław Miłosz pu b li s hed his thre e- vo lu me Col le c ted Po ems (1993), Adam
Za ga je wski chu r ned out se ve ral po etry vo lu mes, in clu ding Go ing to Lwow
(1990) and Can vas (1990, 1991), and Sta nisław Ba ra ń czak an no un ced an
in tro spec ti ve vo lu me, 159 Po ems. 1968–1988. All tho se au t hors un de r sto od
po etry as a me ta phy si cal en te r pri se, orien ted to wards pa trio tic and re li gio us
va lu es. The do mi nant po etic mode ope ra ted wi t hin the fi xed fra me works of
co m po si tion, ac cor ding to which the poem mo ved to wards an em p ha tic clo su re,
wor king as a me ta phor for some ge ne ral wi s dom abo ut the hu man con di tion. 

Sosnowski’s ea r ly vo lu mes, in clu ding No u vel les Im pres sions d’Amerique,
co uld be read as at tempts to bro a den tho se fra me works with French and Ame -
ri can avan t - gar de mo dels. Like As h be ry, So s no wski sees the me a ning in the
poem as a bro a der and more elu si ve ca te go ry, en ta i ling the text’s pa r ti cu lars,
but also its la r ger stru c tu ral units – li nes, stan zas, se c tions – and the ir in -text
cor re la tions. Si mi la r ly, re pre sen ta tion goes far be y ond the poem’s con tent and
ope ra tes wi t hin more ex ten si ve pat terns, by qu o ting and pa ra p hra sing, which
pro du ces yet ano t her le vel of sig ni fi ca tion. On top of that, the speaker’s vo i ce is 
chara cteri sti cal ly po ly p ho nic, and it mi xes dif fe rent le vels of in ter io ri ty, from
an ti - ly ric con c re te ness to camp. As a re sult, the me a ning is ne ver fi xed or ul ti-
 ma te, but forms a multi di men sio nal ne bu la of of ten con fli c ting se man tic ve c- 
tors. Like Ro us sel, So s no wski re lies on syn ta c ti cal fra g men ta tion. On the le vel
of la r ger units, such as stan zas, many of his po ems re se m b le the game of
ca da v re ex qu is, which jo ins in li ne ar se qu en ce sen ten ces writ ten by dif fe rent
pla y ers, re gar d less of gram mar or mo da li ty. On the le vel of phra se o lo gy, the
noun and verb phra ses show the in flu en ce of the Ro us se lian con stra i ned
au to ma tism, rid d led with puns and spo o ne risms which are of ten of an ob sce ne
na tu re.

The ba c k bo ne of No u vel les Im pres sions d’Amerique are sty li sti cal ly
ex tra va gant com ments on Ame ri can re a li ty by a narra tor-o ut si der who tries to
ex p lo re the Ame ri can way of life. Such a fra me is in tro du ced in se c tion I
(“Sa int Lo u is in his pri son in Da miet ta”) and con ti nu es in se c tion II (“A ho u se
that is ab la ze”), se c tion IV (“A man ta king a dried flo wer from a book”), and
many la ter se c tions in the vo lu me. Ho we ver, the re are se ve ral va ria tions of this
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mo del: for exa m p le, se c tion XVIII (“A fo un ta in in a park”) ta kes the form of
a hu mo ro us tra ve lo gue. Many se c tions, al t ho ugh they con ta in re fe ren ces to
Ame ri can re a li ty, are ra t her ob scu re in ter ior mo no lo gu es. This gro up in clu des,
for exa m p le, se c tion XXIV (“A ga ming ta b le”) or XXVI (“Two do mi no
pla y ers”). Ad di tio nal ly, se c tions L and LI, di re c t ly trans la ted from The Ve r mont 
No te bo ok by John As h be ry, are bi ting re marks on the me r can ti le ro ots and
hy po c ri sy of Ame ri can cu lu re. 

The na rra ti ve bran ches out into a few im po r tant sub plots: se ve ral se c tions
fo cus on the past, pre sen ting the speaker’s Po lish life and re fer ring to the
Com mu nist era. This gro up in clu des se c tion XIX (“A man at night car ry ing a
li g h ted dark lan tern”), se c tion XXV (“A man with his arm in a sling”), se c tion
XXXIII (“A wo man lo we ring the Ve ne tian blind of a win dow”), and se c tion
XXXIV (“Two men in clogs”). Se ve ral se c tions va gu e ly sug gest the speaker’s
in vo l ve ment in an af fa ir with “Jo an na,” which finds its re fle c tion in se c tion VII
(“Joan of Arc, seen from the front, on ho r se back, in front of some foot
so l diers”). This sub plot is con ti nu ed in se c tion VIII (“A very old and very
bu s hy oak tree”), and se c tion XXIX (“A snow - co ve red cot ta ge”). The last of
the se se c tions can se r ve as a good exa m p le of Sosnowski’s in tri ca te
inde ter mi na cy: 

The po ints of re fe ren ce di sap pe ar, we are alo ne. But we can dan ce – from now to the end of
the world. In dif fe rent pha ses yet. … Are they go ing to can cel the start? The start of a new lan gu -
a ge? If it was po ssi b le to post po ne the lan gu a ge by the one pha se, but no. The Fall falls down, I
have a word that rhy mes with a bot t le. … I can not bre ath wi t ho ut you. Snow has fal len down (So -
s no wski 64–65).2 

The fra g ment mi xes the ex ha u stion and bit te r ness of a di sil lu sio ned lo ver
with a self -re fle xi ve sub plot abo ut an ex ha u stion of tra di tio nal li te ra ry me ans,
which se ems to con ta in the most im po r tant mes sa ge of Sosnowski’s book. The
last se c tion of the book, LIX, (“A se c tion of star ry sky”), qu o ting Traherne’s
First Cen tu ry, cle a r ly re fers to this mo tif. 

The re la tion s hip be twe en Roussel’s No u vel les Im pres sions d’Afrique and
Sosnowski’s No u vel les Im pres sions d’Amerique has se ve ral aspects. First, the
fra me of Roussel’s poem se r ves as a re min der of the con ce p tu al na tu re of
Sosnowski’s wri ting, fo cu sing the reader’s at ten tion on the dis si dent va lu es of
the avan t - gar de tra di tion ro o ted in Sur re a lism – va lu es which were ob vio u s ly in
con flict with the Po lish ma in stre am cu l tu re of the 1990s. On a dif fe rent le vel,
the iden ti cal se qu en ce of Zo’s il lu stra tions used by the Po lish poet fun c tions
like a pro ce du ral fo r mal re stri c tion, which se ems to op po se the naďve
repre sen ta tio nal re a lism of the sce nic mode. Se cond, Sosnowski’s im pres sions
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of Ame ri ca of ten take the ir cue di re c t ly from Zo’s il lu stra tions. An exa m p le of
this is fo und in se c tion VII, “Joan of Arc”: 

This fo rest is mea nin g ful ly si lent: we are with you, Jo an na. And the Vi r gin is so de li cio us. The 
ho r se has lo we red his head, as if he was the only one to re me m ber abo ut French man ners in the
face of ene my (So s no wski 2004, p. 19). 

In Zo’s dra wing, Joan of Arc sits on a ho r se in pro ud po stu re, ho l ding a flag.
Her ho r se in de ed lo wers his head, which in Po lish has a se xu al un de r to ne as
“ho r se” is a slang word for pe nis. 

Whi le it is cle a r ly in flu en ced by Zo’s il lu stra tions, Sosnowski’s book just as
fre qu en t ly draws in spi ra tion from the con tent of Roussel’s poem: the fra g ment
of No u vel les Im pres sions d’Afrique ad ja cent to the dra wing of “Two men in
clogs” con ta ins a me ta phor, which per ta ins to bo xing: “Two bo ats pi t ching at
an chor in equ i no c tial we at her/And col li ding bow to bow; – on a day on which
the re is no bo xing match (Ro us sel 2011, p. 151). In sec tion XXXIV of So-
snowski’s text (“Two men in clogs”), whe re the il lu stra tion is re prin ted, the
spe a ker tells an ane c do te abo ut his vi sit to a bar, af ter which he and his friend
were mug ged: 

Let’s tell a pa in ful sto ry. One eve ning we were drin king he a vi ly with a friend M. at the
architects’ bar, but it was in a dif fe rent co un try and a long time ago, many ye ars be fo re this be a u -
ti ful poem was writ ten. … With a ca su al mo ve ment of a knight we rol led out into sno wy stre ets… 
How cru el ly were we be a ten by ho o li gans at Żura wia Stre et, near Trzech Krzy ży squ a re (Sos no wski
2004, p. 75). 

Ad di tio nal ly, in this pa r ti cu lar se c tion, the de scri p tion of the se ve re win ter
se ems to take its mo men tum from the vi su al sti mu lus of Zo’s il lu stra tion.

The pe nul ti ma te se c tion of No u vel les Im pres sions d’Amerique is the only
se c tion with no text ex cept for its ti t le “A pla in wall on which the words ‘Mane
The cel Phares’ are writ ten in let ters of fla me. No t hing else, no pe o p le, no fe ast.
Let te ring of the pe riod” (So s no wski 122).3 This mo ment of si len ce se ems to
give the fi nal se c tion LIX (“A se c tion of star ry sky”) an ut most ur gen cy:

An em p ty book is like an infant’s soul, in which any t hing may be writ ten. It is ca pa b le of all
things, but con ta i neth no t hing. I have a mind to fill this with pro fi ta b le won ders. And sin ce Love
made you put it into my hands I will fill it with tho se Truths you love wi t ho ut kno wing them: with 
tho se things which, if it be po ssi b le, shall shew my Love; to you in com mu ni ca ting most en ri -
ching Truths: to Truth in exa l ting her be a u ties in such a Soul (Tra he r ne 2007, p. 3).

In the Po lish ori gi nal, So s no wski pre sents his own trans la tion of the
we ll-known fra g ment of The First Cen tu ry by Tho mas Tra he r ne, which so unds
like a pa ro dic sum ma tion of his ar ti stic ef forts. The un dis gu i sed pa t hos of the
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qu o ta tion – so dif fe rent from the pre vio us se c tions, which of ten ex p lo re the
eve ry day ve r na cu lar in all its lin gos and re gi sters – pro du ces a sty li stic in con- 
gru i ty of the high and the low to cre a te a ly ri cal vo i ce, which sub ver si ve ly
re de fi nes the con cept of po etry. So s no wski does not just ri di cu le the naiveté of
the sce nic mode, but he in clu des it into his po etic dis co u r se, which marks “the
start of a new lan gu a ge” in Po lish po etry.

The tri p tych of No u vel les Im pres sions d’Afrique, The Ve r mont No te bo ok,
and No u vel les Im pres sions d’Amerique is a very rare exa m p le of cros s - me dium, 
cross -lin gu i stic and cros s-cu l tu ral cre a ti vi ty. Each of the bo oks pla y ed an
im po r tant role in the ir na ti ve li te ra tu res, bro a de ning the sco pe of ar ti stic
ex pres sion and esta b li s hing a new or der of ae st he tic va lu es. To ge t her they are a
pro of that the Sur re a list tra di tion was pro ba b ly the most po wer ful sin gle
in flu en ce on twen tieth- and twen ty - first cen tu ry art.
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Daniel VOGEL

Jo seph Con rad i Her bert Ge o r ge Wells.
Li te ra c kie eks pe ry men ty i mo ra l ne dy le ma ty

na przełomie wie ków

Abs tract

The ar ti c le is de vo ted to the ana ly sis of the re la tion s hip be twe en two re mar ka b le ar tists of En -
glish Mo de r nism: Jo seph Con rad, fa mo us for such no vels as Lord Jim, He art of Dar k ness or The
Sha dow - Li ne, and Her bert Ge o r ge Wells, con si de red to be the fo re run ner of Scien ce Fi c tion in
En gland, ma in ly due to the po pu la ri ty of The Time Ma chi ne or The War of the Worlds. The au t hor 
of the ar ti c le puts pa r ti cu lar em p ha sis on the di ve r si ty of the li te ra ry ou t put of the two ar tists, the ir 
at tempts to cross the bo un da ries be twe en li te ra ry gen res, mu tu al sym pa t hies and an ti pa t hies, as
well as the ir fi nal pa r ting, which re su l ted from com p le te ly dif fe rent life phi lo so p hies, ex pe rien ces
and views re gar ding the sur ro un ding re a li ty. Jo seph Con rad and H.G. Wells are con si de red to be
ar tists wri ting in the same li te ra ry epoch, but li ving in two com p le te ly dif fe rent worlds. 

Abs trakt

Ar ty kuł po świę co ny jest ana li zie re la cji po mię dzy dwo ma wy bi t ny mi ar ty sta mi okre su mo der -
ni z mu: Jo se p hem Con ra dem, zna nym z ta kich po wie ści, jak Lord Jim, Jądro cie mno ści czy też
Smu ga cie nia, a Her be r tem Ge o r gem We llsem, uwa ża nym za pre ku r so ra fan ta sty ki na uko wej
w An glii, głów nie ze wzglę du na cieszące się ogromną popu la r no ścią po wie ści: ta kie, jak We hi kuł 
cza su czy Wo j na świa tów. Au tor ar ty kułu zwra ca szcze gólną uwa gę na ró ż no rod ność utwo rów
obu pi sa rzy, pró by prze kra cza nia przez nich gra nic ga tun ko wych, wza je m ne sym pa tie i anty pa tie, 
oraz osta te cz ne roz lu ź nie nie re la cji wy ni kające z zupełnie od mien nych fi lo zo fii ży cio wych, do -
świa d czeń oraz spo j rze nia na ota czającą ich rze czy wi stość. Byli to bo wiem ar ty ści tworzący w tej 
sa mej epo ce li te ra c kiej, ale żyjący w zupełnie od mien nych świa tach.

Ke y words: Jo seph Con rad, H.G.Wells, Lord Jim, He art of Dar k ness, The Sha dow - Li ne, The Time Ma chi ne,
The War of the Worlds, Fin - de - Sicle, mo de r nism, scien ce fi c tion.

Słowa klu czo we: Jo seph Con rad, H.G.Wells, Lord Jim, Jądro cie mno ści, Smu ga cie nia, We hi kuł cza su,
Wo j na świa tów, Fin - de - Sicle, mo de r nizm, fan ta sty ka na uko wa.
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Na zwi ska Jo se p ha Con ra da i Her be r ta Ge o r ge ’a We llsa, dwóch nie zwy kle
znaczących pi sa rzy tworzących pod ko niec XIX i na początku XX wie ku zna ne
są chy ba wszy stkim miłoś ni kom li te ra tu ry. O ile Con rad, w da l szym ciągu uto ż -
sa mia ny jest, choć czę sto po cho p nie, z li te ra turą ma ry ni styczną, o tyle Wells
wy mie nia ny jest naj czę ściej w kon te k ście początków po wie ści z ga tun ku scien -
ce fi c tion. Czy te l ni cy ich utwo rów zdają so bie jed nak do sko na le spra wę z tego,
że do ro bek obu ar ty stów wy kra cza da le ko poza ogra ni cze nia sfo r mułowa ne po -
wy żej.

Te ma ty ka po wie ści Jo se p ha Con ra da, będącego swo i stym zja wi skiem na
grun cie tra dy cy j nej li te ra tu ry an gie l skiej (czę ścio wo, a może głów nie ze wzglę -
du na swo je po cho dze nie), to nie ty l ko losy lu dzi mo rza, ale prze de wszy stkim
dąże nie do arty sty cz ne go uję cia nie po ko jów nu r tujących społecze ń stwo na
przełomie wie ków. W rze czy sa mej, Con ra do wska kon ce p cja ży cia wi do cz na
w jego utwo rach wypełnio na jest mo ra l ny mi dy le ma ta mi i pró ba mi ich roz -
wiąza nia przez bo ha te rów, jest wie lo zna cz na, pełna nie po ko ju i za ga dek. Jego
styl pi sa nia spra wia, że za sto so wa nie pro s tych sche ma tów pod czas prób in ter -
pre ta cji jego utwo rów jest nie mo ż li we. Wy da je się rów nież, że stoi to w sprzecz-
no ści z ko de ksem mo ra l nym pi sa rza, opa r tym, jak sam stwier dził, na „paru pro -
s tych wy ob ra że niach” (Con rad 1973, s. 22). Twó r czość Con ra da czę sto opie ra
się na kon fron ta cji. Z jed nej stro ny mamy szczy t ne ideały, do któ rych dąży bo -
ha ter, z dru giej stro ny jest nie ubłaga na rze czy wi stość, któ ra uda re mnia osiąg-
nięcie ideałów, bądź też po da je je w wątpli wość, jak ma to mie j s ce w po wie ści
Lord Jim. Cza sem, z ko lei, ideały oka zują się ułudą, zwy cię stwo – klęską, wy -
bór bo ha te ra pragnącego żyć w zgo dzie ze swo im su mie niem i wa r to ścia mi –
błędem czy wręcz ka ta strofą. Dla Con ra da wa ż na jest jed nak sama dro ga, sama
pró ba osiągnię cia ideału. 

Twó r czość Her be r ta Ge o r ge 'a We llsa jest rów nież nie zwy kle ró ż no rod na.
Pisał on utwo ry, któ rych te ma ty ka roz ciąga się od uto pi j nej wi zji przyszłości,
po tra kta ty i sa ty ry po li ty cz ne, od socja li sty cz nych ideałów po dzieła tra ktujące
o wol no ści se ksu a l nej. Jego do ro bek to ponad 30 po wie ści, li cz ne no we le,
utwo ry na uko we, popu larno nau ko we, hi sto ry cz ne i społecz ne. W twó r czo ści li -
te ra c kiej We llsa mo że my wy ró ż nić ki l ka okre sów. Pie r wszy to cykl po wie ści
z ga tun ku scien ce fi c tion, roz po czy nający się We hi kułem cza su (1895), po któ -
rym pu b li ku je Wy spę Do kto ra Mo re au (1896), Wo j nę Świa tów (1898), Pie r wsi
lu dzie na księ ży cu (1901). Na dru gi okres składają się głów nie utwo ry
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1 Ko men tarz Zdzisława Naj de ra: Wątpli wo ści bu dzi prze ka za na tu je dy na zna na mi kry ty cz na
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rze wam, że – jak w wie lu in nych prze ka zach – roz mów ca zdzi wio ny był si l nym akcen tem w an- 
giel sz czyź nie Con ra da, a Stra wi ń ski źle za pa mię tał jego uwa gę.



społeczno -oby cza jo we, za wie rające czę sto wątki auto bio grafi cz ne, w któ rych
Wells nie stro ni od hu mo ru: Kipps (1905), To no- Bun gay (1909), Hi sto ria pana
Pol ly (1910). Trze ci okres to powie ści- tra kta ty: The New Ma chia vel li (1911),
Mr. Brit t ling Sees It Thro ugh (1916), Oj ciec Kry sty ny Al be r ty (1925), The
World of Wil liam Clis sold (1926). Oso b ne po zy cje w do ro b ku We llsa sta no wią
uto pie: A Mo dern Uto pia (1905), Lu dzie jak bo go wie (1923), oraz li cz ne ese je
i utwo ry popu larno nau ko we: Hi sto ria świa ta (1920) czy też The Work, We alth
and Hap pi ness of Man kind (1932) (Bałuto wa 2004, s. 28).

Z bio gra fii Jo se p ha Con ra da i Her be r ta Ge o r ge 'a We llsa do wia du je my się, że 
utrzy my wa li oni sto sun ko wo bli skie re la cje, po le gające na wspó l nie spę dza nym 
cza sie, mniej wię cej w la tach 1900–1907. W pó ź nie j szym okre sie ogra ni cza li
się do wy mia ny ko re spon den cji, lub ty l ko do wza je mne go ko men to wa nia swo -
ich utwo rów. Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, że żyli oni w jed nej epo ce, ale
w od mien nych świa tach. Zna jo mość obu pi sa rzy za częła się w maju 1896 roku.
Wte dy to uka zała się w Sa tur day Re view ano ni mo wa re cen zja Wy rzu t ka. Będąc
pod jej wra że niem, Con rad na pi sał list do au to ra, i jak ujął to Zdzisław Naj der,
„do wie dział się z przy je mnym za sko cze niem, iż był nim H.G. Wells, głośny
wów czas dzię ki We hi kułowi cza su” (s. 261). Nie była to pie r wsza re cen zja
utwo rów Con ra da au to r stwa We llsa, rok wcze ś niej, w cze r w cu 1895 roku Wells 
umie ścił bo wiem, w tym sa mym cza so pi śmie, ano ni mową re cen zję Sza le ń stwa
Al ma y e ra, prze wi dując „wy so kie mie j s ce p. Con ra da wśród współcze s nych
powie ścio pi sa rzy” (Wells w: Naj der 2014, s. 234).

Po mi mo fa ktu, że w bio gra fiach Jo se p ha Con ra da au to r stwa Jo h na Sta pe 'a
i Zdzisława Naj de ra zna leźć mo że my dość spo ro od nie sień do po je dyn czych
epi zo dów, w któ rych ucze st ni czy li za rów no Con rad, jak i Wells (spo t ka nia to -
wa rzy skie, li cz na ko re spon den cja), au to rzy Ci są dość osz częd ni w wy ra ża niu
opi nii do tyczących na tu ry re la cji po mię dzy nimi. Sta pe umie sz cza w swo im
opra co wa niu w za sa dzie ty l ko je den ob szer nie j szy ko men tarz:

Bli ż sza, choć – jak to już wi dzie li śmy – zakłóco na po wa ż ny mi kon tro wer sja mi, była przy jaźń
Con ra da z H.G. We llsem. Bez pre ten sjona lna ma ska pu b li cz na We llsa, fan ta zjującego o przy-
szłości, czę sto ście rała się z „nad wra ż liwą otwa r to ścią” Con ra da. W na szki co wa nym przez nie go
prze sy co nym zja d li wo ścią ob ra z ku, na któ rym Con rad - po zer zo sta je prze ciw sta wio ny We llso wi,
po zującemu na prze cię t ne go człowie ka, kry je się ura za i nie po kój: „Uj rzałem […] coś nie do rze -
czne go w ma s ce pu b li cz nej Con ra da, w któ rej jawi się jako ro man ty cz ny, od wa ż ny, bez inte reso -
w ny nie zwykły ar ty sta i dżen te l men, trzy mający się do sko nałego ko de ksu nie ska la ne go ho no ru
w świe cie pełnym podłości”. Fi li ste r ska po gar da wo bec „sztu ki wy so kiej”, wy ra żo na przez bied -
ne go pi sa rza z Grub Stre et, w połącze niu z prze sad nym pra gma ty z mem właści wym kla sie ro bo t -
ni czej ra czej nie zasługu je na uz na nie, pod czas, gdy błoto, któ rym Wells ob rzu cił Con ra da, łatwo
od nie go od pa da. Trud no się dzi wić, że przy jaźń słabła, aż po pe w nym cza sie, bez dra ma ty z mu,
zupełnie za nikła. Te m pe ra ment obu pi sa rzy zbyt ra dy ka l nie się ró ż nił, a wspo mnie nie T.S. Elio ta, 
dla któ re go Con rad był jak „Wie l ki Se i g ne ur, naj wię kszy, ja kie go kie dy ko l wiek po z nałem”, wy -
ja ś nia tro chę, dla cze go dro gi We llsa i Con ra da się rozeszły (Sta pe 2009, s. 183).
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Zdzisław Naj der, z ko lei, nawiązując do początków zna jo mo ści pi sze:

Con rad żywił wów czas o We llsie wy so kie mnie ma nie. Na zy wał go „re a listą fan ta sty czno ści”:
„jest to pi sarz bar dzo ory gi na l ny, ro man cier du fan ta sti que, mający swój własny, indy widu a l ny
sąd o wszy stkich spra wach i zdu mie wającą wy ob ra ź nię”. Po dzi wiał ene r gię in te le ktu alną We llsa
i fa s cy no wała go umie ję t ność łącze nia po wa ż nej i nie ba na l nej te ma ty ki z bez po śred nim, pro stym, 
powie dzie li by śmy dziś: dzien ni ka r skim re a li z mem. Cho ciaż sam pisał zupełnie ina czej, ich zain -
tere so wa nia w owym cza sie były pod wie lo ma wzglę da mi zbie ż ne: pod sta wy wie dzy lu dz kiej,
per spe kty wy na uki, te o ria ewo lu cji i ko s mo go nia pa sjo no wały Con ra da – mimo że na spo sób
mniej „pro fe sjo nal ny”. Au tor We hi kułu cza su miał umysł ja ś nie j szy, bar dziej wy ro bio ny, i biegły
w abs tra kcjach - ale też pro stszy i bar dziej kon we ncjo nal ny. Fa s cy na cji Con ra da nie od wza je -
mniał. Na wet przy j mując, że za ostrzył pó ź niej swo je poglądy – wy po wie dzi w Pró bie au to bio -
gra fii świadczą, że ni g dy go do brze nie ro zu miał ani zro zu mieć nie sta rał (Naj der 2014, s. 315).

W da l szej czę ści au tor Życia Jo se p ha Con ra da Ko rze nio wskie go wspo mi na
o pe w nym epi zo dzie, któ ry w chara ktery sty cz ny spo sób ob ra zu je re la cje po mię -
dzy Con ra dem a We llsem, a któ ry zna j du je się w Pró bie au to bio gra fii We llsa:

Kie dy po raz pie r wszy spo t kał Sha wa w moim domu, Shaw jak zwy kle wy po wia dał się bar dzo 
swo bod nie. „Wie pan, mój dro gi, z pana książek nic nie wyj dzie” – dla ja kie goś tam Sha wo -
wskie go po wo du, któ re go nie pa mię tam – i tak da lej.
   Wy szedłem z po ko ju i na gle spo strzegłem, że Con rad krok w krok za mną, szy b ki i bla dy. –
„Czy ten człowiek chce mnie o b  r a  z i ć? – za py tał ostro. Po ku sa po wie dze nia „tak” i asy sto wa -
nia przy wy nikłym po je dyn ku była bar dzo si l na, ale ją po ko nałem. – „To ża r ty” – po wie działem
i wy pro wa dziłem Con ra da do ogro du, by tam ochłonął. Za wsze mo ż na było zbić Con ra da z tro pu, 
mówiąc „to ża r ty”. To jed na z na szych dia be l nych an gie l skich sztu czek, z którą ni g dy nie umiał
so bie po ra dzić (Wells w: Naj der 2014, s. 418).

Naj waż nie j szy jed nak wy da je się być ko men tarz Naj de ra nawiązujący do
wspo mnień Igo ra Stra wi ń skie go:

Sto sun ki z sa mym We llsem układały się szcze gó l nie. Wi dy wa li się rza d ko. W li stach Con rad
wy ra żał po dziw i sym pa tię, wy le w nie chwa lił książki We llsa, zwłasz cza nowo wy da ne go Kip p sa
– ale był to po dziw i sym pa tia ja k by dla eg zem p la rza in ne go niż on sam ga tun ku bio logi cz ne go,
po chwały ja k by dla za wod ni ka upra wiającego inną niż on kon ku ren cję. Jaką – tego nikt, zda niem
Con ra da, do ty ch czas nie po wie dział; on też, wśród kom p le men tów, uchy lał się od pró by okre śle -
nia. Ane g do ta, którą po wie lu la tach Sa in t - John Per se opo wie dział Igo ro wi Stra wi ń skie mu, na wet 
je że li nie całkiem wie r nie prze ka za na1, do brze ilu stru je po sta wę Con ra da wo bec od mien ne go,
bar dziej„pra kty cz ne go” typu pi sa rzy: wspo mi nał raz ko la cję, którą jadł gdzieś z Sha wem, We -
llsem i Ben net tem. Kie dy ci sa vants cy ni qu es [cy ni cz ni mądra le – przyp. D.V.] prze mysłu lite ra c -
kie go mó wi li o pi sa niu jako„działal no ści”, bied ny Con rad prze ra żo ny od szedł od stołu pod pre -
tekstem, że musi złapać wcze ś nie j szy pociąg. Po wie dział mi pó ź niej […] „dla mnie pi sa nie jest
aktem wia ry. Po czułem się przy nich taki zgrze b ny” (Stra wi ń ski, s. 458).

Tak fun da men tal na ró ż ni ca do tycząca sa mej fi lo zo fii pi sa r stwa i roli pi sa rza
w świe cie będącego na przełomie wie ków nie mogła być zni we lo wa na do brym
to nem spo t kań to wa rzy skich i uprzejmą ko re spon dencją, stąd ro ze j ście się dróg
Con ra da i We llsa po początko wym okre sie wza je mnej fa s cy na cji two rzo ny mi
utwo ra mi li te rac ki mi nie po win no bu dzić zdzi wie nia.
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Re la cje po mię dzy obu pi sa rza mi pod da ne są o wie le dokład nie jszej ana li zie
w opra co wa niu Lin dy Dry den Jo seph Con rad and H. G. Wells. The Fin- de- Si  cle 
Li te ra ry Sce ne (Pa l gra ve Ma c mil lan, 2015). Au to rka roz po czy na od przy pom-
nie nia daty lite ra c kie go de biu tu Jo se p ha Con ra da i Her be r ta Ge o r ge 'a We llsa:
za rów no Sza le ń stwo Al ma y e ra, jak i We hi kuł cza su (pie r wsza po wieść We llsa)
uka zały się w roku 1895. Obaj pi sa rze po ka za li, że mają po ten cjał, by sko ń czyć
z wi kto riańską tra dycją i roz począć nowy roz dział w hi sto rii li te ra tu ry an gie l -
skiej. O ile w początko wym okre sie twó r czo ści Con rad po ru szał się na grun cie
li te ra c kim sto sun ko wo nie pe w nie (głów nie ze wzglę du na swo je po cho dze nie –
bar dzo po trze bo wał wspa r cia au to ry te tów, uwa ż nie śle dził re cen zje swo ich pie -
r wszych utwo rów), o tyle Wells, po spe kta kula r nym su kce sie We hi kułu cza su
jed noz na cz nie dawał do zro zu mie nia, że pora odejść od tra dy cy j nych wa r to ści
i kon we ncji wi kto ria ń skich. W opi nii wie lu kry ty ków i ko men ta to rów sta je się
zresztą sym bo lem nad chodzącej zmia ny. Wa r to jed nak za uwa żyć, że Wi r gi nia
Wo olf była od mien ne go zda nia – do strze gała po ten cjał w ar ty z mie ta kich pi sa -
rzy jak Jo seph Con rad, Tho mas Har dy i Wil liam Hen ry Hu d son; wy ra żała się
jed nak bar dzo kry ty cz nie o We llsie, Ben ne cie i Gal swo r t hym (s. 223).

Dry den zwra ca jed nak uwa gę na fakt, że w roku 1895 Con rad i Wells byli
w zupełnie in nym mo men cie ży cio wym. Jo seph Con rad miał uko ń czo ne 38 lat,
był więc już doj rzałym mę ż czyzną, miał za sobą ka rie rę że gla rza, ofi ce ra i ka pi -
ta na ma ry nar ki. Był w wie lu re jo nach świa ta, w tym ta kich, do któ rych do cie -
rało nie wie lu białych lu dzi (re jon Ma la jów, Śro d ko wa Afry ka). Te do świa d cze -
nia, jak rów nież trud ne dzie ci ń stwo i młodość spra wiły, że w kwe stii prze mian
społecz nych był ra czej sce p ty kiem niż en tu zjastą, do strze gał też bez względ ność 
po li ty ki i eko no mii (W pó ź nie j szym ese ju Au to kra cja i wo j na, opub li ko wa nym
w roku 1905, miał pełną świa do mość kon se k wen cji po li ty ki mo carstw eu ro pe j -
skich, prze wi dział też wy buch pie r wszej wo j ny świa to wej). Her bert Ge o r ge
Wells był o 9 lat młod szy od Con ra da, nie wie le pod ró żo wał, za to akty w nie
udzie lał się jako kry tyk pisząc re cen zje dla klu czo wych ma ga zy nów li te ra c kich: 
For tni gh t ly Re view, The Pall Mall Ga zet te, Sa tur day Re view. Biorąc pod uwa gę 
su kces jego pie r wszej po wie ści, Wells był chę t nie czy ta ny, cie szył się wręcz
sta tu sem ce le bry ty. Był też pi sa rzem mającym spo ry wpływ na in nych twó r -
ców, w tym ta k że Jo se p ha Con ra da.

Wraz z prze pro wadzką Con ra dów do Pent Farm, roz kwitło ich ży cie to wa -
rzy skie i ar ty sty cz ne. Li cz ne spo t ka nia, nie ty l ko z małże ń stwem We llsów, ale
rów nież z in ny mi ar ty sta mi: For dem Ma do xem For dem, Hen ry Ja me sem, Ste-
p he nem Cra ne, Wil lia mem Hu d so nem miały ogro m ny wpływ nie ty l ko na twó r -
czość Con ra da, ale na roz wój po wie ści an gie l skiej w ogó le. Spo t ka nia Con ra da
i We llsa były w początko wym okre sie ich twó r czo ści li te ra c kiej sto sun ko wo
czę ste, i cho ciaż pod czas dys ku sji w wie lu kwe stiach ar ty ści zna cz nie się od
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sie bie ró ż ni li, od no si li się do sie bie z sza cun kiem, a ich dzieła miały na sie bie
wza je m ny wpływ. Do ty czyło to zwłasz cza Con ra da, któ ry po zo sta wał pod wra -
że niem utwo rów fan ta sty cz nych We llsa i po tę gi jego wy ob ra ź ni.

Początek zna jo mo ści Con ra da i We llsa zbiegł się z po wsta niem naj bar dziej
znaczących utwo rów w ka rie rze obu pi sa rzy. W la tach 1896–1903 Con rad na pi -
sał po wie ści, ta kie jak Wy rzu tek (1896), Mu rzyn z Załogi Na rcy za (1897), Opo -
wie ści nie po kojące (1898), Lord Jim (1900), Młodość i inne opo wia da nia
(1902), Ta j fun i inne opo wia da nia (1903), Przy go da (1903). Wells z ko lei
wydał Wy spę Do kto ra Mo re au (1896), Nie wi dzia lne go człowie ka (1897), Wo j nę 
świa tów (1898), Kie dy śpiący bu dzi się (1899), Pie r wsi lu dzie na księ ży cu
(1901). Lin da Dry den jed noz na cz nie pod kre śla, że przy naj mniej w przy pa d ku
ki l ku utwo rów zaob se r wo wać mo że my wza je m ne alu zje i nawiąza nia. Na twó r -
czość Con ra da wpływ miały z pe w no ścią Nie wi dzia l ny człowiek i Wo j na świa -
tów, któ re uka zały się w okre sie, kie dy pra co wał nad Jądrem cie mno ści. W sa -
mym utwo rze zna leźć mo że my fra g ment, w któ rym Ma r low wy ra ża re fle ksję na 
te mat Ma r sjan: 

Znałem raz szko c kie go ża glo mi strza, któ ry był pe wien, że na Ma r sie są lu dzie. Kie dy go za py -
ty wa no, jak so bie wy ob ra ża ich wygląd i za cho wa nie, tra cił re zon i mru czał coś o tym, że
„chodzą na czwo ra kach”. Je że li ktoś się cho cia ż by uśmiechnął, ża glo mistrz, któ ry miał już sze ś ć -
dzie siątkę – wy zy wał go do bó j ki (Con rad 1972, s. 98).

Według Lin dy Dry den, wątek zni sz cze nia Ma r sjan przez zie m skie ba kte rie
mógł mieć wpływ na kre a cję po sta ci Ku rza, któ re go or ga nizm i psy chi ka były
zde wa sto wa ne przez tro pi ka l ny kli mat i nie zna ne, nie przy ja z ne dla Euro pe j czy -
ków mi kro orga niz my wy stę pujące w afry ka ń skiej dżun gli. Z ko lei chęć wpro -
wa dze nia „rządów ter ro ru” przez Grif fi na, tytułowe go „nie wi dzia lne go człowie -
ka” z po wie ści We llsa nawiązuje do de mo ni cz nej oso bo wo ści Ku rza i spo so bu,
w jaki tra ktu je mie j s cową lud ność afry kańską. Utwo ry te ró ż nią się jed nak dia -
me tra l nie sty lem pi sa nia. Fi k cja We llsa po tra fiła wstrząsnąć czy te l ni kiem, ale
ów wstrząs spo wo do wa ny był za bie ga mi li te rac ki mi, któ re ce lo wo eska lo wały
wzrost na pię cia i wzbu dzały prze ko na nie o ko nie cz no ści do ko na nia społecz -
nych prze mian. Con rad podążał zupełnie od mienną drogą – pi sa nie było dla
nie go sztuką, li czyły się od czu cia, nie pe w ność, spe cy fi cz ny spo sób ob ra zo wa -
nia przed sta wio ne go świa ta, co nie ty l ko świa d czy o jego ar ty sty cz nym kun sz -
cie, ale też czy ni go jedną z głów nych po sta ci mo der ni z mu.

Utwo rem Con ra da, któ ry wy warł naj wię kszy wpływ na We llsa było z pe w -
no ścią Jądro cie mno ści. W li ście do ame ryka ń skie go ar che o lo ga Jo se p ha Tha -
che ra Clar ke 'a Wells wli cza Con ra da do gro na naj le p szych współcze s nych no -
we li stów. Nie prze szko dziło mu to jed nak umie sz czać w swo ich utwo rach mo -
ty wów, któ re iro ni zują Con ra da, jego spo so bu wysławia nia się, ob ce go akcen tu
czy też nad mie r nej ge sty ku la cji. Przykłado wo, opis ru mu ń skie go ka pi ta na
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w po wie ści To no- Bun gay bar dzo przy po mi na opis Con ra da, któ ry Wells umie -
ścił w Pró bie au to bio gra fii:

W pie r wszej chwi li zro bił na mnie, tak samo jak na Hen rym Ja me sie, wra że nie bar dzo dzi wa -
cz ne go stwo ru. Był ra czej ni ski, o za okrąglo nych bar kach i głowie ja k by za to pio nej w ciało. Miał
ciemną, co fającą się twarz z bar dzo sta ran nie przy ciętą, za ostrzoną brodą, za tro ska nym, poma r sz -
czo nym czołem i bar dzo za tro ska ny mi, cie mny mi oczy ma. Ge sty ku lo wał dłońmi i rę ko ma od ra -
mion w spo sób isto t nie bar dzo orien ta l ny […] Po an gie l sku mówił dzi w nie. Wca le nie źle; uzu -
pełniał swo je słow ni c two – zwłasz cza kie dy mówił na te ma ty po li ty cz ne lub kul tu ra l ne, wy ra za mi 
fran cu ski mi; ale miał pe w ne dzi wa c twa. Na uczył się po an gie l sku czy tać na długo przed tem, za -
nim zaczął mó wić, i wy two rzył so bie błędne wy ob ra że nie dźwię ko we wie lu czę sto uży wa nych
słów. Na przykład na brał nie ule cza l nej skłon no ści do wy ma wia nia ko ń co we go „e” w „the se”
i „tho se”. Ma wiał Wat shall we do with the sa t h i n g s? I ni g dy nie mo ż na było prze wi dzieć, jak
za sto su je „shall” i „will”. Kie dy mówił o spra wach mo r skich, jego słow ni c two było nie na gan ne,
ale kie dy prze cho dził do mniej zna jo mych te ma tów, czę sto bra ko wało mu wy ra żeń (Wells
w: Naj der 2014, s. 316).

Dry den za sta na wia się też, czy te opi sy sta no wią do wód na złośli wość
Wellsa, czy też są to swo i ste li te ra c kie ”ku ksa ń ce”, po prze czy ta niu któ rych
nikt nie po wi nien się ob ra żać. Z jed nej stro ny, Wells był w sta nie być na pra wdę 
złośli wy w sto sun ku do swo ich zna jo mych (kry ty ka Hen ry 'e go Ja me sa w utwo -
rze Boon czy też For da w The Bu l pin g ton of Blup, z dru giej stro ny trud no go
posądzać o taką złośli wość w sto sun ku do Con ra da, wziąwszy pod uwa gę fakt,
że za rów no w ko re spon den cji, jak i w ofi cja l nych wy po wie dziach wy ra żał się o
au to rze Jądra cie mno ści po zy ty w nie.

Wspo mi na ny po wy żej utwór To no- Bun gay to hi sto ria Ge o r ge 'a Pon de re vo,
któ ry po ma ga swo je mu wu jo wi Ed war do wi roz winąć in te res mający na celu
sprze daż pre pa ra tu me dy cz ne go zwa ne go To no- Bun gay. Ge o r ge po świę ca temu 
przed się w zię ciu 7 lat, po czym re zy g nu je prze ko na ny, że cały pro ces to nic in -
ne go jak zwykłe oszu stwo. Jego wuj Ed ward wpro wa dza pro dukt na ry nek, ale
wkró t ce ban kru tu je. Ge o r ge sta ra się ra to wać jego fi nan se pró bując zdo być
„quap”, dro go cenną ra dio aktywną sub stan cję zna j dującą się na jed nej z wysp
u wy brze ży Afry ki Za chod niej. Eks pe dy cja ko ń czy się jed nak nie po wo dze niem
i załoga sta t ku tra ci cały ładu nek. W tej sy tu a cji, Ge o r ge wy ko rzy stu je je den ze
swo ich wy na la z ków lo t ni czych i wy wo zi wuja z An glii, ale Ed ward prze zię bia
się pod czas lotu, do sta je za pa le nia płuc i wkró t ce umie ra. Pod ko niec książki
Ge o r ge roz po czy na nową pra cę jako pro je ktant.

To no- Bun gay uwa ża ne jest za po wieść oby cza jową głów nie ze wzglę du na
li cz ne od nie sie nia do współcze s nych re a liów polity czno-e konomi cz nych. Wells,
po przez uka za nie ma chi na cji Ed war da, kry ty ku je sy stem kapi tali sty cz ny, któ ry
umo ż li wiał bo ga ce nie się ko sztem in nych. Zna w ców utwo rów Con ra da przy -
ciąga jed nak mo tyw ta je mni czej sub stan cji (quap), dzię ki któ rej mo ż na szybko
i łatwo się wzbo ga cić. Wziąwszy pod uwa gę fakt, że Wells w tym okre sie nie
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pod ró żo wał zbyt wie le, nawiąza nia do mo ty wu gra bie ży ko ści słonio wej z te re -
nów Afry ki Śro d ko wej, jak przed sta wio ne to zo stało w Jądrze cie mno ści, jest
na der oczy wi ste. Mo tyw utra ty ładun ku przy po mi na z ko lei sce nę płonącej Ju -
dei w Młodo ści Con ra da (sta tek po mi mo he roi cz ne go wysiłku załogi to nie, ma -
ry na rze na łod ziach ra tun ko wych bie r nie się temu przyglądają).

Początki powa żnie j sze go roz dźwię ku po mię dzy au to ra mi Jądra cie mno ści
i We hi kułu cza su zbie gają się w cza sie z pu b li kacją Ta j ne go agen ta, któ re go
Con rad za de dy ko wał swo je mu przy ja cie lo wi: 

H.G. We llso wi, kro ni ka rzo wi miłości pana Le wi s ha ma, bio gra fo wi Kip p sa i hi sto ry ko wi
przyszłych epok, tę prostą opo wieść z XIX wie ku ser de cz nie de dy ku ję. 

Ta j ny agent zo stał wy da ny w roku 1907, a więc dwa lata przed To no- Bun -
gay, w któ rym to utwo rze Wells iro ni zu je Con ra da (o ile fa kty cz nie ma to mie j -
s ce –nie ma do wo dów na to, że Con rad ode brał to w ten spo sób). Trud no jed nak 
przy pu sz czać, by tak ser de cz na de dy ka cja spo t kała się ze złośliwą sa tyrą, stąd
wnio sek, że roz bie ż no ści po mię dzy pi sa rza mi miały zna cz ne głęb sze podłoże.
Dry den pod kre śla, że nie były one spo wo do wa ne niepo ro zu mie niem czy
kłótnią, lecz wy ni kały z od mien nych tem pe ra men tów i ró ż ni cy poglądów na te -
mat roli, jaką li te ra tu ra pełni we współcze s nym świe cie (94). Wells był sku pio -
ny na wy ko rzy sta niu po ten cjału po wie ści społeczno -rea listy cz nej, któ ra bar -
dziej pa so wała do jego mo c no le wi co wych poglądów. Tra kto wał li te ra tu rę jako
na rzę dzie wspie rające działal ność po li tyczną. Po dej ście We llsa stało w całko wi -
tej sprze cz no ści z poglądami nie ty l ko Con ra da, ale rów nież For da i Hen ry 'e go
Ja me sa, dla któ rych li te ra tu ra sta no wiła fo r mę este ty cz nej eks pre sji. Tak fun da -
men tal ne ró ż ni ce mu siały wcze ś niej czy pó ź niej do pro wa dzić do roz dźwię ku
i roz lu ź nie nia kon ta któw po mię dzy pi sa rza mi. Dry den pod kre śla, że We llsa nie
mo ż na za li czyć do pi sa rzy moder ni sty cz nych, przy czy nił się on jed nak do po -
wsta nia sa me go nu r tu, po dzi wiał zresztą twó r czość Ja me sa Jo y ce 'a, któ ra wy -
my kała się kon we ncjom i nie była ogra ni czo na cen zurą. W od ró ż nie niu od Con -
ra da, For da i Ja me sa, wy ra żał się le kce ważąco o kon ce pcji li te ra tu ry, któ ra
miałaby być „sztuką dla sztu ki”. Naj le piej ob ra zu je to sce na, którą przy ta cza
Dry den, a któ ra za czer p nię ta jest z Pró by au to bio gra fii We llsa. Pe w ne go dnia,
pod czas roz mo wy z We llsem na pla ży w San d ga te (dom We llsa) Con rad spy tał, 
jak au tor We hi kułu cza su opi sałby łódź zna j dującą się w od da li: czy osiadła [na
mie li ź nie], prze mie rzała [fale], ta ń czyła czy też chy bo tała się na wo dzie. Wells
od parł, że je że li łódź nie była isto t na, opi sałby ją w naj pro stszy mo ż li wy spo -
sób. Dla Con ra da jed nak, od po wied nie, pre cy zy j nie do bra ne słowo miało fun -
da men tal ne zna cze nie, świadczące o jego nie zwykłej wra ż li wo ści i dąże niu do
osiągnię cia este ty cz nej do sko nałości. Spo ry o tak try wia l ne rze czy, jak spo sób
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opi sa nia łodzi, do sko na le po ka zują na czym po le gał roz dźwięk po mię dzy We -
llsem i Con ra dem w te ma cie sztu ki pi sa r skiej. 

Ko lejną kwe stią, któ ra dzie liła Jo se p ha Con ra da i Her be r ta Ge o r ge 'a We llsa
był sto su nek do kon fli któw zbro j nych. Po do b nie, jak w przy pa d ku wie lu in nych 
kwe stii, po dej ście Con ra da było tu bar dzo umiar ko wa ne, ostro ż ne, pełne nie po -
ko ju i sce pty cy z mu. Naj ogó l niej rzecz biorąc, kon flikt zbro j ny post rze gał bar -
dziej jako za gro że nie niż szan sę na roz wiąza nie pro ble mu. Upust temu dał we
wspo mnia nym już wcze ś nie ese ju Au to kra cja i wo j na, w któ rym pi sze o „nie -
mie c kim orle z pruską głową” rozglądającym się wokół ho ry zon tu za czymś, co 
mógłby posiąść. Nie mcy, z ko lei, post rze gał jako kraj go tów do roz pę ta nia wo j -
ny mającej na celu po wię ksze nie te ry to rium. Wells miał zupełnie inne na sta wie -
nie do kon fli ktu zbro j ne go, cze mu dał wy raz w cy klu ar ty kułów za ty tułowa -
nych The war that will end war. W prze ciw ie ń stwie do Con ra da, nie zda wał so -
bie spra wy z kon se k wen cji eska la cji kon fli ktu, był ide a listą wierzącym w uto -
pijną przyszłość. Hor ror pie r wszej wo j ny świa to wej po ka zał jed nak, że to au tor
Au to kra cji i wo j ny miał wię ksze wy czu cie co do wy da rzeń, któ re miały na dejść
(w kon fli kcie tym wziął zresztą udział syn Con ra da Bo rys; prze żył on atak ga -
zo wy i po po wro cie cie r piał na ne r wi cę fron tową).

Wspo mniałem wcze ś niej, Że ana li zując twó r czość Con ra da i We llsa na le ży
mieć na wzglę dzie ich zupełnie od mien ny ba gaż do świa d czeń ży cio wych. Jak
ujął to Naj der, do świa d cze nia Con ra da sta r czyłyby z po wo dze niem na ki l ka ży -
cio ry sów. Au tor Jądra cie mno ści wi dział rze czy, któ rych Wells nie był w sta nie 
so bie wy ob ra zić (sy tu a cje na mo rzu, ob ra zy z Da le kie go Wscho du, ko sz mar
Afry ki). To właś nie te do świa d cze nia ugrun to wały w au to rze Lor da Jima prze -
ko na nie o obo ję t no ści i bez względ no ści świa ta, w któ rym przyszło nam eg zy -
sto wać. Nie oz na cza to by na j mniej re zy g na cji z po dej mo wa nia prób ob ro ny lu -
dz kich wa r to ści, gdyż to właś nie w tych wa r to ściach zna j du je się esen cja
człowie cze ń stwa. Stąd uto pi j na wi zja przyszłości po do ko na niu re form społecz -
nych, którą fo r so wał Wells, wy da wała się Con ra do wi na iwną, ode rwaną od rze -
czy wi sto ści. Jak pod kre śla Lin da Dry den, Wells chce zmie niać przyszłość, ale
nie pi sze dokład nie jak to uczy nić. Jego wi zje są jed nak wy ra ź nie po zba wio ne
czyn ni ka lu dz kie go, tak isto t ne go w twó r czo ści Con ra da. Ponad to, utwo ry obu
ar ty stów, ich styl pi sa nia i pro ble ma ty ka, którą po ru szają jed noz na cz nie po ka -
zują, że Con rad był o wie le doj rza l szym pi sa rzem niż au tor Wo j ny świa tów.
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Ka ta rzy na RYBIŃSKA

Ko bie ta na tle okna
w twó r czo ści Ka t he ri ne Man s field

Abs tract

Awa re of the fact that fe ma le na tu re inco r po ra tes fa t ho m less emo tions pre domi nan t ly in la id
with sub tle nu an ces, Ka t he ri ne Man s field ap p lies new mo des of ar ti stic ex pres sion in her de scri p -
tions of wo men. The re fe ren ces to win dows in New Ze a land writer’s Dia ry, Let ters and short fi c -
tion are fre qu ent and un qu e stio ned. The win dow, be ing part and pa r cel of do me stic life in Man s -
field’s oe u v re is an ide al car rier of on to lo gi cal re fle c tions and de ep ly con ce a led de si res. The
win dow le d ge is an indi spen sa b le ba c k gro und to tho ughts on the brie f ness of life, il l ness, suf fe -
ring, a sen se of lo ne li ness and the im me dia cy of de ath. Ta king a de ta ched look out of the win dow
Man s field, like her he ro i nes, vo i ces the in fi ni te po wer les s ness and helples s ness of women’s do -
mi na ted by pra cti cal re a sons da i ly life. 

Abs trakt

W cha ra kte ry styce ko biet Ka t he ri ne Man s field, będąc świa do ma głębi emo cji, na którą
składają się w prze wa żającej czę ści sub te l nie do bra ne niu an sy, sto su je nowe śro d ki wy ra zu arty -
sty cz ne go. Fre k wen cja alu zji do okien w Dzien ni kach, Li stach i no we li sty ce pi sar ki nowo ze lan -
dz kiej jest wy so ka i ra czej bez dys kusy j na. Okno, będąc nie odłącznym ele men tem ży cia w domu,
sta je się w twó r czo ści Man s field ide a l nym no ś ni kiem onto lo gi cz nych re fle ksji i pra gnień głębo ko 
w na tu rze człowie ka uta jo nych. Wgłębie nie okien jest nie zastąpio nym tłem dla roz wa żań na te -
mat kró t ko trwałości ży cia, cho rób, cie r pie nia, po czu cia sa mo tno ści i naty chmia sto wo ści śmie r ci.
Man s field spoglądając, tak samo upa r cie i bez na mię t nie jak bo ha ter ki jej pro zy, przez okno, wy -
ra ża bez brzeżną bez si l ność i bez nad zie j ność ko bie ty w ży ciu zdo mi no wa nym przez pra kty cz ne
wzglę dy spraw co dzien nych.

Keywords: an in ter nal lan d s ca pe, apa t hy, re si g na tion, em p ti ness, no t hin g ness, de spa ir, the po in tles s ness of
life, the ubi qu i ty of de ath, the eye of the suf fe rer, to open/shut a win dow, to pull up/down the blinds,
eye s - win dows, sun light, mo on light, si len ce, dar k ness. 

Słowa kluczowe: pe j zaż we wnę trz ny, apa tia, re zy g na cja, pu stka, ni cość, roz pacz, jałowość ży cia, wszech -
obe cność śmie r ci, oko cie r piącego, otwo rzyć/zamknąć okno, pod nieść/spu ścić ża lu zje, okna oczu, światło
słone cz ne, po świa ta księ ży ca, ci sza, mrok. 
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Ka t he ri ne Man s field (1888–1923) w włas nej twó r czo ści z nie do ścigłą pre -
cyzją i bez śla dów znu że nia układa z po je dyn czych spo j rzeń kie ro wa nych ku
oknu mo za i kę świa ta rze czy wi sto ści we wnę trz nej. Czy tając po zo sta wio ne przez 
no wo ze landzką pi sar kę dzieło, od no si się wra że nie, że to, co ist nie je na pra wdę
two rzy się i trwa wyłącz nie na sia t ków ce oka, któ re wi dzi je dy nie wy miar tego,
co mogłoby zo ba czyć gdy by nie ist niało po ję cie ma te rii ogra ni czającej w sto p -
niu zna cz nym po zna nie. W no we li sty ce Man s field ka ż dy ob raz jest nie dopa so -
wa nym do całości ży cia lu dz kie go fra g men tem. Nie wia do mo do ko ń ca, gdzie – 
tak na pra wdę – leży jego mie j s ce ani ja kie jest jego zna cze nie w układan ce
ludzkich prze żyć. Utrwa lo ny na pa pie rze przez au to rkę Gar den Pa r ty pe j zaż
we wnę trz ny to wy so kiej pró by ko laż, uzy ska ny w efe kcie nakłada nia na sie bie
ró ż nych per spe ktyw i ujęć, któ re wy od rę b nia za wsze ja kaś kon kre t na rama:
okna, ba l ko nu bądź drzwi. Man s field świa do mie „opra wia” krajo braz emo cjo -
na l ny swych po sta ci. Tak długo przy ci na płótno ich my śli, by two rzyły z fra -
mugą nie roze rwalną całość. Spra wia, że w ko ń cu jej bo ha te ro wie czują mon -
stru alną nie chęć do prze kro cze nia w sen sie czy sto fi zy cz nym wy zna czo nych
przez pa ra pet bądź próg gra nic. By na j mniej nie oz na cza to, że swym pełnym
obaw wy co fa niem całko wi cie ze r wa li więź po kre wie ń stwa ze świa tem z ze-
wnątrz. Je dy nie zdy stan so wa li się do wszy stkie go i wszy stkich. A co naj waż -
nie j sze do sa mych sie bie w sto p niu, w któ rym myśl o ży ciu nie jątrzy ran z ra -
mie nia losu za da nych.

Man s field, któ ra w wie ku dwu dzie stu dzie wię ciu lat nie ocze ki wa nie do wia -
du je się, że jest nie ule cza l nie cho ra, spogląda na świat z pełnym roz cza ro wa nia
nie do wie rza niem, że wszy stko sko ń czo ne. Cho ro ba se r ca, z którą bez sku te cz nie 
zma ga się od wcze s nych lat młodo ści już od da w na przy pra wiała ją o bez sen -
ność my śli. Świa do mość śmie r ci, któ rej sta le to wa rzy szyło „nie zmie r nie głębo -
kie po czu cie bez nad ziej no ści, po czu cie, że wszy stko ska za ne jest na zagładę,
nie mal z włas nej woli” (Man s field 1978, s. 116) jest po rów nywa l na do uciążli -
wej gru d ki soli w jej oku. Wy ni sz czająca obe cność tej kry sta li zującej się
w brzemię ma te rii była tak wszech obe c na w ży ciu Man s field, że na py ta nie:
„A co jest na tym świe cie?”, któ re skre śla w li ście do Johna Mid d le tona
Murry’ego 13 grud nia 1919 roku, od po wia da wprost: „Nic. Pu stka” (Man s field
1978, s. 225). To we wnę trz ne prze świa d cze nie przy pra wia o apa tię, którą ad re -
sa t ka uj mu je jed nym, lecz ja k że wy mo w nym zda niem: „Mnie się na wet nie
chce wyj rzeć przez okno” (Man s field 1978, s. 225). Mimo to chwi lę pó ź niej
wy po wia da, od cza ro wujące jej los, za klę cie: 

Gdy bym ty l ko mogła po zbyć się uczu cia nie od wra cal nego ko ń ca. Gdy by był ja kiś da l szy
ciąg… (Man s field 1978, s. 225). 
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Nie ste ty, nie ma ni cze go da lej. Man s field wie na zbyt do brze, że – marząc –
ob su wa się po śli skim zbo czu nad ziei w czarną toń roz pa czy. Obo ję t nie ile
włoży wysiłku w przedłuża nie bądź kon tynu o wa nie bie gu ży cia, i tak – ko niec
ko ń ców – zna j dzie się u jego kre su. „Po czu cie, że człowiek żyje roz pę dem”
(Man s field 1978, s. 225), zda niem au to rki li stu, nie tyle prze chy trza czas, co ka -
mu flu je fakt, że w ży ciu „właści wie już wszy stko sko ń czo ne” (Man s field 1978,
s. 225).

Or dy narną na pa st li wość tej pra wdy Man s field z tru dem zno si. Czę sto w li -
stach do zna jo mych ze sporą do mieszką re zy g na cji w głosie in fo r mu je: 

Załamu ję ręce, zupełnie zgnę bio na – po raz nie wiem któ ry – ohydą ży cia. Mam wra że nie, że
coś jest roz pa cz li wie nie w porządku. To, co mogłoby być ha r mo nią, jest fałszem, albo znów
wszy stkie in stru men ty milczą i nikt już nie chce grać (Man s field 1978, s. 145). 

Fe rując taką opi nię, Man s field ma wi do cz nie wsze l kie po wo dy wątpić, by
człowiek po tra fił do wieść ja w nie swej uży te cz no ści w ope rze ży cia. Bo czyż
ka ż dy z nas nie wy cho dzi na sce nę i nie śpie wa ty l ko dla te go, by spro stać czy -
imś ocze ki wa niom albo za spo ko ić własny głód uz na nia? Zbrod ni nie ubie ga nia
się o pra wdzi wie am bi t ne role, wy bie gające poza uta r ty re pe r tu ar ży cia, win ny
jest ten, kto za wcza su re zy g nu je z pod ję cia ry zy ka by cia po pro stu sobą.

Za cho wa nie, w któ rym brak po na glających im pu l sów do od kry wa nia aktu a l -
nej pra wdy o włas nym ist nie niu, bie rze się z głębo ko osa dzo ne go w pra kty ce,
a wy ra żo ne go ex p li ci te przez samą Man s field prze świa d cze nia, że „ży cie jest
czymś go r szym niż na sze o nim wy ob ra że nie” (Man s field 1985, s. 280). Długo -
trwały su bie kty wizm tego sądu wy wie ra nie kie dy tak de stru kty w ne na od bio r cy 
wra że nie, że nie spo sób zro zu mieć dla cze go au to rka Upo je nia nie de cy du je się
osta te cz nie wy mie rzyć ży ciu śmie r te l ny cios. Prze cież w jej oso b li wym przy pa -
d ku mo ż na byłoby taką dete r mi na cję uz nać za jak naj bar dziej na tu ralną. Mimo
świa do mo ści ży cia w ago nii woli nie afi szo wać się z nie urze czywi stnio nym je -
sz cze w pełni w jej ży ciu aktem śmie r ci. Man s field nie może po wie dzieć so bie
głośno: „Umarłam” (Man s field 1978, s. 145). Bar dziej skłonna byłaby po wtó -
rzyć za Anny – ko chanką Ro qu en ti na z Mdłości Jeana-Pa ula Sartre’a – słowo:
„Sko ń czyłam się” (Sa r tre 1974, s. 201). Wy raz ten jest jej o wie le bli ż szy. Poza
tym wy ra ża iden ty cz ne, co u po wie ścio wej aktor ki, emo cje – „suchą roz pacz
bez łez, bez li to ści” (Sa r tre 1974, s. 201). Man s field, wo bec któ rej ból i cie r pie -
nie upra wiają bez li tosną po li ty kę dre na żu, roz ległość do ko na nych na niej spu -
sto szeń kwi tu je w Li stach stwier dze niem: 

Moje źródło na ra zie wyschło. Życie nie dało mi dopływu (Man s field 1978, s. 481). 

Uwa ga ta po wra ca jak echo ta k że w Dzien ni ku na dwa mie siące przed śmie r -
cią w fo r mie sta no w czo wy ra żo nej oba wy: 

Źródło ży cia jest tak wy cze r pa ne, że lada chwi la wy sch nie zupełnie (Man s field 1985, 286). 
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Po krewną myśl wy ra żają słowa „Życie to troci ny i pia sek” (Man s field 1985,
s. 40), w odpływie sił osu szo ne na wiór. To po pro stu leżąca odłogiem hałda
„su chej roz pa czy”, w któ rej, na szczę ście, Katheri ne – w od ró ż nie niu od Anny
z Mdłości Sartre’a – nie pogrąża się na tyle otchłan nie głębo ko, by je dy nie
śmierć mogła przyjść jej z po mocą. 

Dla au to rki Gar den Party scho dze nie w dół po sto p niach sub stan cjona l nie
ne ga ty w nych prze ko nań ku pod zie miom Ha de su ni cze go nie oca la, gdy w jej
pie r si „płonie szał ży cia” (Man s field 1978, s. 145). W og niu sa mo za pa lającego
się en tu zja z mu dla tego, co jest i trwa Man s field zrze ka się w try bie naty ch mia -
sto wym przy wi le ju do by cia nie śmie r telną. W li ście do Murry’ego z dnia 21 li -
sto pa da 1919 roku pi sze: 

Ja tkwię wszy stki mi ko rze nia mi w ży ciu. I cho ciaż go nie na wi dzę, nie mogę się go wy przeć.
Po cho dzę z ży cia i nim się ży wię (Man s field 1978, 214). 

Pi sar ka nowo ze lan dz ka z pro wo kującą dumą ob wie sz cza w epi sto lo gra fii
włas nej, że jest „za ko cha na w ży ciu – do sza le ń stwa” (Man s field 1978, s. 396),
że „ży cie jest pię k ne kie dy mu się człowiek odda” (Man s field 1978, s. 240)
świa do mie i w całości. Man s field za bie ga o to, by cze r pać pełnymi ga r ścia mi
ra dość z tego, że wie, że żyje i wi dzi jak inni żyją. To właś nie w nie wo l ni czym
przy wiąza niu do tego, co dzie je się tu i te raz, przed nią, na jej oczach tkwi jej
fe no me nal ne wy czu cie na stro ju i sy tu a cji, któ re w opo wia da niach prze ma wiają
w swo im ty l ko imie niu. 

Inne wytłuma cze nie tak wy bi t nych zdo l no ści do wyłuski wa nia z chwi li sa -
mych sub te l nych i isto t nych dla człowie ka zna czeń jest to, że au to rka Upo je nia, 
nie po tra fi – posłużmy się tu taj wy ra że niem za po ży czo nym bez po śred nio od Jó -
ze fa Cza p skie go – żyć, nie od dy chając ocza mi (Cza p ski 2010, s. 51). Zwłasz -
cza, że wię zie nie jej ciała (Man s field 1985, s. 230), nie mogąc za ufać so bie,
rza d ko kie dy po zwa lało jej na opu sz cze nie po ko ju w celu za czer p nię cia świe że -
go, tchnącego swo bodą po wie trza. Man s field, czując jak bez po śred nio tra ci
wsku tek gru ź li cy od dech, wzro kiem prze j mu je fun kcję płuc. By utrzy mać się
przy ży ciu, całe dnie spę dza w ok nie (Man s field 1985, s. 168), bez prze rwy,
gdy po go da sprzy ja – otwa r tym. Z ko re spon den cji do Murry’ego wy ni ka jed -
noz na cz nie, że Man s field nie jest ko bietą, któ ra z byle po wo du za my ka w od -
naj mo wa nym przez sie bie wnę trzu okien ni ce. Jest osobą o długim od de chu,
o nie po skro mio nym ape ty cie na po wie trze, światło, dźwięk i za pach wia tru. To
pra gnie nie mi sty cz ne go otwa r cia się na świat ze w nę trz ny przekłada się u wiel -
bi cie l ki Cze cho wa na fi zyczną po trze bę zna j do wa nia się w bli skim sąsie dztwie
okien. Obo ję t nie gdzie i w ja kim po mie sz cze niu się zna j du je, będąc na przy mu -
so wej kura cji- wyg na niu, w cen trum jej uwa gi za wsze po zo sta je de fi lujący za
szybą wi dok. Man s field mi mo cho dem mówiąc w li ście mę żo wi: 
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Tam, gdzie sie dzę, są za wsze okna otwa r te” (Man s field 1978, s. 278) 

albo żar to b li wie oz na j miając: 

Bar dzo ciepło dziś, sie dzę przy otwa r tym ok nie i nie mam na so bie nic – prócz blu z ki (nie na -
le ży tego brać dosłow nie) (Man s field 1978, s. 33) 

otwa r cie syg na li zu je, że rytm jej ży cia na dają wyłącz nie chwi le w któ rych,
w sen sie dosłow nym i meta fo ry cz nym, nie musi w ogó le za my kać okien. 

W ta kiej sy tu a cji do brze byłoby, gdy by au to rka Gar den Pa r ty mogła urze -
czy wi st nić swe gorące pra gnie nie, by „stać się dzie cię ciem słońca” (Man s field
1985, s. 289). Wszak światło jest dla Man s field, posługując się po rów na niem
tytułowe go bo ha te ra Nie po ko jów wy cho wan ka Törlessa Ro be r ta Mu si la, jak
„oko wiodące w obcy świat” (Mu sil 1993, s. 95). Wpa trując się w nie, a mó-
wiąc ści ślej w „blask bijący z okien” (Man s field 1978, s. 146), po zna je z bli ska
od ległe re jo ny egzy sten cja l nej nie okre ślo no ści i pu stki. Na gle uświa da mia so -
bie, że tak na pra wdę „nie ma się gdzie skryć!” (Man s field 1978, s. 146). Ist ny
pa ra doks. Za to ja k że spe kta kula r ny! W ze t k nię ciu z nim Katherine po pa da
w stan oso b li wej hi p no zy, w któ rej wi dzi je dy nie „wielką, cichą pu stkę, usianą
światłami” (Man s field 1985, s. 124). Nie ty l ko zresztą Man s field kon tem p lu je
ujętą w kadr okna me ta fi zy kę ni co ści bytu lu dz kie go. W służ bie tej sa mej me -
dy ta cji po zo sta je rów nież Fi lip Lar kin. W Wy so kich ok nach po eta nie po zo sta -
wia od bio r cy czy te l nej nad ziei na zo ba cze nie w szy bie włas ne go od bi cia, czy
cho ć by za ry su albo cie nia isto to wo ści tego, co zwie się człowie kiem. Przy -
wołując w my ślach ob raz okna, Lar kin wi dzi w nim wpierw „szkło, co po j mu je
słońce”, nastę p nie to, co wid nie je „za szkłem”, a więc „głębię błęki tu, któ ra
mówi o ni czym, i jest ni g dzie, i jest bez ko ń ca” (Jarnie wicz 2003, s. 430). Taki
pe j zaż, w któ rym – mimo ram – cen tralną po zy cję za j mu je „Nic”, po sia da wy -
klu czającą moc i jest chara ktery sty cz ne dla oczu wra ż li wych na uni ce stwiające
pię k no dnia. W przy pa d ku Man s field i Lar ki na nie trze ba zby t nio si lić się na
sta no w czość, by bez wa ha nia stwier dzić, że obo je z as ce ty cz nym upo do ba niem
re je strują i fo r ma tują do roz mia rów okna nie bo tyczną pu stkę włas ne go ist nie -
nia.

Au to rka Upo je nia z za pa trze nia się w ob ra mo waną ok nem bez isto to wość
by cia- w- świe cie czy ni de cy zy j ny punkt od nie sie nia dla wy ra że nia emo cji,
w któ rych do pełnego głosu do cho dzi pra gnie nie zde zer tero wa nia z pola bi twy
o ży cie. Man s field, osa dzając sie bie i bo ha ter ki swej pro zy w ok nie, uni ka bez -
po śred niej kon fron ta cji ze świa tem ze w nę trz nym. Po ci chu i w mi l cze niu wy tra -
ca za miar od nie sie nia triu m fu w roz gry w ce z ty leż nie prze widy wal nym, co
okru t nym lo sem. Sama jed nak szy ba jest zbyt cien ka i zbyt prze zro czy sta, by
za pe w nić pi sa r ce ko m fort by cia nie roz po znaną. In nym man ka men tem opra wio -
nej jak lu stro ta fli szkła jest to, że nie ustan nie an ga żu je wzrok. Otwie ra, prze -
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nośnie mówiąc, oczy na wszy stkie – in kru sto wa ne pro mie nia mi słońca, kro p la -
mi de szczu, po światą księ ży ca – aspe kty chwi lo wo ści lu dz kie go ży cia. Ob ser -
wo wa na zza okna prze mi ja l ność spra wia, że Man s field my śli co raz czę ściej
o tym, by być bez domną, by „opu ścić się w dół przez okno” i „zniknąć jak pro -
mień światła” (Man s field 1985, s. 126). Szy b ko, płyn nie i, co naj waż nie j sze, sa -
mo ist nie. Tę ko m pu l sywną po trze bę, by prze ista czać mo ment śmie r ci w nie po -
kojąco bez pie cz ne do zna nie, Man s field od czu wa nie mal wszę dzie i przez cały
czas. Na ja wie i we śnie. Każdą swo bod nie za aran żo waną przez ży cie sy tu a cję,
jak cho ć by tę, w któ rej po ko jów ka puka do drzwi, a po chwi li wcho dzi i oz na j -
mia: „Przy szedł człowiek do my cia okien”, Ka t he ri ne od bie ra jako me ta fo rę
śmie r ci. Nie może bo wiem po zbyć się – w tym dla niej tak oczy wi stym mo men -
cie – wra że nia, że „w tej osta te cz nej chwi li roz le g nie się też stu ka nie i Ktoś
Inny wej dzie »myć okna«” (Man s field 1985, s. 83). O tym, jak mało po -
wściągli wa jest wy ob ra ź nia nowo ze lan dz kiej pi sar ki w ob ra zo wa niu ró ż nych
wer sji tego sa me go finału, łatwo mo ż na się prze ko nać, biorąc do ręki jej Dzien -
nik. Na uwa gę zasługu je zwłasz cza no ta t ka z dnia 15 grud nia 1919 roku. Treść
wpi su zy sku je tu taj si l ne na ce cho wa nie emo cjo na l ne po czę ści na rzu co ne przez
fo r mę wi zji oni ry cz nej, a po czę ści przez na sy ce nie za wa r to ści odwołania mi do
do świa d cze nia na so bie po wie wu śmie r ci. Hu ra ga no wa i nie prze zwy ciężo na
siła tego zja wi ska pro wa dzi do te kto ni cz nych prze su nięć, po wo du je, że „ciało
roz pa da się w gwałto w nym wstrząsie, ja k by trzę sie niu zie mi, roz pry sku je się
jak szkło” (Man s field 1985, s. 156). Man s field we śnie wi dzi re sztki sa mej sie -
bie – „roz pro szo ny, lśniący, zie lon ka wy pył” (Man s field 1985, s. 157), któ ry
opa dając w dół – nie wiedząc o tym – ska zu je się na wie cz ne nie ist nie nie. 

Fakt, że au to rka Gar den Pa r ty z że lazną kon se k wencją osa dza śmierć na tle
albo w od nie sie niu do okna jest za gadką co naj mniej in try gującą. Nie sa mo wi cie 
jed nak prze my ślaną i wy so ce alu zyjną. Wszak wszy stko, co stoi w ok nie, nie
wyłączając śmie r ci sa mej, osta te cz nie ogra ni cza ży cio da j ny dopływ światła.
W kon te k ście słów cho ć by ty l ko Emi la Cio ra na, że „je ste śmy po kre w ni światłu
i za po mnie niu”, a na sze oczy to „dwo je okien”, któ re „otwie rają się” wyłącz nie
„na światło” (Cio ran 2004, s. 122), na pra wdę trud no nie do ce nić Man s field za
wro dzoną umie ję t ność syg nali zo wa nia ki l ku sen sów na raz w bio lo gi cz nie
wytłuma cza l nym akcie ode jścia. 

W Pre lu dium, utwo rze otwie rającym Upo je nie i inne opo wia da nia (Bliss
and Ot her Sto ries, 1920), od sa me go początku aż po osta t nie zda nie, któ re ni -
cze go de fa c to nie ko ń czy ani nie do po wia da, po trze ba wyme l do wa nia się z ży -
cia jest rów nie wy mu szo na, uciążli wa i wy cze r pująca jak prze pro wa dz ka. Nie
cho dzi tu taj by na j mniej wyłącz nie o po rów na nie. Wsza k że właś nie od zmia ny
mie j s ca za mie sz ka nia sty ka my się po raz pie r wszy z Lindą Bu r nell, ko bietą,
któ ra z uwa gi na cho re se r ce, trzy kro t ny za szczyt zo sta nia matką i jed no kro t ny
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– żoną, czu je, że wkró t ce nie bę dzie zarządzać ani cza sem, ani za ku pio nym po
oka zy j nej ce nie przez męża do mem na wsi. Wy czu wa l na bli skość śmie r ci spra -
wia, że pani Stan le y o wa za raz po przestąpie niu pro gu świe żo na by tej nie ru cho -
mo ści spie szy się roz pa ko wać jak naj wię cej rze czy, by stłumić w so bie pu -
stoszącą ją od wewnątrz bez prze strzen ność śmie r ci. Po mi mo że „od chwi li
przy ja z du” orze „jak wół” (Man s field 1962, s. 20), wie czo rem, w po ko ju,
w którym od po czy wa, leżąc w fo te lu przed roz pa lo nym ko min kiem, na dal jest
„cie m no i pu sto, aż po na gie wgłębie nia okien” (Man s field 1962, s. 17). Ta pu -
stka i mrok, tak ty po wa dla po mie sz czeń nie oga r nię tych je sz cze do ty kiem ko -
bie cej ręki, wy ra żają le piej niż słowa nie obe cność, re zy g na cję i sa mo tność tej,
któ rej los zo stał nie od wołal nie przez cho ro bę przesądzo ny. Lin da w od ró ż nie -
niu od Cha r le sa Baudelaire’a nie po wie działaby: „ży cie jest szpi ta lem” (Bau de -
la i re 1993, s. 120). Ni g dy też nie łudziłaby się nad zieją, jak zde cy do wa na wię -
kszość cho rych z Gdzie ko l wiek z dala od świa ta, że wy zdro wiałaby „obok ok-
na” (Bau de la i re 1993, s. 120). Za to chę t nie, i ra czej bez dys kusy j nie, po parłaby
„spra wę prze pro wa dz ki […] z duszą” (Bau de la i re 1993, s. 120) w mie j s ca,
w któ rych nie ma ab so lu t nie nic i ni ko go. Stąd też na dru gi dzień, za raz po prze -
bu dze niu, wywołanym przez hałas wy so ko pod ciąga nych przez Stan le ya ża lu -
zji, Lin da – przy pa trując się w po ran nym słońcu swe mu wyj ścio we mu, prze rzu -
co ne mu przez „po ręcz krzesła” ubra niu – na gle pra g nie bezzwłocz nie „opu -
ścić… ten dom” (Man s field 1962, s. 27). Pra gnie niem tym tak da le ce wy -
ostrzyła swój wzrok, że bez wysiłku „wi działa sie bie, jak w małym po wo zi ku
od je ż dża od nich wszy stkich”, nie wy si lając się na wet na ja ki ko l wiek gest po że -
g na nia (Man s field 1962, s. 27). Nie ste ty, nie miała jed nak dość cza su, by le piej
opra co wać ta kty kę od wro tu. Z winy męża, któ ry po wyj ściu z łazien ki bez wied -
nie, acz ko l wiek z roz ma chem „cisnął mo kry rę cz nik na jej ka pe lusz i pe le ry nę
na krze śle” (Man s field 1962, s. 27), prze stała, ze zro zu miałych dla ka ż dej ko -
bie ty wzglę dów, wy bie gać tak da le ko myślą w przyszłość. 

Mimo tego go rz kie go in cy den tu myśl -pra g nie nie, by wre sz cie zde zer te ro wać 
z sze re gu ży wych rza d ko kie dy Lin dę opu sz cza. Wy so ce pra wdo podo b ne, że do 
chę ci nie by cia ni g dzie, z ni kim i wca le przy czy nia się w sto p niu zna cz nym
sama cho ro ba. Zda niem Cio ra na to ona „wy rzu ca nas poza ob ręb Ga tun ku”
(Cio ran 2004 a, s. 590). Je śli tak rze czy wi ście jest, to Lin da Bu r nell ma pra wo – 
z ra cji już sa mej ty l ko oba wy, że może „um rzeć ka ż dej chwi li” (Man s field
1962, s. 72) – gwałto w nie chcieć od wyknąć od świa ta, w któ rym żyje tu i te raz.
Na od wa gę ka pi tu la cji zdo by wa się nie mal wszę dzie – w domu i poza nim. Na
we ran dzie, na przykład, urze czo na wi do kiem klo m bu z wro ś nię tym w nim alo e -
sem wy po wia da lo ja l ność oczy wi sto ści po przez po rów na nie su ku len ta do łodzi
„z pod nie sio ny mi wiosłami” (Man s field 1962, s. 70). Z mo men tem gdy bo ha -
ter ka po pu sz cza nie co bar dziej wo dze fan ta zji i sy tu u je sie bie w śro d ku wyob ra -

Ko bie ta na tle okna w twó r czo ści Katherine Man s field 135



żo ne go z li ści i kwia tu czółna, wiosła, posłusz ne jej woli, za czy nają szy b ko
ude rzać w ta flę wody. To, że „po wiosłowały da le ko ponad szczy ty drzew ogro -
do wych […] i cie m ny busz poza nimi”, by na j mniej nie tłumi w pa sa że r ce chę ci
do krzy ku, wy brzmie wającego słowa mi „Szy b ciej, szy b ciej!” (Man s field 1962,
s. 70–71). Nie cier p li wy ton te goż po na gle nia do okre śla w spo sób wy mo w ny
dete r mi na cję, z jaką Lin da ewa ku u je się z tego, co jest jej bli skie i nie na wi st ne
za ra zem. 

Bez kom pro mi sową nie na wiść bu dzi w Lin dzie prze de wszy stkim obe cność
męża, a ra czej jego na rcy sty cz ny po dziw dla włas nych, nie spo ży tych sił. W tra -
kcie po ran nej gi mna sty ki Stan ley spra wia wra że nie oso by, któ ra ćwi czy w so -
bie, z wy ra ź nym upo do ba niem, je dy nie ze w nę trz ność. Jest „tak za chwy co ny
włas nym ję dr nym posłusz nym ciałem”, że nie może po wstrzy mać się od głoś -
ne go, pełnego za do wo le nia: „Ach!” (Man s field 1962, s. 27). To tę t niące wi ta li -
z mem wes tchnie nie, z któ rym Stan ley afi szu je się w sy pia l ni przed żoną, ostro,
by nie po wie dzieć bez du sz nie, kon tra stu je z płyt kim i bezgłoś nym od de chem
tej, któ ra nie mogła po zwo lić so bie na pod ję cie naj mnie j sze go na wet ry zy ka fi -
zy cz ne go wysiłku. Lin da „pra wie nie po trze bo wała od dy chać” (Man s field
1962, s. 32), nie po trze bo wała ene r gi cz nie odsłaniać okien ani ocho czo zbie rać
się co dnia, jak Stan ley, w so bie, by żyć. W ob li czu śmie r ci na re sz cie czu je, że
może od da lić się od wszy stkich, aż do gra nic uni ce stwie nia bólu i pa mię ci tego, 
że ist niała. W tej sy tu a cji mę żo wski „wi gor” (Man s field 1962, s. 27) je sz cze
bar dziej po wię ksza dys tans ob co ści i rozłąki w małże ń stwie, w któ rym Lin da
tkwi – znu żo na, i ja k by wbrew so bie – od lat. Stan ley z nie uświa do mioną nie -
fraso bli wo ścią – ma ni fe stując ka ż dym ru chem swe go ciała chęć do ży cia – mi -
mo wo l nie od da la się od żony „o całe świa ty” (Man s field 1962, s. 28). 

Lin da nie po zo sta je w kre o wa niu inter perso na l nej od ległości ani tro chę mę -
żo wi dłużna. Ob da rza swe go pa r t ne ra spo j rze niem tak od ległym, z by na j mniej
nie od ległego łoża, że z pełną ulgi sa ty s fakcją od no si wra że nie, ja k by „przyglą-
dała mu się […] z obłoków” (Man s field 1962, s. 28). Z ta kiej wy so ko ści bo ha -
ter ka może z łatwo ścią unie wa ż nić albo spo st po no wać w so bie bio lo giczną ko -
nie cz ność po ro zu mie nia się ze współmałżon kiem. 

Być może dla te go właś nie bez sprze cz nie ceni so bie naj bar dziej ci szę, sa mo -
tność i mrok. Do pie ro wte dy, gdy słyszy „jak ci sza snu je swoją miękką, nie ma- 
jącą ko ń ca tka ni nę” (Man s field 1962, s. 32), otwie ra sze ro ko oczy i uszy, w peł- 
nym nad ziei ocze ki wa niu na „ko goś, kto jed nak nie nad szedł” (Man s field 1962, 
s. 32), ale może przyjść w ka ż dej chwi li. To, że nie wia do mo dokład nie w któ -
rej, spra wia, że Lin da – w czym bez dys kusy j nie wy prze dza Man s field – nie -
chętnie pod no si ża lu zję w ok nie. Woli tonąć w zupełnym mro ku nie pe w no ści
i otu lać się gę sto tkaną ciszą, ani że li za szczy cać wi dok z okna wra ż li wym na
światło, bo za ko twi czo nym „gdzie in dziej”, spo j rze niem.
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Błędem byłoby w tym mie j s cu po minąć mi l cze niem czy sto fi zy cz ne go wy -
mia ru cie r pie nia bo ha ter ki. Zwłasz cza, że wie my, jaki miał on wpływ na per ce -
pcję sa mej Man s field, że „zmie nił wszy stko na za wsze – na wet wi dok świa ta”.
Przez to, że „coś w nim przy było”, że „ka ż da rzecz na gle od zy skała „swój cień” 
(Man s field 1978, s. 287), świat zza okna stał się za so b ny w ob ra zy bez li to ś nie
ema nujące in nym ro dza jem światła – czy sto we wnę trz ne go. Man s field z włas -
ne go do świa d cze nia wie, że nie jest w sta nie wi dzieć swo je go wnę trza, nie cie r -
piąc. Wszak ty l ko „oko cie r piącego”, o ka ż dej po rze dnia i nocy, jest – zda niem 
Jo han na Pe sta loz zie go – „naj sze rzej otwa r te” (Muschg 2010, s. 415). W związ-
ku z tym, że pra wie wca le się nie za my ka – do strze ga z bli ska to, co ktoś inny
nie wi dzi, albo nie chce wi dzieć wca le, jak, na przykład, da re mność ży cia, cie r -
pie nia czy śmie r ci sa mej. Man s field w Dzien ni ku z epi fa niczną re zy g nacją
w głosie wy zna je: 

Nie ma gra nic lu dz kie go cie r pie nia. Gdy ktoś po my śli: „Osiągnąłem dno mo rza – nie za to nę,
już głębiej”, to nie da lej. I tak jest za wsze (Man s field 1985, s. 192). 

Do wo dem na nie pod wa żalną pra wdzi wość tych słów jest za iste nad lu dz ka
od po rność człowie ka na ból. Au to rka Upo je nia z nie do wie rza niem pia stu je
w se r cu nie oczy wistą dla niej sa mej myśl: 

Im bar dziej cie r pię, tym wię cej mam w so bie okru t nej ene r gii, aby te cie r pie nia zno sić (Man s -
field 1985, s. 39). 

Czy ż by ra cję miał za tem Franz Ka f ka, mówiąc, że z cho ro ba mi jest „tak jak
z wo j na mi, ka ż da zo sta je za ko ń czo na, a żad na nie usta je” (Ka f ka 2012, s. 360)? 
Py ta nie to jest o tyle wa ż ne, o ile po ma ga zro zu mieć tak psy chiczną jak i fi -
zyczną pobłaż li wość w wa l ce z rze czy wi sto ścią, wo bec któ rej człowiek jest de -
ne r wująco bez si l ny. Bez rad ność i nie moc cho re go wywołują w nim nie -
kończące się im p lo zje gnie wu i nie na wi ści, któ ry mi ata ku je sie bie z ra cjo nalną
gwałto w no ścią, po to ty l ko, by na chwi lę za trzy mać się na stro mo opa dającej
w dół dro dze ku śmie r ci. Nie ste ty, w re zu l ta cie roz my śl ne go zde to no wa nia
w so bie ładun ku emo cji czy sto ne ga ty w nych, bez po wro t nie tra ci szan sę wej ścia 
na bez pie cz ne, rekon wales cency j ne po bo cze ży cia.

Man s field woli o cho ro bie my śleć w per spe kty wie wa r to ści nad da nej przez
los. Z tego też wzglę du so bie i in nym ra dzi: 

Trze ba się pod dać cie r pie niu. Nie opie rać się. Po go dzić się z nim. Dać mu się ogarnąć. Przyjąć 
je w zupełno ści i uczy nić z nie go cząstkę ży cia (Man s field 1985, s. 193). 

Cho ro ba jest dla niej tym, czym była dla Al be r ta Ca mu sa – „le kiem prze ciw -
ko śmie r ci” (Todd 2009, s. 49). W prze ko na niu sa mej Man s field jest na wet
czymś wię cej – „ja k by sztu r cha ń cem a za ra zem pocałun kiem da nym przez ży -
cie” (Man s field 1978, s. 89).
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Pi sar ka o tak „wie l kim do świa d cze niu we wnę trz nym” (Ko pro wski 1962,
s. 94) sa mo ist nie, choć bez wysiłku i po trze b nej w pro ce sie twó r czym dete r mi -
na cji, wcho dzi w milczące po ro zu mie nie z we wnę trz nym świa tem kre o wa nych
przez sie bie ko biet. Lin da Bu r nell jest tego zna ko mi tym przykładem. Man s field 
za ka ż dym ra zem, gdy sy tu u je swoją bo ha ter kę na tle okna, spra wia wra że nie,
ja k by niechcący chciała wpro wa dzić nas w błąd. Lin dę nie cie ka wi bo wiem nic: 
ża den wi dok. Mówiąc bar dziej ogó l nie, nie prze ja wia ona ani krzty zain tere so -
wa nia swo im, a co do pie ro cu dzym ży ciem. Śmierć kie ru je jej wzrok do
wewnątrz, do włas nych, otwie rających się ty l ko w głąb, pod zie mi. W nie po -
dzie l nej stre fie wpływów Ta na to sa jej oczy widzą, i chcą wi dzieć, ty l ko cie -
mność. Dla te go też bo ha ter ka Man s field, o ka ż dej po rze dnia, wy ka zu je całko -
wi ty brak to le ran cji dla „ro let pod ciągnię tych do sa mej góry” (Man s field 1962,
s. 30). Gdy ty l ko wy czu wa na po wie kach na ta r czywą obe cność słońca w po ko -
ju, auto ma ty cz nie ob ra ca się „ku ścia nie” (Man s field 1962, s. 30). Tak samo
me cha ni cz nie re a gu je na „du p li kat słońca” – księ życ (Ci r lot 2012, s. 212). Lin -
da, za nim zie m ski sa te li ta zdąży ośle pić ją swym bla skiem, od ru cho wo za my ka
okno w sy pia l ni (Man s field 1962, s. 48). 

Właści wie wszy stko, co cho ć by ty l ko po śred nio sto wa rzy szo ne jest ze
światłem, bu dzi u pani Bu r nell nie wy mo w nie płodny lęk. Po wo do wa na stra -
chem uj rze nia sie bie w sta nie spo czyn ku, „mi jając lu stro – od wra ca głowę”
(Man s field 1962, s. 32). Z oba wy przed uświa do mie niem so bie tego, że żyje
przo dem do śmie r ci a tyłem do ży cia, wy pę dza rów nież „dwie wie l kie ćmy”,
któ re wle ciały do sa lo nu „przez okno i krążyły wokół świe t la ne go krę gu la m py”
(Man s field 1962, s. 69). 

Wa r to za sta no wić się nad tym, dla cze go Lin da prze strze ga no c nych in tru -
zów słowa mi: 

Ucie ka j cie, za nim bę dzie za pó ź no. No, wy la tu j cie! (Man s field 1962, s. 69), 

a nie, na przykład, bez li to ś nie po zba wia ich ży cia, i tak prze cież kró t kie go. Od -
po wie dzi może być wie le, lecz ty l ko jed na z nich tak na pra wdę za do wa lająco
tra f nie wy ra ża oka zaną przez panią Bu r nell li tość. Po roz wa że niu wszy stkich po 
ko lei, wa r to je dy nie stwier dzić, że w od czu ciu Lin dy mo ty le – mimo że
„wznoszą na swych bezgłoś nych skrzydłach mi l cze nie i światło księ ży co we”
(Man s field 1962, s. 69) – są isto ta mi, któ re osiągnęły do rosłość w szcze l nie
owi nię tej ko ko nem cie mno ści. Według Wacława Osza j cy mo tyl – po prze ob ra -
że niu – „nie roz sta je się całkiem ze swoją przeszłością”, na dal ma w so bie jakąś 
część mro ku (Osza j ca 2011, s. 35). Wy sta r czy, że „złoży skrzydła”, a za raz
gasną jego „pro mien ne ko lo ry”, a on sam sta je się le d wie „wi do cz ny” (Osza j ca
2011, s. 35). Nie do sta t ki ele gan cji w wy pa d ku ćmy rzu cają się je sz cze bar dziej
w oczy. W świe t le la m py wi dać je aż na zbyt wy ra ź nie. Nie ste ty, brak światła
nie spo sób sztu cz nie uzu pełnić, nie mo ż na się nim na sy cić, nie na ra żając się na
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śmierć. Dla te go też Lin da pró bu je wszy stki mi za so ba mi sił prze rwać ta je mni -
czy ta niec no c nych stwo rzeń, bo wie, że ty l ko wy mu szoną prze mocą od ro czy
mo ment ich zagłady.

W pro zie no we li stki nowo ze lan dz kiej okno nie jest wyłącz nie fa bu la r nym
tłem. Zbyt wie le ge ne ru je kon sty tuty w nych tre ści i aż na zbyt wy ra ź nie su ge ru je 
pro ble my, leżące u pod staw ist nie nia, by tra kto wać go je dy nie jako ele ment de -
ko ra cyj ny świa ta przed sta wio ne go. Okno z uwa gi na swą prze zro czy stość,
a niekie dy i na wet nie mate ria l ność, wpro wa dza patrzącego w stan głębo kiej za -
du my. Z jed nej stro ny oca la jego od rę b ność, z dru giej na to miast wy klu cza, ska -
zując na sze ro ko ro zu mianą „nie ty ka l ność”. Gdy ośle pia światłem, przy pra wia
o zgo rz k nie nie, gdy zaś wraz ze zmie rz chem za czy na roz porządzać mro kiem,
po zo sta wia my śli na żołdzie wszech oga r niającej nie pe w no ści ju tra. Da r mo wy -
li czać ko le j ne ra cje, prze ma wiające za po twier dze niem związku mię dzy przed -
mio tem nie oży wio nym a spo j rze niem, któ re na nim spo czy wa. Okno w twó r -
czo ści Man s field nie po trze bu je tego typu enu me ra cji, by za cho wać w całości
ran gę filo zo fi cz nej idei.
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Mo tyw lek ko ści i cię ża ru
w twó r czo ści Mi la na Kun de ry

Abs tract

The work is de vo ted to ke y - words: li g h t ness and we ight in Kundera’s ou t put. They be co me the 
ba sis for the in ter pre ta tion of his works and they chan ge into the phi loso p hi cal and exi sten tial ca -
te go ries. They are con stan t ly pre sent in his works car ry ing spe ci fic me a nings, de fi ning the cha ra c -
ters, the ir at ti tu des and cho i ces. The cha ra c ters, de pi c ted by Kun de ra, may be di vi ded into two ca -
te go ries: the light cha ra c ters who ac ce p ted the ne gli gibi li ty and the dif fi cult ones who fight for
the ir iden ti ty.

Abs trakt

Ar ty kuł tra ktu je o mo ty wie lek ko ści i cię ża ru w twó r czo ści Mi la na Kun de ry. Sta no wi on je den 
z klu czy do in ter pre ta cji jego dzieł. Cze ski pi sarz za mie nia ów mo tyw w ka te go rię fi lo zo ficzną
i eg zy sten cjalną. Po sta ci, na kre ślo ne przez Kun de rę mo ż na po dzie lić na dwie ka te go rie: po sta ci
lek kie, któ re po go dziły się z nie wa ż ko ścią i po sta ci cię ż kie, walczące o własną to ż sa mość.
 

Ke y words: li g h t ness and we ight, iden ti ty, do ctri ne of eve r la sting ho me co ming
Słowa klu czo we: mo ty wy lek ko ści i cię ża ru, to ż sa mość, do ktry na wie cz ne go po wro tu

Lek kość to słowo – klucz, któ re po ja wiło się już w pie r wszej po wie ści Kun -
de ry i mo że my je od na leźć w in nych te kstach, jak nad mie nia sam au tor: 

Już w Żar cie od naj du ję nie znośną lek kość bytu: „Szedłem po za ku rzo nym bru ku i czułem
ciężką lek kość pró ż ni, któ ra wi siała nad moim ży ciem”. 
   I w Życie jest gdzie in dziej: „Ja ro mil mie wał nie kie dy stra sz ne sny. Śniło mu się, że musi pod -
nieść nad zwy czaj lekką rzecz: fi li żan kę do her ba ty, łyże cz kę, pió ro – i nie po tra fi tego uczy nić; że 
im lże j sza jest rzecz, tym czu je się słab szy i upa da pod jej lek ko ścią”.
   I w Wa l cu po żeg na l nym: „Ra sko l ni kow prze zy wał swo ja zbrod nię jako tra ge dię i ugiął się
pod cię ża rem swe go czy nu. Ja kub zaś nie może wyjść z po dzi wu, że ten jego po stę pek jest tak
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lek ki, że nic nie waży, że zupełnie go nie obciąża. I za sta na wia się, czy w tej lek ko ści nie za wie ra
się zna cz nie wię cej gro zy niż w hi ste ry cz nych prze ży ciach bo ha te ra ro sy j skie go”. 
   I w Księ dze śmie chu i za po mnie nia: „Owa pu sta jama w żołądku to jest właś nie nie zno ś ny
brak cię ża ru. Ka ż da skra j ność jest zdo l na na ty ch miast zmie nić się w swo je za prze cze nie; naj wię -
ksza lek kość stała się stra sz li wym cię ża rem lek ko ści i Ta mi na zda je so bie spra wę, że nie bę dzie
mogła dźwi gać tego cię ża ru ani chwi li dłużej.” 
   Do pie ro przy po no w nej le ktu rze przekładów mych po wie ści za uwa żyłem te po wtó rze nia.
Póź niej po cie szyłem się: być może wszy s cy powie ścio pi sa rze tworzą je dy nie ro dzaj te ma tu
(pierwsza po wieść) z wa ria cja mi (Kun de ra 2004, s. 116). 

Acz ko l wiek mo tyw ten naj pełniej zo stał uka za ny w Nie zno ś nej lek ko ści
bytu1. 

Na le żałoby wspo mnieć, iż pi sarz tworząc esej Sze ś ć dzie siąt pięć słów tymi
słowy wy po wia da się na te mat Nie zno ś nej lek ko ści bytu:

Nie do świa dcze nie. Pie r wo t nie za mie rzo ny tytuł Nie zno ś nej lek ko ści bytu: Pla ne ta niedo świa d -
cze nia. Niedo świa d cze nie jako właści wość kon dy cji lu dz kiej. Ro dzi my się ty l ko raz i ni g dy nie
bę dzie my mo gli roz począć no we go ży cia z do świa d cze niem ży cia po prze dnie go. Żeg na my się
z dzie ci ń stwem, nie wiedząc, czym jest młodość; po bie ra my się, nie wiedząc, czym jest małże ń -
stwo, i na wet kie dy za czy na my się sta rzeć, nie wie my, dokąd idzie my: sta r cy są nie win ny mi
dzieć mi swej sta ro ści. W tym zna cze niu zie mia człowie ka jest pla netą niedo świa d cze nia (Kun de -
ra 2004, s. 121).

Kun de ra w swo jej twó r czo ści po świę cił wie le uwa gi związkom, pa nującym
po mię dzy li te ra turą a fi lo zo fią. Acz ko l wiek na le ży pod kre ślić, że nie prze mie -
nia on po wie ści w fi lo zo fię, na jej grun cie łączy ele men ty filo zo fi cz ne, któ re
ob ja ś niają lu dz kie ży cie. Jego dzieła łączą ele men ty fabuły z ko men tarza mi i re -
fle ksja mi hi sto ry cz no-filo zofi cz ny mi. Życie i fi lo zo fia eg zy stują w twó r czo ści
cze skie go pi sa rza obok sie bie. Kun de ra nie chce być uwa ża ny za fi lo zo fa, jego
pra gnie niem jest połącze nie li te ra tu ry z fi lo zo fią2. 
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1 Po raz pie r wszy po wieść zo stała wy da na we Fran cji w 1984 r. Pie r wsze pol skie wy da nie
miało mie j s ce w roku 1984 (wy daw ni c two „Aneks”) – przekładu do ko nała Ag nie sz ka Hol land.
Nie zno ś na lek kość bytu zo stała ze kra nizo wa na w 1988 r. przez ame ryka ń skie go re ży se ra Phi li pa
Ka u f ma na. Film otrzy mał dwie no mi na cje do Oska ra (za naj le p szy sce na riusz ad ap to wa ny i naj -
le p sze zdję cia), oraz 2 no mi na cje do Złotych Glo bów. Ame ry ka ń skie Sto wa rzy sze nie Kry ty ków
Fi l mo wych uznało, iż jest to naj le p szy film 1989 r., a Ka u f ma na za naj le p sze go re ży se ra. Film
wy grał rów nież w ka te go rii naj le p szy sce na riusz fi l mo wy a jego twó r cy zo sta li wy ró ż nie ni
na grodą BAFTA. Jed na k że w sce na riu szu po mi nię to filo zo fi cz ne podłoże książki, jej głębię,
iro nię, grę, sku pio no się ty l ko na ero ty ce. Pi sarz nie był za do wo lo ny z efe ktu, dys tan so wał się od
fi l mu i ni g dy już nie po zwo lił na ad ap ta cję swych dzieł. Acz ko l wiek mo ż na po ku sić się o stwier -
dze nie, że film spełnił dwie fun kcje: zwię kszył po pu la r ność książki i jej twó r cy, oraz dwa dzie ścia 
lat po wy da rze niach Pra skiej Wio s ny zwró cił uwa gę świa ta na ów cze s ne wy da rze nia i losy lu dzi
żyjących pod re ży mem komu ni sty cz nym. 

2 Viz Eu ro pa jest dziś oto czo na ze wszy stkich stron. Roz mo wa Mi la na Kun de ry z An to nie de
Ga u de ma rem. „Ku l tu ra Nie za le ż na” 1987, nr 27, s. 33.



Le j t mo tyw lek ko ści i cię ża ru związany jest z do ktryną wie cz ne go po wro tu
(ina czej apo ka ta sta sis lub pa lin ge ne za świa tów). Owa idea filo zo fi cz na po ja -
wiła się już w okre sie sta roży t no ści, mia no wi cie w sta ro ży t nym Egi pcie3,
a stamtąd roz prze strze niła się na ob szar Gre cji. Jest to kon ce p cja, któ ra głosi, że 
świat po wta rzał się i bę dzie się po wta rzać na dal w nie zmie nio nej po sta ci nie -
sko ń cze nie wie le razy. Po raz pie r wszy po ja wiła się w fi lo zo fii Mile zy j czy ków,
któ rzy twier dzi li, iż wszy stko bie rze swój początek z Ar che (pod sta wy ist nie nia
Wszech świa ta) i do niej po wra ca. Na stę p nie ową do ktry nę prze ję li pita gore j -
czy cy i sto i cy, któ rzy w spo sób wy ra ź ny ją sfo r mułowa li. Sto i cy wie rzy li, że
świat to spe ktakl, któ ry bez prze rwy jest od gry wa ny i to w nie zmie nio nej wer -
sji. Sto i cy głosi li, że świat nie jest wie cz ny i kie dyś jego ist nie nie do bie g nie ko -
ń ca. Wie cz ny po wrót – kon ce p cja wie cz ne go po wra ca nia świa ta – był ważną
czę ścią fi lo zo fii He ra kli ta z Efe zu. Twier dził on, iż ogień sta je się mo rzem, po -
wie trzem, zie mią i znów z po wro tem og niem (Ta tar kie wicz 2007, s. 31). Do tej
kon ce pcji odwoływał się rów nież i Ana ksy man der z Mi le tu (pra wdo podo b nie
uczeń Ta le sa). 

Pro fe sor Władysław Ta tar kie wicz w swym dzie le Hi sto ria fi lo zo fii wy ja ś nia:

[Sto i cy] Od ró ż nia li dwa okre sy dzie jów i mnie ma li, że po okre sie kształto wa nia się, w któ rym
pra ma te ria ró ż ni cu je się co raz bar dziej, na stę pu je okres, gdy ró ż ni ce te po no w nie giną w jed no ści
pra ma te rii. Do ko ny wa się wów czas „po żar świa ta”: co z og nia po wstało, w og niu gi nie. A po tem
znów wszy stko za czy na się od początku i ciągle na nowo świat roz wi ja się, we dle tych sa mych
praw po wstają te same rze czy i giną w tym sa mym porządku (Ta tar kie wicz 2007, s. 31). 

Wraz z ko ń cem sta roży t no ści i roz prze strze nie niem się chrze ści ja ń stwa do -
ktry na wie cz ne go po wro tu zo stała nie ma l że za po mnia na. Choć mo że my od na -
leźć ją w Bi b lii, w Księ dze Ko he le ta (Koh 3:1–15):

Wszy stko ma swój czas
i jest wy zna czo na go dzi na na wszy stkie spra wy pod nie bem.
Jest czas ro dze nia i czas umie ra nia,
czas sa dze nia i czas wy ry wa nia tego, co za sa dzo no,
czas za bi ja nia i czas le cze nia,
czas bu rze nia i czas bu do wa nia, [...]
czas miłowa nia i czas nie na wi ści, [...]
Wszy stko co czyni Bóg na wie ki bę dzie trwało. [...]
To co jest, już było, a to, co ma być kie dyś, już jest. [...]

W do bie no wo ży t nej idea wie cz ne go po wro tu zo stała w pełni roz wi nię ta
przez Fri dri cha Nie tzsche go. Fi lo zof nadał jej nie co in ne go ob li cza. Po raz pierw- 
szy zetknął się z nią w pra cach nie mie c kie go po ety He in ri cha He i ne. Nie tzsche
wy snuł tę te o rię w swym dzie le Wie dza ra do s na, a na stę p nie roz winął ją w Ta-
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3 W sta ro ży t nym Egi pcie ska ra be usz był sym bo lem od ro dze nia oraz wie cz ne go po wra ca nia,
a ta k że żaba (He kit).



ko rze cze Za ra tu stra. Stwo rzył on kon ce pcję zupełnie fi zyczną, w któ rej nie
wy stę pu je wę drów ka dusz, po nie waż byty po wra cają wciąż w tych sa mych
ciałach. Czas według nie go jest cy kli cz ny a nie pro sto li nio wy. Pod stawą wie cz -
ne go po wro tu nie mie c kie go fi lo zo fa jest stwier dze nie, że wszech świat jest sko -
ń czo ny prze strzen nie, za wie ra w so bie ogra ni czoną li cz bę ma te rii, acz ko l wiek
czas post rze ga ny jest jako nie sko ń czo ny. Wszech świat nie ma sta nu początko -
we go albo ko ń co we go, stan ma te rii w nim za wa r tej wciąż się zmie nia. Ilość
mo ż li wych zmian jest sko ń czo na, dla te go prę dzej czy pó ź niej ten sam stan ma -
te rii po wtó rzy się.

Mo ż na więc po wie dzieć, że byt, eg zy sten cja, po le ga na usta wi cz nym wy do -
by wa niu się nie by tu z nie by tu, wy ra ża niu się nie by tu w byt i za pa da niu się
z po wro tem w nie byt. Byt, według Nie tzsche go, wy bi ja się z ni co ści ku ab so lu -
to wi i nie do się gając go po no w nie od cho dzi w ni cość – to właś nie nie mie cki fi -
lo zof na zy wa wie cz nym po wro tem. To po ję cie było dla nie go nie zmie r nie wa ż -
ne. Po ja wiło się u nie go w wie lu kon te kstach i przy brało wie le zna czeń. Na
ogół uwa ża się ową do ktry nę za pe sy mi styczną, acz ko l wiek czy rze czy wi ście
taka ona jest? Po mi mo, iż w byt wpi sa ne jest nie spełnie nie, jego spo sób ist nie -
nia jest sko ń czo ny a nad po ra ż ka mi bytu wisi fa tum wie cz ne go po wro tu, to nie
oz na cza, że byt jest ab sur dem. Nie tzsche twier dził, iż pra wdzi wy byt jest zwy -
cię stwem nad nie by tem, a dokład niej mówiąc – zwy cię stwem nie by tu nad sa -
mym sobą, kie dy sta je się by tem. Głosił, iż wie cz ny po wrót jest re a l ny i ty l ko
w sen sie wie cz ne go po wro tu byt jest ab so lu t ny. By tem jest to, co upa r cie po -
wra ca, po ko nując nie byt. Idea wie cz ne go po wro tu ma u nie mie c kie go fi lo zo fa
wy dźwięk opty mi sty cz ny. Służy al bo wiem afi r ma cji ży cia, eu fo rii two rze nia. 

Wie cz ny po wrót jest rów nież ka te go rią mo ralną. Lu dzie żyją bo wiem w nie -
wie dzy wie cz ne go po wro tu, żyją tak, ja k by żyło się ty l ko raz. 

Zo bo wiąza nia społecz ne, za sa dy mo ra l ne, głębo ko od czu wa ne po ję cie „ja”,
wre sz cie bez ustan ne od no sze nie ży cia do cza su, czy nią akce p ta cję wie cz ne go
po wro tu skra j nie trudną, je śli nie nie mo ż liwą. Meta fi zy cz na za sa da wie cz ne go
po wro tu, mo ż na rzec, sta je się za sadą ży cia mo ra l ne go. Jego wy zwa nie po le ga
na we wnę trz nej zgo dzie na wie cz ny po wrót, na nie ubłaganą sko ń czo ność bytu.
Znak wie cz ne go po wro tu działa w sfe rze za rów no fi zy cz nej, jak i du cho wej. 

Do tej filo zo fi cz nej kon ce pcji nawiązywało w swych pra cach i nawiązuje
na dal wie lu pi sa rzy. Jed nym z nich jest właś nie Mi lan Kun de ra. Mo ż na po ku sić 
się o stwier dze nie, że pi sarz jest w du cho wej soli da r no ści z Nie tzschem, al bo -
wiem pie r wsza część Nie zno ś nej lek ko ści bytu, za ty tułowa na zo stała Lek kość
i cię żar i roz po czy na się słowa mi:

Idea wie cz ne go po wro tu ma w so bie coś ta je mni cze go. Nie tzsche wpro wa dził nią zakłopo ta nie 
wię kszo ści fi lo zo fów: po my śleć, że wszy stko co śmy raz prze ży li, miałoby się kie dyś po wtó rzyć
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i to po wtó rze nie po wta rzałoby się w nie sko ń czo ność! Cóż oz na cza ten obłąka ń czy mit? (Kun de ra
2008, s. 5; por. też Ko ściu kie wicz 2011, s. 53–54).

Mo ż na rzec, że po wie ści cze skie go pi sa rza po wie ści prze sy co ne są my śla mi
filo zofi cz ny mi, któ re są przy czyn kiem do roz wa żań nad sen sem lu dz kiej eg zy -
sten cji. Kun de ra odwołuje się w nich cho cia ż by do fi lo zo fii Jana Patočki (ucz -
nia Ed mun da Hus se r la), Fri dri cha Nie tzsche go, ceni feno me no lo gię. Fi lo zo fia
jest mu po trze b na w celu wy zna cze nia ró ż nych świa to poglądów. Cze ski pi sarz
w wy wia dzie, któ ry udzie lił Jean – Pierre’owi Se l ga so wi wy zna je, iż: 

Moja pa sja filo zo fi cz na jest ty po wa dla ekle kty ka [...] Ja nie po szu ku ję pra wdy; szu kam bo ga -
c twa mo ż li wo ści wi dze nia świa ta. [...] Czy tam ra czej bezład nie. Za każdą z mo ich po wie ści stoi
li sta le ktur. W cza sie pi sa nia czy tam prze de wszy stkim dzieła filo zo fi cz ne: Pla to na, Di de ro ta,
Nie tzsche go, Cio ra na. Przed Wa l cem po żeg na l nym prze czy tałem czte ry tomy ży wo tów świę tych,
Ka r te zju sza, Hus se r la i Dun sa Szko ta Eriu ge nę (ze wzglę du na jego kon ce pcję Raju). Przy go to -
wując Życie jest gdzie in dziej czy tałem He i deg ge ra i se t kę bio gra fii po etów oraz ese je o po ezji
i li ry ce (cyt. za: Ca ta luc cio 1988, s. 69).

Jedną z ulu bio nych idei Kun de ry jest właś nie sta ro ży t na kon ce p cja wie cz ne -
go po wro tu zda rzeń, któ ra była jedną z pod sta wo wych za gad nień fi lo zo fii Nie -
tzsche go, jego su ro ga tem wie cz no ści. Cze ski twó r ca, tak jak i nie mie cki my śli -
ciel, uwa ża że gdy dzie je świa ta dojdą do kre su, po wrócą i zno wu będą prze bie -
gać tak samo. W Nie zno ś nej lek ko ści bytu mo że my prze czy tać:

Mit wie cz ne go po wro tu mówi per ne ga tio nem, że ży cie, któ re zni ka raz na za wsze i już ni g dy
nie wró ci, po do b ne jest do cie nia, nie ma żad ne go cię ża ru, jest ma r twe już w mo men cie na ro dze -
nia i je śli na wet było pię k ne, stra sz ne, wzniosłe, to jego pię k no, roz pacz i wzniosłość nie mają
żad ne go zna cze nia. Nie mu si my przy j mo wać go do wia do mo ści [...]. Przy j mi j my więc, że idea
wie cz ne go po wro tu oz na cza spe cy ficzną per spe kty wę, z któ rej spra wy wyglądają zupełnie ina czej 
niż je wi dzi my no r ma l nie: brak im oko li cz no ści łagodzącej, jaką sta no wi prze mi ja l ność. Ta oko li -
cz ność łagodząca umo ż li wia nam fe ro wa nie jaki ch ko l wiek wy ro ków. Jak mo ż na po tę pić coś, co
prze mi ja? (Kun de ra 1996, s. 5–6).

Kun de ra uwa ża, iż na ka ż dym ge ście spo czy wa cię żar nie zno ś nej odpo wie -
dzial no ści. Nie tzsche był tego świa dom, dla te go też swą do ktry nę wie cz ne go
po wro tu na zwał naj cię ż szym brze mie niem (por. Ku de ro wicz 1990, s. 85). Au tor 
Nie zno ś nej lek ko ści bytu za zna cza, że świat, w któ rym przyszło nam żyć jest
opa r ty na bez po wrot no ści, więc wszy stko nam wol no i wszy stko jest nam wy -
ba cza ne. Fakt, że wszy stko prze mi ja po wo du je, iż się tego nie osądza: 

Je śli wie cz ny po wrót jest naj cię ż szym brze mie niem – na sze ży cie na jego tle błysz czy wspa -
niałą lek ko ścią (Kun de ra 1996, s. 6).

Pi sarz snu je roz wa ża nia na te mat anty no mii „lek ko ści i cię ża ru”, związa nej
z do ktryną wie cz ne go po wro tu. Uwa ża się, iż cze ski au tor „sym pa ty zu je z dąże -
niem do cię ża ru. Jego zda niem dzi sie j szy świat po zba wio ny swe go meta fizy cz -
ne go wy mia ru zmie rza w kie run ku »lek ko ści« i sta je się jedną wielką kra iną
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śmie r ci” (Ol cha no wski 1995, s. 132). Mo ż na za uwa żyć, że przy pa dek pełni
w twó r czo ści Kun de ry wie l ka ro lę:

Je śli na sze ist nie nie, czy na sza śmierć wy ni ka z przy pa d ku, wte dy mamy do czy nie nia z ne -
gacją ży cia i śmie r ci. Dzię ki przy pa d ko wi na stę pu je za wie sze nie cza su [...]. Bo ha te ro wie Kun de -
ry przy pa d ko wo przy chodzą na świat [...]. Na ro dzi ny i śmierć dzię ki swej przy pad ko wo ści na bie -
rają cech „lek ko ści” (Ol cha no wski 1995, s. 137). 

Na sze ży cie dla te go jest nie po wta rzal ne, po nie waż przy pa dek od gry wa
w nim klu czową rolę. Pro za meta fi zy cz nej tę sk no ty Kun de ry jest prze pełnio na
iro nią, hu mo rem i dąże niem za czymś nie osiąga l nym, co wy kra cza poza nasz
byt (Ol cha no wski 1995, s. 137). Au tor na ka r tach Nie zno ś nej lek ko ści bytu to -
czy z czy te l ni kiem grę, w któ rej od bio r ca zo sta je „za rzu co ny” sze re giem py tań,
któ re per ma nen t nie się zmie niają. Dzie je się tak w nie sko ń czo ność. Mo ż na to
właś nie zaob se r wo wać na przykład zie głów nych po sta ci Nie zno ś nej lek ko ści
bytu. Bo ha te ro wie uczą się akce p ta cji dwuz na cz no ści i nie pe w no ści eg zy sten cji 
i my śle nia. Ich dra mat po le ga na tym, że zo stają uwikłani w Hi sto rię, któ ra zo -
sta je tu przed sta wio na jako „pe w na sy tu a cja egzy sten cja l na”. Hi sto ria za my ka
człowie ka w pułapce bez wyj ścia. W tym dzie le pa dają też słowa: 

Po wieść nie jest wy zna niem au to ra, lecz ba da niem tego, czym jest ży cie lu dz kie w pułapce,
jaką jest świat (Kun de ra 1996, s. 167). 

W Nie zno ś nej lek ko ści bytu dia le kty ka lek ko ści i cię ża ru prze kształca się
w ró ż no ra kie fo r my. Mo że my na przykład zaob se r wo wać ją wte dy, kie dy To -
masz sta je przed dy le ma tem, czy za pro sić Te re sę na stałe do Pra gi, czy też
o niej za po mnieć. Pod ję cie de cy zji jest dla nie go trud ne, al bo wiem w pie r -
wszym wy pa d ku stałby się za Te re sę odpo wie dzia l ny (cię żar), a w dru gim za -
cho wałby co pra wda nie za le ż ność i mógłby wieść doty ch cza so wy tryb ży cia
(lek kość), acz ko l wiek spo t ka nie z ko chanką byłoby w tym wy pa d ku wątpli we.
Au tor snu je roz wa ża nia na te mat, czy rze czy wi ście cię żar jest na pra wdę taki
stra sz ny, a lek kość wspa niała. Świadczą o tym słowa, któ re za wie rają w isto cie
jądro całej po wie ści:

Naj cię ż sze brze mię nas po wa la, przy ci ska do zie mi, upa da my pod nim. Ale w po ezji miłos nej
wszy stkich wie ków ko bie ta pra g nie być obciążona brze mie niem mę skie go ciała. Naj cię ż sze brze -
mię jest jed no cze ś nie ob ra zem najin tensy wnie j szej pełni ży cia. Czym cię ż sze brze mię, tym na sze
ży cie bli ż sze jest zie mi, tym jest rea l nie j sze i pra wdzi wsze. W prze ciw ie ń stwie do tego całko wi ty
brak brze mie nia spra wia, że człowiek sta je się lże j szy od po wie trza, wzla tu je w górę, od da la się
od zie mi, od zie m skie go by to wa nia, sta je się na wpół rze czy wi sty, a jego ru chy są ty leż swo bod -
ne co po zba wio ne zna cze nia. Cóż więc mamy wy brać? Cię żar czy lek kość? (Kun de ra 1996,
s. 6–7).

Bo ha te ro wie po wie ści stają przed dy le ma tem, co wy brać, jaką ob rać dro gę,
co jest wa ż nie j sze: wie r ność, czy zdra da? Ciało czy du sza? Es muss sein czy
Ein mal ist ke in mal? Cały czas ta r ga ni są wątpli wo ścia mi. Nic nie jest pe w ne.
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Wszy stkie ele men ty pod le gają per ma nen t nej zmia nie, są dwu z na cz ne. Brak jest
pun ktu opa r cia (por. Ko ściu kie wicz 2011, s. 55). Kie dy Te re sa opu sz cza po ta je -
m nie Szwa j ca rię i wra ca do Czech, To masz ma przed sobą dy le mat: wy je chać
czy zo stać: 

To masz prze je chał gra ni cę Cze chosłowa cji [...] Es muss sein, po wta rzał so bie w du chu To -
masz, ale po tem oga r nęło go zwątpie nie: czy na pra wdę tak mu siało się stać? To pra wda, po zo stać 
w Zu ry chu i wy ob ra żać so bie, jak Te re sa żyje sama w Pra dze, było nie do znie sie nia. Ale jak
długo mę czyłoby go współczu cie? Całe ży cie? Czy może cały rok? Albo mie siąc? Albo ty l ko ty -
dzień? Skąd miał wie dzieć? Jak miał to wy pró bo wać? (Kun dera 1996, s. 28–29).

Musi do ko nać wy bo ru po mię dzy powołaniem do by cia le ka rzem chi ru r giem
a prze j ścio wym za ję ciem, po le gającym na my ciu okien, do cze go zmu sza go
ów cze s na sy tu a cja. To masz za sta na wia się nad swym by tem, nie ustan nie się
waha nad pod ję ciem de cy zji, szu ka od po wie dzi na nu r tujące go py ta nia, prze de
wszy stkim o swą to ż sa mość. 

Lek kość, którą od czu wał na początku sa mo tnej eg zy sten cji w Zu ry chu za -
mie niła się w cię żar nie do znie sie nia: 

W so bo tę i w nie dzie lę od czu wał słodką lek kość bytu, któ ra zbli żała się do nie go z głębi
przyszłości. W po nie działek zwa lił się na nie go cię żar, ja kie go do ty ch czas nie znał. Wszy stkie
tony że la za ro sy j skich czołgów były ni czym w po rów na niu z tym cię ża rem. Nic nie jest cię ż sze
od współczu cia. Na wet własny ból nie jest tak cię ż ki jak ból z kimś współod czu wa l ny, ból za ko -
goś, dla ko goś, zwie lo krot nio ny przez wy ob ra ź nię (Kun dera 1996, s. 27)

W uczu ciu łączącym dwo je głów nych pro ta go ni stów mo że my od na leźć dia -
le kty kę lek ko ści i cię ża ru. Sa bi na z ko lei ciągle ucie ka przed ota czającym ją ki -
czem. Po mię dzy ko le j ny mi zdra da mi sta je się lże j sza. Acz ko l wiek czas po ka zu -
je, że ten stan ciągłej ucie cz ki sta je się dla niej nie do znie sie nia, za czy na jej
prze ra ź li wie ciążyć, bo ha ter ka od czu wa dra mat włas nej eg zy sten cji. Wte dy to
Sa bi na za czy na tę sk nić za cię ża rem, za zmianą doty ch cza sowe go try bu ży cia: 

Pra gnęła wów czas, żeby raz wre sz cie sko ń czyła się ta nie bez pie cz na dro ga zdrad. Pra gnęła się 
za trzy mać (Kun dera 1996, s. 88).

Ma lar ka, wy emi gro wa wszy do Sta nów Zjed no czo nych, sta ra się wieść spo -
ko j ne ży cie, z dala od Czech, ukry wając swe po cho dze nie, acz ko l wiek nie po -
tra fi uwo l nić się od ob ra zów przeszłości:

Do brze sprze da je swe ob ra zy i lubi Ame ry kę. Ale ty l ko na po wie rz ch ni. To, co jest pod po -
wie rz ch nią, jest ob cym świa tem. Nie ma tam w głębi żad ne go dzia d ka ani stry j ka. Boi się, że ją
zamkną do tru m ny i spuszczą w dół, w ame ry kańską zie mię.
   Dla te go pe w ne go dnia na pi sała te sta ment, w któ rym zażądała, żeby jej ma r twe ciało zo stało
spa lo ne, a po piół roz sy pa ny. Te re sa i To masz uma r li pod zna kiem cię ża ru – ona pra g nie um rzeć
pod zna kiem lek ko ści. Bę dzie lże j sza od po wie trza (Kun dera 1996, s. 205).

Te re sa, któ rej ucieczką od nie szczę śli we go dzie ci ń stwa była le ktu ra książek
i mu zy ka po wa ż na, stała się ich ofiarą. Pra wda, do któ rej dąży ob ja wia się
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u niej za rów no w na iw no ści, jak i w cię ż ko ści, w du szy, któ ra jest obciążona
ciałem. Te re sa nie ucie ka przed prze zna cze niem, akce p tu je dwu z na cz ność i nie -
pe w ność eg zy sten cji. Życie bo ha te rów może wy dać się czy tel ni ko wi z jed nej
stro ny po wa ż ne, god ne wie cz ne go po wta rza nia się, a z dru giej stro ny ulo t ne,
nie ma l że nie pra wdzi we. 

Do ktry na wie cz ne go po wro tu jawi się w tej po wie ści na przykład zie psa Ka -
re ni na – su cz ki Te re sy i To ma sza. Jego właści cie le żyją w cza sie li ne a r nym,
a ich pu pil w krę gu Nie tzsche a ń skiej idei: 

Ka re nin nie na wi dził zmian. Czas pie ska nie bie g nie w li nii pro stej, nie po su wa się wciąż do
przo du, od jed ne go zda rze nia do dru gie go. Roz gry wa się w krę gu po do bnym do ru chu wska zó -
wek ze ga ra, któ re rów nież nie biegną wa ria c ko na przód, ale kręcą się w kółko po cy fer b la cie,
dzień po dniu, po wta rzając te samą tra sę (Kun dera 1996, s. 56–57).

Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, że po stać Ka re ni na jest wie cz nym po wro -
tem, któ ry po wta rza się w tym ży ciu, a dzię ki temu na da je mu nie na tu ralną
wręcz lek kość. Główni bo ha te ro wie Nie zno ś nej lek ko ści bytu po śmie r ci Ka re -
ni na zdają so bie spra wę z tego, iż poza Ka re ni nem nic nie ist nie je, poza ko li -
stym cza sem jego ży cia. Zo stał on na wet na zwa ny „stra ż ni kiem ze ga ra”. Dzię ki 
prze pro wa dz ce na wieś Te re sa i To masz od naj dują idyl lę, prze noszą się w „ra j -
ski” świat Ka re ni na. Ich eg zy sten cja na bie ra no we go, pełnego wy mia ru. To -
masz właś nie na głuchej pro win cji po czuł się na pra wdę szczę śli wy przy boku
Te re sy i Ka re ni na. Uwo l nił się od we wnę trz ne go da i mo nio nu „es muss sein”. 

Za rów no pol scy, jak i cze s cy kry ty cy li te rac cy pod kre ślają, że kon ce p cja
wie cz ne go po wro tu jest jedną z wa ria cji, ja kie po ja wiają się w twó r czo ści Kun -
de ry. Na przykład Eva Le Grand w swym stu dium Kun de ra aneb Paměť to u hy,
w dru giej czę ści za ty tułowa nej „Va ria ce”, po ru sza pro blem wie cz ne go po wro tu
w Nie zno ś nej lek ko ści bytu cze skie go pi sa rza. Nad mie nia, iż jest to jed na z wa -
ria cji, któ re nie ustan nie po wta rzają się w li te ra tu rze. W Nie zno ś nej lek ko ści
bytu per ma nen t nie się krzy żu je czas li ne a r ny z cza sem ko li stym. W roz dzia le
„Uśmiech Ka re ni na” ba da czka za uwa ża, iż: 

[...] nostalgická me di ta ce o tom, že je nemožné, aby člověk dosáhl idy ly nebo Štěstí jakožto to u hy 
po opakování, po mytickém věčném návratu, současně de no tu je nejsžíravější iro nii to ho to
velkého milostného románu: Štěstí umožněné opakováním i úsměv idy ly jsou tu dostupné …
po uze pso vi. V této fi kci věčného návratu jako času Štěstí a idy ly Kun de ra zno vu su ge ru je, že
každá lyrická ilu ze, každá podvodná ma ska kýče vlastně zakrývá samo tragično exi sten ce: tedy
naši konečnost a smrt (Le Grand 1998, s. 100–101).

Na przykład zie tej po wie ści mo ż na wy wnio sko wać, że lek kość jest dla Kun -
de ry pełna gro zy, nie do unie sie nia, przytłaczająca, a brak cię ża ru nie zno ś ny4.
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4 Mo że my to zaob se r wo wać ta k że w ko le j nych po wie ściach M. Kun de ry, mia no wi cie w Żar-
 cie, Życie jest gdzie in dziej czy w Księ dze śmie chu i za po mnie nia.



Nawiązuje do my śli gre c kie go fi lo zo fa, ma te ma ty ka i mi sty ka Pi ta go ra sa,
żyjącego w VI wie ku p.n.e., i jego ucz niów5. Sta wia li oni py ta nia o wy bór cię -
ża ru względ nie lek ko ści. Świat opa r ty był według fi lo zo fa i jego wy zna w ców
na anty no mii: lek kość – cię żar, światło – cie mność6. Kun de ra twier dzi, iż Par -
me ni de sa z Elei (VI wie ku p.n.e.) ta k że nu r to wało to za gad nie nie:

Świat jawił mu się po dzie lo ny na anty no mie: światło – cie mność, de li ka t ność – szo r stkość,
ciepło – zi m no, byt – nie byt. Je den bie gun był po zy ty w ny (światło, ciepło, de li ka t ność, byt), dru -
gi ne ga ty w ny. Taki po dział na ne ga ty w ne i po zy ty w ne bie gu ny może się nam wy dać dzie cin nie
łatwy. Z wyjątkiem jed ne go przy pa d ku: co jest po zy ty w ne – cię żar czy lek kość?
   Pa r me ni des od po wia dał: lek kość jest po zy ty w na, cię żar ne ga ty w ny. Czy miał ra cję? To jest
py ta nie. Jed no jest pe w ne: anty no mia cię żar – lek kość jest naj bar dziej ta je mni cza i naj bar dziej
wie lo zna cz na ze wszy stkich anty no mii (Kun dera 1996, s. 7).

Po sta ci, na kre ślo ne przez Kun de rę mo ż na po dzie lić na dwie ka te go rie: po -
sta ci lek kie, któ re po go dziły się z nie wa ż ko ścią (przykładem jest Sa bi na) i po -
sta ci cię ż kie, walczące o własną to ż sa mość (przykładem jest Te re sa) (por. Ko -
ściu kie wicz 2011, s. 56–57). 

Wa r to do dać, iż Nie znośną lek kość bytu mo że my od czy ty wać na ki l ku po -
zio mach. Po pie r wsze jest to książka o miłości, po dru gie książka, któ ra po sia da 
wy dźwięk po li ty cz ny. Jest po wie ścią uka zującą dobę ko mu ni styczną, w któ rej
pi sarz re fle ktu je swe do świa d cze nia z tego okre su, tworząc swo istą „en cy klo pe -
dię ko mu ni z mu”, jak okre ślił ją Petr A. Bílek. Pod ko niec lat osiem dzie siątych
pełniła fun kcję wyjątko we go wpro wa dze nia do ko mu ni z mu. Kun de ra wy ja ś nia
w niej czy te l ni kom, któ rzy nie do świa d czy li ży cia za że lazną ku r tyną, po ję cia
związane z re żi mem. Po trze cie jest po wie ścią o pi sa niu po wie ści. Ten trze ci
po ziom kie ru je au tor do inte lektu a li stów. Te po zio my wza je m nie się prze ni kają, 
są ze sobą powiązane i umo ż li wiają, tym sa mym, roz ma i te od czy ty wa nie tego
dzieła. 

Miłosna hi sto ria, którą przed sta wia Kun de ra na ka r tach swej po wie ści wy -
cho dzi z czte rech głów nych po sta ci, któ re roz pa dają się do dwóch bi na r nych
opo zy cji. Pi sarz wy ra ź nie nawiązuje tu do Anny Ka re ni ny Lwa Tołsto ja, do
głównych bo ha te rów dzieła ro sy j skie go pi sa rza, acz ko l wiek u cze skie go au to ra
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5 Np. Ar chy tas z Ta ren tu, Ti ma ios z Lo kri, Eu do ksos, Fi lo la os, Eu ry tas. 
6 Pita gore j czy cy stwo rzy li tzw. „stałe pary”. Du a lizm kazał im się do pa try wać we wszy stkich

dzie dzi nach prze ciw ieństw. Przed sta wi li wy kaz 10 naj waż nie j szych prze ciw ieństw: gra ni ca i bez -
kres, pa rzy ste i nie pa rzy ste, jed ność i mno gość, kie ru nek w pra wo i w lewo, pie r wia stek mę ski
i że ń ski, spo kój i ruch, li nia pro sta i krzy wa, światło i cie mność, do bro i zło, kwa drat i fi gu ra
podłużna. Wa r to pod kre ślić, iż Pita gore j czy cy upa mię t ni li się na ró ż nych po lach: 1. wpro wa dzi li
do fi lo zo fii wie rze nia re li gi j ne do tyczące du szy i jej prze zna czeń; 2. do ko na li od kryć astro no mi -
cz nych , któ re do pro wa dziły do no we go ob ra zu wszech świa ta nace cho wa ne go prze de wszy stkim
pra widłowo ścią ma te ma tyczną; 3. wpro wa dzi li kon ce pcje meta fi zy cz ne – te o ria li cz by po j mo wa -
nej jako za sa da świa ta i prze ko na nie o har moni j no ści świa ta (viz Ta tar kie wicz 2007). 



nie mo że my, sen su stri c to, wy ró ż nić po sta ci po zy ty w nych i ne ga ty w nych7. Ich
ce chy cha ra kte ru zmie niają się w za le ż no ści od oko li cz no ści, w któ rych się zna -
le ź li, od do świa d czeń. Nie zno ś na lek kość bytu zo stała na pi sa na w ten spo sób,
aby śmy nie iden tyfi ko wa li się z żadną z tych kre a cji. Bo ha te ro wie zo stają „rzu -
ce ni” przez na rra to ra w wir sy tu a cji egzy sten cja l nych w celu ob se r wa cji ich za -
cho wań, wy bo rów. Na plan pie r wszy wy su wa się wszech obe c ny ese i sty cz ny
ko men tarz, bar dzo rza d ko wy stę pujący w ode rwa niu od fabuły. Bílek za sta na -
wia się: do ja kie go sto p nia ta hi sto ria miłosna jest uni wer sa l na, a do ja kie go sto -
p nia dete rmi no wa na jest kon te kstem społecz nym (roz gry wa się w Cze chosło-
wa cji w la tach sie dem dzie siątych – osiem dzie siątych XX wie ku)? 

W tej po wie ści mo że my zaob se r wo wać po wolną, men talną i psy chiczną
prze mia nę pro ta go ni stów wraz ze zmie niającymi się oko licz no ścia mi. Śle dzi my 
ich ra dy kalną prze mia nę. Nie wy stę pu je tu prze mia na fi zy cz na, jak w twó r czo -
ści Fran za Ka f ki. Na początku utwo ru To masz jest po sta cią do mi nującą – le -
karz, właści ciel mie sz ka nia w Pra dze, itd., pod czas gdy Te re sa jest po sta cią za -
leżną. Na to miast na ko ń cu po wie ści wi dzi my sy tu a cję od wrotną. Kun de ra two -
rzy in te re sującą, wy ra fi no waną grę – to, co na początku de fi nio wał jako lek kość 
i cię żar ule ga zmia nie. Czy te l nik musi roz wa żyć, czy rze czy wi ście To masz po -
zo sta je tym ucie le ś nie niem lek ko ści a Te re sa cię ż ko ści, czy jest ina czej. Bílek
uwa ża, że ten utwór jest otwa r ty na wie le spo so bów czy ta nia, in ter pre ta cji (por.
Bílek 2018). 

Ha li na Ja na szek–Ivaničkowa za uwa ża, iż bo ha te ro wie Nie zno ś nej lek ko ści
bytu od wra cają się od tra dy cy j nych wa r to ści, ta kich jak: oj czy z na, na ród, re wo -
lu cja, co czy ni tę po wieść in try gującą (por. Janaszek-Ivaničková 2002). Po sta -
cie po pa dają w ciągłość kry zy su. Zy skują świa do mość, aże by ją za raz stra cić.
Ta r ga ni są wy bo ra mi po mię dzy duszą a ciałem, miłością a se ksem, nie są w sta -
nie ni cze go prze zwy cię żyć. 

To masz Kubíček pu en tu je: 

Nietzschův mýtus o věčném návratu je mo men tem odmítnutí dějin, a tedy ztrátou hod not.
V opakování dějin se vytrácí jedinečnost činu, jedinečnost lidského živo ta, jeho tíha se stává
lehkostí a jeho le h kost se stává tíhou. Prin cip bi na ri ty, na němž fun gu je společnost, na němž
společnost de fi nu je svůj smysl, se stává nejasným. Dochází k roz pa du hod not. To slo vo u Kun de -
ry nezazní. Je ale dostatečně zřetelně vyznačeno vyslovenými opo zi ce mi světlo – tma, le h kost –
tíže, te p lo – chlad (Kubíček 2013, s. 27).

He le na Kosková pod kre śla, iż Nie zno ś na lek kość bytu zo stała na pi sa na
w opa r ciu o te ch ni kę wa ria cyjną i jest ona:
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7 Wa r to wspo mnieć, iż Te re sa udając się na spo t ka nie z To ma szem (miało to mie j s ce na po-
czątku ich zna jo mo ści), za bie ra ze sobą książkę Lwa Tołsto ja – Annę Ka re ni nę.



[...] kni hou variací na téma nekonečné 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 stře-
távají, 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, s. 178).

Za uwa ża, iż na ko m po zy cję po wie ści 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 skutečnosti obsaženým (Kosková 1987, s. 181).

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 re żi mu i ogól no lu dz kiej. Sto su je au to iro nię. Zda niem 
Ko sko wej Kun de ra two rzy hi sto rie, aże by uka zać je w filo zo fi cz nym świe t le
i na tym tle je ana li zo wać, szu kając głęb sze go sen su. Ba da czka pu en tu je, iż
w tym dzie le do strzec mo ż na główny te mat, któ ry po ja wia się ta k że i w in nych
utwo rach Kun de ry, spo ru po mię dzy iro nią a scep ty cy z mem w spo so bie post rze -
ga nia ota czającej nas rze czy wi sto ści. Po wieść ta – według Ko sko wej – jest
głosem ge ne ra cji, jak i całego na ro du. 

W Wa l cu po żeg na l nym z ko lei za uwa ża my, iż nie wy stę pu je je den główny
bo ha ter. Ki l ka po sta ci wie dzie prym i tworzą się po mię dzy nimi ró ż no rod ne
powiąza nia, pa ra le le, anty no mie. Le j t mo tyw „lek ko ści i cię ża ru” jawi się czy -
tel ni ko wi w mo men cie, kie dy Ja kub roz wa żając mor de r stwo jako akt sa mo po -
zna nia przy ta cza po stać Ra skol ni ko wa, któ ry:

[...] za mor do wał, by od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy człowiek ma pra wo za bić oso b ni ka
bezwa rto ścio we go i czy zdoła udźwignąć cię żar tego mor de r stwa; swoją zbrod nią spra w dzał
sie bie sa me go.
   Tak, jest tu coś, co zbli ża go do Ra skol ni ko wa: bez ce lo wość mor de r stwa, jego cha ra kter
teo re ty cz ny. Ale są też ró ż ni ce [...] (Kun de ra 2001, s. 182). 

Ja kub nie czu je wy rzu tów su mie nia, jak bo ha ter Zbrod ni i kary Fio do ra Do -
sto je wskie go. Swój po stę pek roz pa tru je w ka te go rii „lek ko ści”. 

Ewa Gra czyk kon sta tu je: 

[...] dla bo ha te ra Zbrod ni i kary jego czyn jest prze ra żającym wyj ściem ze świa ta ro jeń. [...]
Od zy ska nie, do tknię cie re a l no ści jest długo trwałym pro ce sem, któ re go początkiem sta je się
zbrod nia. Jest to osta t nia szan sa zbu dze nia się z ko sz mar ne go snu. Ra sko l ni kow uzyskuje ją,
Ja kub na to miast nie. W Wa l cu po żeg na l nym to sa me mu Ja ku bo wi przy da rzyło się coś, co było
tre ścią jego „ro zu mne go”, pre cyzy j ne go ro je nia. Jego czyn stał się nie zwykłą syn tezą właści wo ści 
zbrod ni po ten cja l nej (wy my ślo nej, fan ta sty cz nej) z re a l nym mor de r stwem. Ja kub na za wsze
po zo stał w śro d ku włas ne go ro je nia, pra wdo podo b nie ni g dy nie budząc się ze zbrod ni cze go snu
(Gra czyk 1994, s. 14). 

Acz ko l wiek w jed nej z osta t nich scen utwo ru wi dzi my, jak Ja kub:
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[...] pod szedł szy b kim kro kiem do sa mo cho du, otwo rzył drzwi cz ki, usiadł za kie ro w nicą i ru szył
ku gra ni cy. Je sz cze wczo raj spo dzie wał się, że ten mo ment przy nie sie mu ulgę. Że wy je dzie stąd
z przy je mno ścią. Że wy je dzie skądś, gdzie uro dził się omyłkowo i gdzie w isto cie nie jest jego
mie j s ce. Tym cza sem te raz wie dział, że wy je ż dża z je dy nej swej oj czy z ny i żad nej in nej nie ma
(Kun de ra 2001, s. 194). 

Pro ta go ni sta po raz pie r wszy w ży ciu po czuł cię żar i smu tek.
Róża z ko lei na zna czo na jest lek ko ścią, bie r nie pod da je się lo so wi, po go -

dziła się z własną nie wa ż ko ścią i nie wa ż ko ścią ota czającego ją świa ta:

To nic przy je mne go uro dzić się w małej mie ści nie, do któ rej ro kro cz nie zje ż dża dzie sięć ty się -
cy ko biet i nie mal ani je den młody mę ż czy z na; [...] prze ra żało ją, że jej czas mija w tej małej
dziu rze, w któ rej nic się nie dzie je, i cho ciaż była młoda, sta le my ślała o tym, że ży cie mi nie, za -
nim ona w ogó le za cz nie żyć (Kun de ra 2001, s. 28–29). 

Ewa Gra czyk za zna cza:

We wszy stkich swo ich de cy zjach Róża uka zu je się jako ty po wa ko bie ta i prze cię t ny człowiek.
Z jed nej stro ny od da je stan duch wię kszo ści ko biet (nie ko cha nych, sza rych), z dru giej zaś – kon -
dy cję sto tali zo wa nej zbio ro wo ści, zdezo rien to wa nej i nie szczę śli wej w obu swych płciach. [...]
W wie lu sce nach tej po wie ści to wa rzy szy jej zde spe ro wa ny „chór” dwu przy ja ciółek, „chu dej”
i „trzy dziesto pięcio let niej”, do da t ko wo utrud niający Róży uświa do mie nie so bie, kim jest, od da -
lający zdo by cie wie dzy o włas nych pra gnie niach. [...] „Chu da” i „trzy dzie stopię ciolet nia” żyją
w kli ma cie po ni że nia uz na ne go za coś oczy wi ste go, w po gar dzie ży wio nej rów nież wo bec sie bie
– i tym „wi ru sem” upo ko rze nia za ra żają ta k że Różę (Gra czyk 1994, s. 6–7). 

W Księ dze śmie chu i za po mnie nia, choć wiodącym te ma tem jest za po mnie -
nie, czy ra czej wa l ka z nim, cze ska emi gran tka Ta mi na uo sa bia mo tyw cię ż ko -
ści: 

Musi [...] nieść na ra mio nach cię żar cza su jak krzyż, któ ry z dnia na dzień sta je się co raz cię ż -
szy (Kun de ra 1993, s. 189). 

Chciałaby, aże by jej ży cie na brało swo i stej lek ko ści, acz ko l wiek pra g nie za -
cho wać pa mięć o zmarłym mężu za wszelką cenę, nie może zgo dzić się na za -
po mnie nie:

– Czy ż by ni g dy nie miała pani pra gnie nia ucie cz ki?
– Miałam – przy zna je Ta mi na. – Mam stra sz ne pra gnie nie ucie cz ki. Ale dokąd?
– Tam, gdzie rze czy są lek kie jak pod much wia tru. Gdzie wszy stko tra ci swój cię żar. Gdzie nie
ma wy rzu tów su mie nia.– Tak – od po wia da Ta mi na w roz ma rze niu – iść dokądś, gdzie rze czy nie
mają wagi (Kun de ra 1993, s. 167–168). 

Bo ha ter ka kon te m p lując swą to ż sa mość, los pra g nie uciec przed ota czają-
cym ją „cię ża rem”:

Owa pu sta jama w żołądku, to jest właś nie nie zno ś ny brak cię ża ru. Jed no eks tre mum bo wiem
jest w sta nie na ty ch miast zmie nić się w swo je za prze cze nie – ma ksy ma l na lek kość stała się stra -
sz li wym cię ża rem lek ko ści i Ta mi na zda je so bie spra wę, że nie jest w sta nie udźwignąć tego cię -
ża ru ani przez chwi le dłużej. Od wra ca się więc i bie g nie (Kun de ra 1993, s. 191).
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Z ko lei w utwo rze Życie jest gdzie in dziej rów nież od naj du je my mo tyw lek -
ko ści i cię ża ru, kie dy to główny pro ta go ni sta po eta Ja ro mil przez całe ży cie po -
szu ku je w swej twa rzy ry sów mę sko ści: 

[...] dro b ne rysy czy niły go o ki l ka lat młod szym, a po nie waż jego ko le dzy szko l ni byli o rok od
nie go sta r si, jego dzie cię cy wygląd był tym bar dziej wi do cz ny, nie dający się ukryć, wie lo kro t nie
w ciągu dnia ko men to wa ny i Ja ro mil nie mógł ani na chwi lę o nim za po mnieć. Ja kież to było
brze mię, nieść taką twarz! Ja k że cię ż kie były te jej le ciu t kie rysy! (Kun de ra 2002, s. 83). 

Ja ro mil pragnął aże by oto cze nie uznało go za mę ż czy z nę, za oso bę do rosłą,
a de li ka t ne rysy twa rzy mu to unie mo ż li wiały, przez co bo ha ter mie wał ta k że
prze ra żające sny o „lek kiej twa rzy ry so wa nej paję czy no wy mi pociągnię cia mi,
którą da re m nie sta rał się pod nieść i od rzu cić” (Kun de ra 2002, s. 84).

Mo ż na skon sta to wać, iż w utwo rze Nie wie dza wy zwo lo na z ja rz ma pru de rii
ma t ka Ire ny jest po sta cią na zna czoną lek ko ścią, pod czas gdy jej cór ka re pre zen -
tu je cię żar. Gu staf, szwe dz ki ko cha nek Ire ny po akcie miłos nym z jej matką
uświa do mił so bie, iż za wsze szu kał przy Ire nie wol no ści a zna lazł ją przy jej
ma t ce: 

Ire na oddała mu się z całym cię ża rem swe go ży cia, a on pragnął żyć bez cię ża ru. Szu kał w niej 
ucie cz ki, a ona sta wała przed nim ni czym wy zwa nie; ni czym re bus; ni czym za da nie do wy ko na -
nia; ni czym sę dzia w tra kcie przesłucha nia (Kun de ra 2003, s. 108). 

Ire na na za wsze na zna czo na bę dzie cię ża rem emi gra cji, wy da rzeń hi sto ry cz -
nych, któ re ją ukształtowały i prze wa lu o wały jej eg zy sten cję, choć jej ży cie roz -
gry wa się w no wej oj czy ź nie – „gdzie in dziej”. 

Re a su mując, ka te go rie lek ko ści i cię ża ru w pełni mo że my od nieść do po sta ci 
z książek Kun de ry. Jak już zo stało wspo mnia ne, za bo ha te rów lek kich mo ż na
uwa żać tych, któ rzy po go dzi li się za rów no ze swą eg zy stencją, jak i ota czającą
rze czy wi sto ścią (na przykład Róża z Wa l ca poże gna l ne go, Sa bi na z Nie zno ś nej
lek ko ści bytu), a po sta ci cię ż kie pró bują od na leźć swą to ż sa mość, od czu wają
ból ist nie nia (na przykład Te re sa z Nie zno ś nej lek ko ści bytu, Ta mi na z Księ gi
śmie chu i za po mnie nia). 

Mo tyw lek ko ści i cię ża ru, jak stwier dził sam pi sarz, sta no wi słowo – klucz,
„te mat z wa ria cja mi”, któ ry po ja wia się w ki l ku jego utwo rach. 

Na le żałoby wspo mnieć, iż Kun de ra za wsze pod kre śla, że twó r czość nie jest
spo wie dzią pi sa rza. Dys tan su je się od założe nia utwo ru jako au to bio gra fii. Ka ż -
dy bo ha ter jego po wie ści przed sta wia inną pra wdę, inny aspekt rze czy wi sto ści.
Sam au tor nie uto ż sa mia się z żadną z tych po staw. 

Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, iż utwo ry cze skie go pi sa rza dzię ki ele -
men tom miłos nym, do tyczącym śmie r ci, do no sów, are szto wań, małżeństw,
zdrad, za bójstw, zbie gów oko li cz no ści są czy ta ne z wie l kim zain tere so wa niem
na całym świe cie i wy da wa ne w du żych nakładach. Twier dzi się, że fe no men
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popu la r no ści Kun de ry spo czy wa w tym, że w spo sób pa sjo nujący, lek ki pi sze
o spra wach ży cia co dzien ne go. Sy l vie Richterová kon sta tu je, iż „Kun de ra po pi -
su je oko l no sti a mo ti vy, které ve dou jeho hrdi ny k tomu, aby předstírali sami
sebe; důležité je, že je jich počínání není ni k dy dáno ho lou nezbytností,
nepředstavuje také ni k dy jediné možné řešení” (Richterová 1986, s. 45). 
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K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora
Hen ry ka Ja si czka

Abs tract

The au t hor in his ar ti c le de als with the cre a tion of children’s re no w ned Po lish poet of the
Czech Cie szyn Si le sia Hen ryk Ja si czek (1919–1976). The au t hor em p ha si zes the de si g na tion of
the most po pu lar poet of post war the ir re gion as “ly ri cal Ha r mo ni zer” as he was dub bed Ostra va
cri tic Drahomír Šajtar (1922–2009). This de si g na tion ap p lied for Ja si czek´s ly ri cism de si g na ted
adult re a ders, but espe cial ly his po etry for chi l dren. Ja si czek du ring his life pu b li s hed in 1968
a book of po etry for chi l dren Baj, baju z mo je go kra ju (Tell fa i ry ta les from my re gion). It in clu -
des po ems that Ja si czek pu b li s hed in ma ga zi nes for chi l dren from the Po lish mi no ri ty in the
Czech Cie szyn Si le sia, even ma ga zi ne “Ju trzen ka” he fo un ded and was edi tor in chief. The au t -
hor, ho we ver, tra ces its work for chi l dren up to the se ven ties of the 20th cen tu ry, when Ja si czek
lon ger al lo wed pu b li s hing be ca u se of his pro test aga inst en te ring the Wa r saw Pact ar mies into
Cze chos lo va kia in Au gust 1968. His po ems for chi l dren has ema na ted press and were in ten ded
for children’s we ll-known, espe cial ly gran d chi l dren po etess Ewa Mi le r ska. The ar ti c le is ba sed on 
a her mene uti cal ly in ter pre ti ve re se arch met ho do lo gy le a ning on ar chi val re se arch in the esta te of
the fa mi ly Mi le r ski in Ny dek (Czech Re pu b lic).

Abs trakt

Au tor se ve svém článku zabývá tvor bou pro děti významného polského básníka z českého
Těšínska Hen ry ka Ja si czka (1919–1976). Au tor kla de důraz na označení to ho to nejpopulárnějšího 
poválečného básníka svého re gio nu jako „lyrického harmonizátora“, jak jej na zval ostravský kri -
tik Drahomír Šajtar (1922–2009). Toto označení pla ti lo pro Ja si cz ko vu ly ri ku určenou dospělým
čtenářům, ale zejména jeho po ezii pro děti. Ja si czek během svého živo ta pu b li ko val v roce 1968
knížku po ezie pro děti Baj, baju, z mo je go kra ju (Vyprávěj pohádky z mého kra je). Ta za hrnu je
básně, které Ja si czek pu b li ko val v časopisech pro děti z polské menšiny na českém Těšínsku, do -
kon ce časopis „Ju trzen ka” sám založil a byl jeho šéfredaktorem. Au tor článku však sle du je jeho
tvor bu pro děti až do sedmdesátých let 20. století, kdy Ja si czek již pu b li ko vat nesměl kvůli svému 
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1 Hen ryk Ja si czek zveřejnil v polském měsíčníku pro děti „Ju trzen ka” v le tech 1958–1970
ce l kem 105 básní (Kli mas 1995, s. 117–120).



pro te stu vůči vstu pu armád Varšavské smlo u vy do Československa v srpnu 1968. Jeho básně pro
děti již nevycházely ti skem a byly určeny dětem jeho známých, zejména vnukům básnířky Ewy
Milerské. Článek je založen na her mene uti c ky interpretační me to do lo gii výzkumu opřené o ar -
chivní výzkum v pozůstalosti ro di ny Milerských z Nýdku v České re pu b li ce.

Keywords: Henryk Jasiczek, children’s literature, poetry, the Polish minority in the Czech Cieszyn Silesia,
archival research

Klíčová slo va: Henryk Jasiczek, literatura pro děti, poezie, polská menšina na českém Těšínsku, archivní
výzkum

Nejvýznamnější poválečný spi so va tel z českého Těšínska Hen ryk Ja si czek
(1919 Kot tin g brunn u Vídně – 1976 Český Těšín) byl jak pol skou, tak českou
literární kri ti kou považován za lyrického harmonizátora (Šajtar 1960, s. 16).
Pla ti lo to pro jeho ly ri ku určenou dospělým čtenářům, ale zejména jeho po ezii
pro děti. 

Ja si cz ko va knížka po ezie pro děti Baj, baju, z mo je go kra ju (Vyprávěj po-
hádky z mého kra je) vyšla v r. 1968 v ostravském nakladatelství Pro fil s ilu stra -
ce mi Ma rie Malecké-Tarské a v re da kci fo l klo ri sty Ka ro la Da nie la Kadłubce
v poměrně velkém nákladu patnácti tisíc kusů. Kni ha ob sa hu je třicet dva básní.
Ja si cz ko va sbírka básní pro děti ne mu se la být pro čtenáře překvapením, neboť
její au tor založil v r. 1958 časopis pro polské děti z českého Těšínska „Ju trzen -
ka”1 a přispíval tvor bou pro děti i do dalších polských časopisů pro děti a mlá-
dež „Ga ze t ka Pio nie ra” a „Og ni wo”2. Mezi polskými au to ry z českého Těšínska 
píšícími pro děti, jako byli Gu staw Prze czek, Gu staw Sa j dok nebo Ka ro li na
Rusz (1925–1976), z nichž ta posledně jmenovaná byla evangelického vyznání,
což se výrazně pro je vo va lo i v její tvorbě pro děti (Ma r ti nek 2015, s. 171–173),
zastával Ja si czek plnoprávné místo. 

Zajímavostí v kon te x tu Ja si cz ko va živo to pi su může být i to, že mezi jeho ju -
ve ni lie mi se nachází báseň v češtině z 8. pro sin ce 1937. 

Byl jed nou je den král 
co sličnou dce ru měl 
byl rytíř co krásně hrál 
prin ce z nu za ženu chtěl [...]3. 
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2 Ja si cz ko vy básně roztroušené v časopise Ju trzen ka se po ku si la se brat a zka talo gi zo vat Do ro ta 
Kli mas ve své magisterské diplomové práci Wy ko rzy sta nie utwo rów Hen ry ka Ja si czka w pra cy
z dziećmi przed szko l ny mi, již vedl prof. Ed mund Ro s ner a která byla obhájena na Těšínské
pobočce Slezské uni ve rzi ty v Katovicích (Uni we r sy tet Śląski w Ka to wi cach – Fi lia w Cie szy nie)
v r. 1995 (Kli mas 1995, s. 117–120). Ji nak vce l ku zdařilá práce na některých místech ne ci tu je
přesně zdro je, zejména je to na pováženou při navazování na předchozí dip lo mo vou práci L.A.
Geratowského.

3 Ru ko pis se nachází v soukromém ar chi vu Władysława Si ko ry.



Také v době, kdy byl jako spi so va tel na in de xu, psal poměrně často po ezii
pro děti, kte rou věnoval svým vnukům nebo vnukům těšínské lidové básnířky
Ewy Milerské.4 Jak jsme již uve d li, některé Ja si cz ko vy básně pro děti vyšly
i v českém překladu Evy Sobkové a básník kromě toho spo lu pra co val s lo u t ko-
vým di va d lem Ba j ka v Českém Těšíně.

Ja si cz ko va tvor ba pro děti do plni la kánon regionální li te ra tu ry pro děti
a mládež, zejména o básně vycházející z lokální kulturní tra di ce. Ostatně již
sám ti tul Vyprávěj pohádky z mého kra je je klíčem umožňující, pro ni k no ut
autorův záměr: první část sig na li zu je využití pohádkových motivů čerpaných
z pohádkové tra di ce (nejčastěji lidové), zatímco druhá část tuto tra di ce cha ra -
kte rizu je, umísťuje a dodává určitý kon text. Kraj je tedy sy no ny mem ku l tu ry
a jazy ka národa, kam Ja si czek patří, což souvisí ostatně i s au to rskou a osobní
iden ti tou. Je st liže ja zyk zároveň přerůstá zeměpisné hra ni ce státu, stává se
zároveň sym bo lem vzta hu k vla sti, pro to Ja si czek v této sféře nepotřebuje určo-
vat svou národní i státní příslušnost – jeho „otčinou” je ja zyk a všechno to, co
se dá s jeho pomocí na zvat, za cho vat nebo přivolat. Kulturní příslušnost tedy
stojí nad národní nebo státní příslušností. Kraj je také mýtus, le gen da, přísloví,
zvyk, celý ten roz sah tra di ce, která se tu a tam ob je vu je v Jasiczkově tvorbě
a or ga ni zu je ha r mo nii světa, který je jím vyvoláván a zobrazován. Kraj je také
kra ji na a její ob raz, jenž je v neustálém po hy bu a jeho poznání je možné jen te h -
dy, když se poddáme jeho změnám. Příroda je tedy pro ti kla dem osu du, její
proměny zejména v dřívějších dobách dete rmi no va ly zásadním způsobem život
člověka (Ge ra to wski 1988, s. 213). Nebylo náhodné, že re da ktor sva z ku Vyprá-
věj pohádky z mého kra je uspořádal básně pod le ročních období. Te ma ti c ky se
básně ne j pr ve vážou k po dzi mu, což mo hlo, ale i ne mu se lo, so u vi set s tím, že
šlo o au to ro vu oblíbenou část roku. Básní, která ob sa hu je hluboké, téměř fi lo zo- 
fické zamyšlení nad tímto ročním obdobím, je Ja wor nad rzeką (Ja vor nad ře-
kou). Ne l ze v ní nepostřehnout mo tiv pomíjení, platónského pan ta rhei (z dia lo -
gu Kra ty los), který Ja si czek podává v mo no tón no sti tekoucí vody, vlnách řeky,
šumu listů, které do ní padá (Mię kina - Pin dur 1996, s. 86): 

[...] 
Więc płyną li sty
po fa lach rze ki, 
gdzieś w świat nie zna ny, 
bar dzo da le ki. 

W tych małych li stach, 
w ko pe r tach złotych, 
pełno nad ziei,
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pełno te sk no ty.
      (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 19) 

[...] 
Plují tedy li sty 
po vlnách řeky,
někam do neznáma,
v svět daleký. 

V těch malých do pi sech, 
v obálkách zlatých, 
je plno naděje,
plno te sk no ty5. 

V každém případě se s konkrétním ročním obdobím pojí pokaždé jiné kra-
jinné a emocionální záběry, každé má své vlastní a nezapomenutelné zabarvení.

Ja si czek pochopitelně píše ja zy kem obrazů, díky nimž můžeme po cho pit
sebe a jiné, než intelektuálně do zra je me, nebo te h dy když za vrhu je me in te lek-
tuální poznání a na hra zu je me je poznáním vytušeným. In tu i ce or ga ni zu je také
svět dětství, kraj svobodné fan ta zie a představivosti, pro sto ty a jednoznačnosti
přijímání věcí (spe ku la ce je dispozicí intelektuálního poznání). Ja si cz ko vy bás-
ně pro děti jsou tedy výsledkem metafyzické kri ze au to ra, výkvětem no sta l gie.
Básník zde nehledá svou iden ti tu tak jako je tomu v jeho filozoficko-reflexivní
ly ri ce nebo v reportážích. Přijímá ji a prio ri (Ge ra to wski 1988, s. 214). Výsled-
kem regionálně zabarvených básní, ať už navazujících na slezský nebo ta tran-
ský fo l klor (Fry szta cki uto piec – Fryštátský vodník, Złotogłowiec – Zla to hlav,
Zbó j nik z Te r cho wej – Zbojník z Těrchové, Stud na trzech bra ci – Stud na tří
bratří aj.), či na konkrétní to pi ku (Od Gi ro wej śnie giem pró szy – Od Gírové le h -
ce sněží, Łuna nad Trzy ńcem – Měsíc nad Třincem, W Gu  tach – V Gu tech, Mo -
ste cki tu nel – Tu nel v Mo stech, A ja mie sz kam w Ty rze – A já bydlím v Tyrské,
Ko le ga z Pio tro wic – Spo lužák z Pe tro vic, Na Wa wel, wnu ku... – Na Wa wel,
vnu ku... atd.), je didaktický či výchovný záměr – mo hou napomáhat k výcho-
vě k vlastenectví, k získání po ci tu regionální příslušnosti re ci pien ta, samozřej-
mě i ke vzta hu k přírodě a li dem, ale mo hou sloužit i k poučení (například
o svém okolí nebo o hi sto rii kra je či státu), do kon ce mo hou vést k sociálnímu
cítění a solidaritě vnímatele s někým, komu se děje křivda. Regionální iden ti ta
se v Jasiczkových básních neo me zu je jen na kva li ty spojené s ob ra zy kra ji ny,
ale odvolává se na zvy ky, přesněji na rod nou kulturní a ja zy ko vou odlišnost na
přesvědčení o odlišnosti to ho to ko u t ku světa (Mię kina - Pin dur 1996, s. 89)

I když výše hovoříme o (vesměs nenásilné) di da xi Jasiczkových básní pro
děti, je jich předností je (až na výjimky) malá míra „přímé di da xe”, na opak
naplnění textů hu mo rem a vti pem, sna ha poučit malého vnímatele a čtenáře fo r -
mou zábavy. Nicméně zejména v časopisecky publikované tvorbě (méně v kniž- 

160 Li bor MAR TI NEK

5 Všechny uvedené citáty z polštiny do češtiny přeložil au tor příspěvku.



ním so u bo ru) se setkávají dvě zásadní složky Ja si cz ko vy ly ri ky, které lze vy s le -
do vat i z vývojového hle di ska: na jedné straně je to autorská po eti ka cha ra kte -
ristická pro jeho dřívější tvor bu, která se vyznačovala služebností vůči vlád-
noucí ide o lo gii, projevující se v literatuře užitím prvků a principů so cia li stic-
kého re a li s mu, na druhé straně sna ha či to u ha po dosažení co největší samo sta t -
no sti umělecké výpovědi, která je přítomna v pozdějších sbírkách (Ge ra to wski
1988, s. 212). Samozřejmě tyto dvě ob la sti ne l ze od sebe stri c to sen su oddělit,
neboť i v první, vesměs starší skupině básní pro děti se naj dou ty pi c ky ja sicz-
kovské verše – se značnou dávkou ly ri s mu, nebo na opak hu mo ru. V menší míře 
se u Ja si czka vyskytují básně s „přemírou re a li ty”, například s va z bou na váleč-
né zážitky6 nebo aktuální společenské (kulturně-společenské, politické,7 spo r -
tovní8) a jiné události. Lyrický hrdi na soutěží a výsledkem jeho snažení je ra -
dost z nové zkušenosti. Po kud svůj boj vzdává, slouží v humorné rovině za
odstrašující příklad, jako v básni Ja cek Nie zda ra (Hon za Nešika): 

Do stał Ja cek 
nowe łyżwy, 
a te łyżwy 
niby wyżły – jed na w lewo, dru ga w pra wo. 
– Bęc! 
Roz bi ty nos a ko la no. 

[...] 

Wró cił Ja cek 
zły do domu, 
o gu zach 
nie rzekł ni ko mu, 
ty l ko ma mie 
tak się zwie rzał: – Ja tam je ż dzię 
do sko na le, 
ty l ko łyżwy 
są nie dba le 

jed na w lewo
dru ga w pra wo 
za miast rów no, 
gładko, w szy ku, 
za karę 
zo staną w domu, 
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niech leżą so bie 
na stry chu.
     (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 26–27) 

Do stal Honzík 
nové lyže 
a ty lyže 
jako ohaři – 
jed na vle vo, druhá vpra vo. 
– Bum!
Rozbitý nos a ko le no. 

[...] 

Vrátil se Honzík 
rozzlobený domů, 
o modřinách neřekl ni ko mu, 
je nom mámě 
tak se svěřil: »Já jezdím do ko na le 
jenže lyže 
jsou nedbalé 

jed na vle vo 
druhá vpra vo 
místo rovně, 
hla d ce, spo lu 
za trest 
zůstanou v domu, 
ať si leží 
na půdě«.

 Po eti ka Jasiczkových básní učí, jak se za cho vat v pravděpodobných si tu a-
cích, báseň je specifickým slabikářem, „vakcínou” pro ti potížím, které přináší
život. Po eti ka básní umožňuje přijetí reálného světa, umožňuje po cho pit, že
úspěšný, spokojený život je dostupný pro každého, i přes některé jeho problé-
my, ale jen te h dy, když se neutíká před životními překážkami, pro tože je nom
ony dovolují od ha lit naše skutečné „já” (Ge ra to wski 1988, s. 212)

Knížka Vyprávěj pohádky z mého kra je ob sa hu je především básně předsta-
vující „li ryczną no ta t kę wzru sze nia, wywołane go na ogół bo dź ca mi wi zua l ny -
mi” (Na wro cki 1968, s. 26) a díly s epickým prvkem soustředěným ko lem (ze-
jména slezských) lidových pohádek a le gend. Do první sku pi ny náleží básně
typu Złote ba żan ty (Zlatí bažanti) nebo W kwie t nio wy dzień: 

W paź dzie rni ko wy deszcz, 
w je sienną plu chę i słotę 
kroczą do sto j nie miedzą 
du m ne ba żan ty złote. 

Z cze r wo nych li ści bu ków 
sre brzy sty de szczyk ka pie, 
ucie kaj, złoty ko gu cie! 
My śli wy cie bie złapie!
           (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 17)
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 V říjnovém dešti, 
v podzimní plískanici a slotě 
kráčejí důstojně po mezi 
hrdí bažanti, celí ve zlatě. 

Z rudých listů buků 
stříbrný deštík kape, 
utíkej, zlatý ko ho u te! My s li vec chystá se na tě!

Wró b le roz sy pały perełki krzy ku: 
Pa trz cie, ile bla sku kipi 
w błęki t nym dzban ku nie ba. 
Nie zapo mina j ki obmyły twarz w stru my ku, 
szpak bose nó ż ki na słońcu wy grze wa.
           (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 35) 

Vrabci roz sy pa li perličky křiku: 
Pohleďte, ko lik záře kypí 
v modrém džbánku nebe.
Pomněnky umy ly tváře v potůčku, 
špaček bosé nožky na slun ci hřeje. 

Patří sem i dvě čtyřverší, které organizují pořádek sbírky pod le ry t mu změn
nastupujících v přírodě: 

Li sto no sz ka pani je sień 
złote li sty w tor bie nie sie. 
Pani Zima mo c no trzy ma, 
klamrą mro zu zie mię spi na.
            (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 9)

Listonoška paní jeseň 
zlaté li sty v tašce nese. 
Paní Zima se nebojí 
přezkou mra zu zemi spojí 

Weszła Wio s na do ogro du, 
roz pro szyła re sztky chłodu, 
za nią ci cho weszło Lato, 
niosąc ko szyk pełny kwia tów.
(Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 32) 

Vsto u pi lo Jaro na za hra du, 
roz fo u ka lo zby t ky chla du, 
za ní tiše přišlo Léto, 
košík plný květin ne s lo.

Na uvedených ukázkách za uj me hladký ry t mus verše, pravidelný rým, po zo -
r nost na sebe obrací básnické přívlastky a me ta fo ry (často personifikující –
například po lom si obléká teplý kožich, smrky jsou průvodem statečných rytířů, 
únor si obouvá teplé a silné boty apod.). K tomu W. Wa w ro cki podotýká: 

Wy ob ra ź nia dzie cię ca, w któ rej przy ro da sta no wi jedną całość, a cały świat jest po j mo wa ny
antro pomor fi cz nie, oży wio ny i ob da rzo ny lu dz ki mi ce cha mi, ta kie za bie gi w pełni apro bu je (Na -
wro cki 1968, s. 27).
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Zvířata vystupující v básních byla často vy ba ve na přívlastky své pod oby
a „pova hy”, některá byla antropomorfizována: vrány mo k nou na dešti, pro tože
si „za po mniały za brać ze sobą pa ra so le” (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 11), ji-
ným byl připsán kulturní význam (například scho p nost věštění: ko ho ut, který
„zna się na po go dzie”; Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 12).

Do druhé sku pi ny patří básně, v nichž se nacházejí mo ti vy pohádek, pověstí
a le gend (příklady jsme uve d li výše). Mo hli by chom, byť poněkud uměle, od li-
šit i třetí sku pi nu popisně laděných, di da kti c ky zaměřených básní, ve kterých se
objevují mo ti vy poměrně časté právě v literatuře pro děti a mládež, jako je přá-
telství, sportovní soutěžení, péče o zvířata, láska k rodičům. 

Mo ty wy te Ja si czek opra co wu je mało ori gi na l nie, wspie rając się dy da kty cz nym wy dźwię kiem
utwo ru, ugrze cz niając, udzie ci niając słow ni c two, bywa na wet czę sto kroć in fan ty l ny” (Ge ra to wski 
1988, s. 215). 

Příkladem může být Zi mo wa pio sen ka (Zimní písnička): 

Zima mróz... zima, mróz, 
słońce świe ci bla do. 
Okru szyn ki dla nas złóż, dla ptasząt gro ma dy.

Zima mróz... zima, mróz, 
wróć do nas wio sen ko! 
Zima cię ż ka, no i cóż, 
stu ka my w okien ko. 

Ty, dzie w czyn ko i chłopczy ku, 
śpisz w ciepłym łóże cz ku, 
a nam śnie żek sypu, sypu 
pro sto do gnia z de czka.
       (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 25) 

Zima, mráz... zima, mráz 
slun ce svítí bledě. 
Dro b ty nám scho vej 
ho u fu ptáčků po obědě. 

Zima, mráz... zima, mráz 
vrať se k nám jaro drahé! 
Zima je těžká, co naděláš, 
na okýnko zaťukáme. 

Ty, holčičko a chlapečku, 
v teplé postýlce spíš, 
nám se snížek sype 
přímo do hnízd. 

Skupinovým sub je ktem této básně jsou hladoví ptáci v zimě, kteří vyzývají
děti, aby jim za ok nem připravili krmítko a do něj na sy pa li dro b ty chle ba. Ono -
ma to po ie a hlásková in stru men ta ce umožňují re gi stro vat zvu ky přírody, napří-
klad napodobením cvrlikání ptáků, ob ra ty k adresátovi („ty, holčičko a chlapeč-
ku”) mají vy vo lat aktivní jednání. Impresivní fun kci plní rovněž kon tra sty (teplá 
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postýlka x zasněžené hnízdečko; mléko a ho u sky x dro b ty). Báseň ape lu je také
na dětskou ci t li vost a činorodost (Mię kina - Pin dur 1996, s. 88)

Zdro jem komu nika tiv no sti a suge sti v no sti těchto básní je je jich působivá
rytmičnost (Ka sia i kwia t ki – Ka t ka a květinky), využití dialogové vrstvy (Lato,
pie sek i rze ka – Léto, pe j sek a řeka, Luty i jego bra cia – Únor a jeho bratři,
Dwa zajączki – Dva zajíčci), ono ma to po ie (Zi mo wa pio sen ka – Zimní písnička), 
apo stro fa (Baśń zi mo wa – Zimní pohádka, Zi mo wa pio sen ka – Zimní písnička
aj.). V básni Pa daj śnie gu (Pa dej sněhu) byly apo stro fy sněhu obo ha ce ny o prv- 
ky horalského oděvu (ko żuch ‘kožich‘, gu nia ‘houně‘), které společně situují
zimní kra ji nu do konkrétní ob la sti, ostatně ne j b ližší srdci básníka – do Be skyd: 

Pa daj, śnie gu be ski dz ki, 
bie lu sie ń ko, pu szy ście, 
za syp dro gi i ście ż ki 
i mo dre czu by gro ni. 

[...]

Przy kryj śnie gu be ski dz ki, 
świat gó ra l skim ko żu chem, 
by zie mia od po częła 
po plo nach i po tru dzie. 

– Niech pod gunią gó ralską 
prze trwa mała śnie ży czka, 
któ ra wio s nę na nowo 
w na szych se r cach obu dzi.
      (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 20) 

Pa dej, sněhu beskydský 
bíle a prachově,
za syp ce sty a ste z ky 
i kopců modré špičky. 

[...] 

Přikryj, sněhu beskydský 
svět horalským kožichem, 
aby si země odpočinula
po výnosech a lopotě.

– Ať pod ho ra l skou houní
přežije malá sněženka, 
která v našich srdcích 
jaro zno vu probudí. 

Kromě statických obrazů po pi su zimy naj de me ve sbírce te x ty plné dy na mi -
ky a po hy bu. V básni Tyle śnie gu na sy pało (To lik sněhu nasněžilo) je do zimní
kra ji ny uve den atmosféra dětské zábavy, apo te ó za mládí, vi ta li ty, zvědavosti na
svět, dynamičnost dětské ene r gie. Ti tul Ba ś ni zi mo wej (Zimní pohádky) na po-
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vídá, že au tor čerpá z dětských pohádek a lidových le gend. Vystupují zde smrky 
seřazené do zástupu ozbrojených rytířů, kterým se třpytí stříbrné he l my a z je -
jich oděvu kypí bělost, stařeček – dobrý čaroděj, který ve svých vo u sech chrání
sýkorku, v kapradinovém houští trpaslíci muzicírují na kla vi chor du, ru sa l ky
hrají na flétnu a král s královnou tančí me nu et. Určitým pre lu diem k Ja si cz ko-
vým jarním a letním básním je jeho je jeho dílko Dwa zajączki (Dva zajíčci),
které pod le názoru Ja d wi gy Miękiny-Pindurové oživu je humanistické he s lo
polského básníka Jana Kochanowského – Nie po rzu caj nad zie ję (Nezahoď
naději): 

Po chwi li wio s na przy j dzie, 
ten śnieg znie nagła zy j dzie9 

Za chvíli jaro přijde 
a ten sníh po ma lu se j de.

V Jasiczkově in ter pre ta ci pak zní: 

ale w domu wa r to zo stać, 
bo po zi mie przy j dzie wio s na.
      (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 30)

ale v domu zůstaneme, 
po zimě jaro na sta ne. 

Ne byl by to Ja si czek, kdy by se v jeho po ezii výrazně ne pro je vil mo tiv
dětství jako ráje, jenž například v básni Szczę ście (Štěstí) ko no tu je s pouštěním
mýdlových bu b lin: 

Mając la tek sie dem 
z kruchą słomką w ustach 
chciałem ponad chmu ry 
pię k ne ba ń ki pu sz czać. 

A ba ń ki te były 
pię k ne, ko lo ro we,
złote, mi go t li we 
i pa wio tę czo we. 

I cóż mi do szczę ścia
wów czas było trze ba? 
Słomki, tro chę my d lin 
kawałek nie ba.
     (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 39) 

Když jsem měl sedm let 
s křehkou slámkou v ústech 
chtěl jsem nad mra ky 
krásné bu b li ny pouštět. 

A ty bu b lin ky byly 
krásné, barevné, 
zlaté, třpytivé 
a duhové jako pera paví. 
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A co mi ke štěstí 
te h dy bylo zapotřebí?
Slámka, tro cha my d lin 
ko u sek nebe. 

Filozofické zamyšlení se týká jak au to ro va dětství, tak dospělosti, z jejíhož
po hle du je vytvářen od stup, jaký získáváme během doby k vlastním prožitkům
a pocitům. Kra ji na prvních her je (ztra ce nou) Arkádií, v níž převažuje poznání
prostřednictvím smyslového poznání. Báseň Ka sia i kwia t ki (Káťa a květiny)
kromě ob ra zu děvčátka sbírajícího květiny pro ma min ku, tatínka a babičku
intenzivně vyvolává stesk za dětstvím, které u Ja si czka ne by lo příliš šťastné,
když neměl otce a ani ma t ku, kteří by ho vychovávali.

Ja si czek často používá bezprostřední ly ri ku (A ja mie sz kam w Ty rze – A já
bydlím v Tyrské, Mam wie lu przy ja ciół – Mám hodně přátel), což je zdro jem
k obdržení výše zmíněných efektů (Ge ra to wski 1988, s. 215). Su ge sti v nost se
u Ja si czka pojí s dovedným využitím mi kro na ra ce. V básni Kra s na le też mają
wa ka cje (Trpaslíci mají také prázdniny) trpaslíci podobně jako děti chodí do
školy, dostávají vysvědčení, nosí školní brašny, oslavují první den prázdnin,
sedlají cvrčky, na kterých závodí „o sto šest” a večer zapalují ohňostroje okříd-
lených koníků. Báseň Pani wro na (Paní vrána) od su zu je mno hom lu v nost a se-
bechválu. Lyrický sub jekt básní především v básních s epickým prvkem sáhne
po pointě, která připomene přísloví (Zna się na po go dzie – Zná se na počasí,
Pa daj śnie gu – Pa dej sněhu). Někdy je celá báseň rozvinutím a vysvětlením
nějakého přísloví (Spry t ne pro się – Chytré pra se), v to m to případě polského fra- 
zeologického ob ra tu: mieć mu chy w no sie (mít mo u chy v nose). 

Kontrastní k uvedeným ukázkám, vyznačujícím se jasi czko v skou nostalgií,
ztišením, jemně a elegantně vy krouženým fo r ma mi, jsou humorně a vtipně in to -
novaná dílka, „w któ rych li ry cz na to na cja mie sza się z re fleksją pełną hu mo ru”
(Na wro cki 1968, s. 26). Básník chce své čtenáře spíše ba vit a dojímat, než učit,
ale i hu mor je u Ja si czka modelován ve prospěch ly ri ky. Často i v díle zábav-
ném, potutelném či spikleneckém zůstává po in ta otevřená, pozastavená, v pod o- 
bě rétorické otázky nebo zamyšlení (Szczę ście – Štěstí). Tímto způsobem v Ja -
siczkových básních čistá lyričnost os la bu je přítomnost di da xe, která často bývá
„pátou ko lo nou” tvor by pro děti a mládež. Je to „jed na z powa ż nie j szych za let
Jasi cz ko we go pi sa r stwa dla dzie ci, któ ry tra ktując auto no mi cz nie psy chi kę ma -
le go od bio r cy, auto no mi cz nie tra ktu je rów nież i twó r czość dla nie go” (Na wro -
cki 1968, s. 27).

Již jsme se jin de zmínili o hu de b no sti Jasiczkových básní pro dospělé (Ma r -
ti nek 2004, s. 17–23). To samé platí i o jeho po ezii pro děti. Některé Ja si cz ko vy 
te x ty ze sbírky Baj, baju, z mo je go kra ju zhu de b ni li Paweł Ka le ta (Zi mo wa pio -
sen ka – Zimní píseň) a Włod zi mierz Mo r ga (Kra s na le też mają wa ka cje –
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Trpaslíci mají také prázdniny aj.10). Do ro ta Kli mas ve l mi dobře ukázala, jak se
dá pra co vat s Jasiczkovými básněmi v hudební (i hudebně-pohybové) výchově
v mateřské škole (Kli mas 1995, s. 93–109) Au to rka po popsání různých způso-
bů provedení různých činností, jimž předcházelo i je jich praktické vyzkoušení
při práci s dětmi, na dané téma kon sta tu je: 

Wie r sze dla dzie ci Hen ry ka Ja si czka mo ż na wy ko rzy stać w sze ro kim za kre sie w wie lu fo r -
mach za jęć mu zy cz nych w przed szko lu. Treść utwo rów dzie ci mogą in ter pre to wać wo ka l nie, ta -
ne cz nie i in stru men tal nie. Na pro stym, kró t kim i bli skim tre ścio wo dzie c ku utwo rze, w któ rym
wy stę pują zna ne po sta cie zwierząt, bo ha te ro wie zna nych ba jek, gdzie po ety c ko przed sta wio ny
jest świat przy ro dy, jego na tu ra i na tu ra l ne głosy „szum wia tru”, „spa da nie li ści”, gdzie „kosy
nucą nowe pie ś ni”, a „ża b ki ci cho grają” i „bez puka do okna”, dzie c ko jest w sta nie za ob -
serwować cha ra kter i na strój utwo ru, jego rytm i rym. Tre ści tych utwo rów mo ż na wy ko rzy stać
za rów no w za ba wach ru cho wych, ry t mi cz nych, ta ne cz nych, jak i słucho wych; dzie ci same mogą
two rzyć własne me lo die do kró t kich, po ety c kich te kstów H. Ja si czka, mogą ba wić się słowem,
jego brzmie niem, dźwię kiem. Mogą sto so wać wo bec słowa prze ró ż ne efe kty aku sty cz ne uzy ska -
ne po przez ruch włas ne go ciała, jak: kla ska nie, tu pa nie, uderzanie o uda, cmo ka nie, mla ska nie.
Wszy stkie wy mie nio ne efe kty wzbo ga cają do świa d cze nia słucho we dzie cka, bar dzo wa ż ne
w har mo ni j nym roz wo ju mu zy cz nym dzie ci. Mogą one rów nież w za ba wach, w za ję ciach przed -
sta wia in try gujące je tre ści utwo ru – in stru men ta mi per kusy j ny mi, np. „śpiew słowi ka” – dzwon -
ka mi, „chra pa nie mi sia” – grze cho t ka mi, „szum stru my ka” – ta m bu ry nem itp. (Kli mas 1995,
s. 108–109)

Aby chom byli konkrétní, co do využité konkrétních textů v předškolním
nebo školním výchově a vzdělávání, v so u bo ru Vyprávěj pohádky z mého kra je
se vy sky tu je parafráze známé polské dětské písničky Wlazł ko tek na płotek (Vy -
lezl ko co u rek na plůtek), takže Jasiczkův text je možné zpívat s dětmi na již
známou me lo dii. K rytmizované de kla ma ci vybízí Wesoła żaba (Veselá žába)
složená v trochejském ry t mu, který v následující ukázce členíme pod le sla bik: 

Sie - dzi so - bie w sta - wie ża - ba, 
dzi - w ne rze - czy o- po - wia da, 
że jest wio - ś nie ba r - dzo ra - da. 
Ach, jak ra - da, ra - da, ra - da...
      (Baj, baju, z mo je go kra ju, s. 52) 

Sedí žába v rybníku, 
divné věci říká, 
že se těší z jara. 
Ach, jak je ráda, ráda, ráda...

Samozřejmě, že využití Ja si cz ko va so u bo ru Vyprávěj pohádky z mého kra je
se neo me zu je po uze na práci s dětmi ve škole, ale má své místo i v domácí
knihovničce, například při uvádění dítěte do světa po ezie, beskydského re gio nu, 
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básnické te x ty.



horské kra ji ny a její osobité atmosféry, což vše ve výsledku napomáhá k utvá-
ření etické ci t li vo sti a po ci tu krásy.

Po ezie Hen ry ka Ja si czka syn te ti zu je (podobně jako je tomu v jeho tvorbě pro 
dospělé) tra di ce skamanderovské po eti ky a umělecké zkušenosti Le o po l da Staf -
fa, „zna j du je szcze gó l ne upo do ba nie w kon stru kcji gład kie go i do brze zry mo -
wa ne go wie r sza, wypo sa żo ne go w całe mo ż li we bo ga c two po ety c kich oz dób,
w całe ró ż no rod ne bo ga c two tro pi ki” (Na wro cki 1968, s. 26; nachází zvláštní
náklonnost v kon stru kci hladkého a dobře zrýmovaného verše, vybaveného
celým možným bohatstvím básnických oz dob, celým různorodým bohatstvím
tro pi ky). Můžeme se také zamýšlet, je st li až barokní bo ha tost rudé (červené),
bílé, zlaté, stříbrné, šedé a černé ba r vy je v Jasiczkových básních psy cho logi c ky 
i umělecky zce la odůvodněná. Wi told Na wro cki se domnívá, že tomu tak je,
neboť Ja si cz ko vy me ta fo ry a básnické přívlastky, které potrhují ba re v nost světa, 
jsou přesné, je li kož dětská fan ta zie je eidetická (Na wro cki 1968, s. 26). To zna-
mená (feno meno logi c ky nebo hus ser lo v sky řečeno), že je scho p na prožívat na -
podobující i produkující představy stejně výrazným a živým způsobem, jakým
se prožívají představy při přímém vje mu. Její vlastností je scho p nost udržovat
v myšlení po delší dobu a důkladně (téměř foto gra fi c ky) vjemové ob ra zy.

Můžeme na závěr říci, že podobně jako je tomu v případě Jo an ny Kulmowé,
Jana Szta u dyn ge ra, Je rzy ho Kie r sta11, kteří se snaží dát nejmladšímu čtenáři co
nejvíce estetických podnětů, co nejvíce dobrých a pěkných asociací, ne ba rev-
nější a nejspecifičtější vizi světa, Ja si cz ko va po ezie pro děti je charakterizována
po eti c kou fantazií, originální obrazností v ko m bi na ci s ly ri s mem a jemným hu -
mo rem.
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Mie czysław BALO WSKI

Bo he mi ca w cza so pi śmie „Łužica”
(szkic do pro ble mu)

Abs tract

The author analyzes the contents of the “Łužica” journal in terms of its printed Czech texts and 
their translations into Upper Sorbian language. Analyzed bohemia mainly pertains to fiction li te -
ra tu re (poetry and prose, rarely a drama); occasionally, it refers to scientific literature (description 
of Lusatian dances, musical notation of Bedřich Smetana’s works with commentary, etc.). There
are also published – though much less often than literary texts – articles on socio-cultural issues;
primarily, jubilee publications about Czech writers and activists, information about cultural events 
in the Czech Republic, such as the 60th birthday anniversary of Adolf Černy, or meetings reports
in Prague with regard to the Sorbian literature.

Abs trakt

Autor analizuje zawartość czasopisma „Łužica” pod względem drukowanych w nim tekstów
czeskich w przekładzie na język górnołużycki. Analizowane bohemica dotyczą przede wszystkim 
literatury pięknej (poezji i prozy, rzadziej dramatu), sporadycznie zaś naukowej (opis tańców
łużyckich, tekst nutowy utworów Bedřicha Smetany z ko men ta rzem itp.). Pojawiają się także –
choć o wiele rzadziej niż teksty literackie – publikacje o te ma ty ce społeczno-kulturalnej, przede
wszystkim artykuły jubileuszowe o pisarzach i działaczach czeskich, informacje o wydarzeniach
kulturalnych w Czechach, takich jak np. obchody 60 ro cz ni cy urodzin Adolfa Černego czy spra -
wo z da nia ze spotkań z literaturą serbołużycką w Pradze.

Ke y words: Czech language, Sorbian language, Sorbian press, journal Łužica, bohemica, poetry, prose,
occasional texts

Słowa klu czo we: język czeski, jezyk łuzycki, prasa serbołużycka, czasopismo „Łužica”, bohemica, poezja,
proza, teksty okolicznościowe

„Łužica”, uka zująca się w la tach 1882–1937, na le ży do pism powołanych do 
ży cia przez tzw. drugą ge ne ra cję ser bołuży c kich bu dzi cie li na ro do wych, głosi -
cie li idei wza je mno ści słowia ń skiej. Mo ż na po wie dzieć, że po wstało z połącze -
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nia dwu wów czas, nie za wsze re gu la r nie, wy da wa nych cza so pism: „Lipy Ser b -
ske je” i „Łužičana”, któ rych myśl prze wod nia była zbli żo na (por. Völkel 1984). 
Pie r wszym re da kto rem „Łužicy” zo stał Arnošt Muka, któ ry cele no we go cza so -
pi s ma łuży c kie go fo r mułował na stę pująco:

„Łužica” ma dźi wać na wšestronske potřebnosće wšěch swěrnych Ser bow, sta rych a młodych,
Ho r n jołužičanow a De lnjołužičanow, a ma być or gan wšitkich ser b skich to wa r stwow, wědomost-
nych a za ba w nych, měšćanskich a bu r skich, stu den t skich a nje stu den t skich (cyt za: Völkel 1984,
s. 62).

Z tego wzglę du na pie r wszym mie j s cu zna lazły się te ksty ory gi na l ne oraz
prze dru ki i tłuma cze nia po ezji, pro zy i in nych form pi śmien ni c twa ser b skołu-
życkie go i słowia ń skie go, a do pie ro w da l szej ko le j no ści ar ty kuły do tyczące za -
gad nień przy rod ni czych, geo gra fi cz nych (a ra czej: krajo zna w czych) i rea lioz na -
w czych. Wpływ sta r szej ge ne ra cji, tzw. bu dzi cie li na ro do wych Łużyc, na roz -
wój tego cza so pi s ma wi dać zwłasz cza w ukie run ko wa niu go na ku l tu rę i li te ra -
tu rę Czech, gdzie wię kszość bu dzi cie li po bie rała na uki i na któ rych czę sto wzo -
ro wa no się1.

Cha ra kter „Łužicy” de ter mi no wały prze de wszy stkim poglądy społeczno -
-poli ty cz ne człon ków re da kcji pi s ma. Pie r wsze dzie sięć lat bo wiem „Łužica”
po zo sta wała pod wpływem sta r szych działaczy na ro do wych i pi sa rzy łuży c kich. 
Do pie ro w dru gim dzie się cio le ciu wpływ ten się roz lu ź nia, a pod ko niec XIX
wie ku cha ra kter pi s mu na dają Młodołuży cza nie (np. Mikławš An dri cki, Ja kub
Lo renc i Ota Wi ćaz). Było to wy ni kiem prze ko na nia, że „Łužica”, kon ty nu ując
li nię „Ser b ske je Lipy”, a ta k że myśl pie r wsze go re da kto ra na cze l ne go, Arnošta
Muki, iż na le ży otwo rzyć się na li te ra tu rę obcą i wśród niej pro mo wać li te ra tu rę 
ser bołużycką, co raz bar dziej od da lała się od idei bu dzi cie li na ro do wych. To
wywołało po czu cie, że „Łužica” sta je się pi s mem niełuży c kim. Tę myśl je den
z Młodołuży czan wy ra ził w spo sób na stę pujący:

Sy l na kri ti ka Młodo ser bow měrješe so na přepjate dźi wan je na cu z bu, štož so stawaše na košty 
čitarjow doma (cyt za: M. Völkel 1984, s. 65).

Ów fakt do pro wa dził do prze ję cia przez Młodołuży czan re da kcji cza so pi s -
ma, któ re od roku 1896 re da go wał M. An dri cki (do 1903 r., początko wo wspó l -
nie z A. Muką), a na stę p nie Ja kub Bart-Čišinski (do 1908 r., kie dy w wy ni ku
cię ż kiej cho ro by mu siał się zrzec fun kcji re da kto ra na cze l ni ka pi s ma). Wów -
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1 Łuży cza nie byli rów nież zain tere so wa ni kon ta kta mi z Pragą. Sami też pi sa li te ksty o Pra dze
i o Cze chach oraz wie r sze po świę co ne Cze chom lub opi sujące pię k no Pra gi, np. J. Bart dru ku je
w 1883 r. wie r sze: Do po mnjen ka na Pra hu, Sta ra Sy na go ga, Hród Waldštejnowy, Na Hradča-
nach, a w roku 1900 uka zu je się ar ty kuł En de mo sa, któ ry re kon stru u je w nim na zwę Pra ga,
wy wodząc ją od słowa pa ra gam (za słow ni kiem indo euro pe j skim Fi cka). Przy wołuje rów nież
dane hi sto ry cz ne, po czy nając od Ko s ma sa.



czas, a zwłasz cza za cza sów dru gie go re da kto ra na cze l ne go, „Łužica” prze -
kształca się w pe rio dyk lite rac ko - społeczno -kul tura l ny (dru kujący prze de wszyst- 
kim pro zę i po ezję łużycką), cho ciaż pro fil ten wi dać rów nież i w pie r wszym
okre sie uka zy wa nia się cza so pi s ma. Bart-Čišinski je dy nie nie co go zmo dy fi ko -
wał:

[…] do wo b sa ha je so přijała wěcna, nje stra ni ska kri ti ka, jed nało je so wo na rod nych, so cia l nych
a ho spo da r skich prašenjach a naležno s ćach našeho luda. Skró t ka, pró co wało je so, lud zběhać
k wěrnej ku l tu r je, k swětłu a k swo bo dźe. Tutu pa ro lu sebi wu pa l my do wu tro bow a spi ń my sebi
do swo jich pja s ćow a pje row! (cyt. za: Völkel 1984, s. 68).

„Nowe dąże nia” wi dać rów nież w pó ź nie j szym okre sie, za ko le j nych re da -
kto rów „Łužicy”, któ rzy po sta no wi li za cho wać li te ra cki cha ra kter pi s ma, po -
świę cając go prze de wszy stkim pi śmien ni c twu ser bołuży c kie mu. 

I wo j na świa to wa spo wo do wała, że doty ch cza so wa – dość jed no rod na – li nia 
roz wo ju „Łužicy” zo stała prze rwa na. Pi s mo przez pięć lat nie uka zy wało się
(1916–1921). Wzno wio no je do pie ro w 1921 roku w wy ni ku za bie gów Arnošta
Muki, któ ry na ty ch miast prze ka zał re da kcję pi s ma młod szym ko le gom: Ju ri jo wi 
Libušowi, Ju ri jo wi Wje li, Ja no wi Bry lo wi, Ocie Wi ća zo wi, Ja no wi Szy man ko -
wi i Mar ko wi Smo le ro wi.

„Łužica” była cza so pi s mem, któ re niewątpli wie wy warło ogro m ny wpływ
na kształto wa nie się świa do mo ści łuży c kie go społecze ń stwa, dla te go za strze że -
nia M. An dri c kie go od no ś nie pro po rcji za wa r to ści pi s ma (ser bołuży c kie – obce) 
wy dają się słusz ne. Po twier dzają to zwłasz cza nu me ry z lat 1935–1937, kie dy
po dwu le t niej prze rwie pod ję to ko lejną pró bę wzno wie nia wy da wa nia pi s ma.
Ar ty kuły wów czas pub li ko wa ne od zna czały się ogromną od wagą i ża r li wo ścią
ich au to rów, gdy idzie o po dej mo wa nie pro ble ma ty ki społecz nej i na ro do wej
(wy sta r czy tu przy wołać ar ty kuły A. Muki do tyczące mnie j szo ści na ro do wych,
w tym Ser bołuży czan) czy o akty wi za cję wszy stkich śro do wisk znie wo lo nych
ota czającym Ser bołuży czan ży wiołem ge r ma ń skim.

W hi sto rii „Łužicy” mo ż na wy ró ż nić trzy eta py, wy zna czo ne za rów no na -
zwi ska mi re da kto rów, jak też – naj ogó l niej mówiąc – poglądami i ce la mi (czy
ich mo dy fi kacją) społeczno -kul tural ny mi. Pie r wszy okres to lata 1882–1903,
kie dy zna cz ny wpływ na cha ra kter pi s ma miał Arnošt Muka. Dru gi to lata
1904–1916, okres cha ra kte ry zujący się czę ściową zmianą ce lów pi s ma, mo dy fi -
kacją jego ob ra zu roz po czętą przez Ja ku ba Barta-Čišinskiego. Naj bar dziej ró ż -
no rod ny jest okres trze ci, przy pa dający na lata 1921–1932 i 1935–1937. Wów -
czas ko le j ni re da kto rzy pró bo wa li „wskrze sić” da w ny cha ra kter pi s ma. Jed nak
czę sta ro ta cja na tym sta no wi sku nie jed no krot nie pro wa dziła do od cho dze nia od 
pro ble ma ty ki kul tu ra l nej na ko rzyść pro ble ma ty ki społecz nej. Zna lazło to wy -
raz w pogłębie niu pro ble ma ty ki po li ty cz nej i w wy ra ź nym na kie ro wa niu te ma -
ty ki pu b li ka cji na poglądy na ro do we. 
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Osta t nie stwier dze nie od no ś nie pro fi lu „Łužicy” wy ma ga dokład nie jsze go
opi su i wy ja ś nie nia, jed nak to wy cho dzi poza ramy ni nie j sze go ar ty kułu. Tu taj
pra gnie my sku pić uwa gę na py ta nie: czy i w ja kim sto p niu wśród lit te ra riów
dru ko wa nych w „Łužicy” dają się za uwa żyć bo he mi ca. Na pierwszą część py ta -
nia mo że my od po wie dzieć twierdząco, po nie waż bo he mi ca w „Łužicy” są i jest 
ich wca le nie mało. Dru ga część wy ma ga bar dziej szcze gółowe go omó wie nia,
po nie waż ich rozkład jest nie rów no mier ny, a fun k cja za le ż na od cza su ich po ja -
wie nia się w pi śmie oraz od oso by re da kto ra na cze l ne go. Po zo sta ń my więc przy 
wcze ś niej wy dzie lo nych okre sach cza so pi s ma i w ich ra mach opi sz my bo he mi -
ca uka zujące się na jego łamach.

1. Okres I (lata 1882–1903)

W okre sie tym mo ż na za uwa żyć wie le te kstów pro za to r skich, po ety c kich
i okoli cz no ścio wych (np. ar ty kuły jubi le u szo we, wspo mnie nio we czy ne kro lo -
gi), przy czym naj wię cej po ja wia przekładów po ezji cze skiej.

Po e zja cze ska sta no wiła trzon bo he mi ców dru ko wa nych w „Łužicy”. Zna j -
dują się tu taj utwo ry prze dnich cze skich po etów XIX wie ku: Sva to p lu ka Č e -
c h a  (Ge ro no wy směch, Lěčećinski kowaŕ), Ju liusa Z e  y  e r a  (Spra w nosć,
Běłej kběži w sta rej za hro dźe), Ka r la Jaromíra E r  b e  n a  (Kwa s na kola cz. 1
i 2), Ja ro s la va V r c h l i  c  k i e  g o  (Ba ćon s. Franćiška – 2 razy: w 1890 i 1893
r., Ći cho z to mi ku Čarovná záhrada, Pri ma ve ra, Mo d li twa lu bu ju cych, Le gen -
da wo swja tej Zyće I i II z to mi ku Nowe ba s n je epi ske, Remi nis cen ci ja z Ta ci ta
z to mi ku Dědictví Tan ta lo vo, Před nocu, Mje te le wšech kar bow, Cun josé-dźi-
wjosé, Łužiskim Srbam w przekład zie Ad ol fa Černego; Štyř so net taj: Suché ko s -
će, Ser by (Vždy na ráně), Pra wa wótčina, Nowe nalěće (Vere novo) w przekła-
d zie Čišinskiego), Jana N e  r u  d y  (Ju tro w na bal la da z to mi ku Bal la dy a ro -
man ce, Nalětnja I i II z to mi ku Z jed no rych mo ti vow, Zy m ska, Na zy m ska –
2 razy: w 1883 r. i 1888 r.) czy Ka r la H a v l í č k a - B o r o v s k i e g o  (5 utwo -
rów z to mi ku Někotre epi gra ma ty: N.B. měsćanosće, Rada hlu pe mu Jan kej,
Wo b klad z lu dź mi, Hu s le r jej k mje ni nam, Młod źen cam a knježnam). Wszy stkie
je łączył fakt, że ich au to rzy nawiązy wa li do da w ne go okre su hi sto rii włas ne go
(ale nie ty l ko) na ro du, do mi tów lub le gend, utrwa lo nych w pa mię ci ludu. Ich
au to rzy chcie li w ten spo sób zbu dzić na ród z wie l kie go le ta r gu, w któ ry zo stał
on wprowadzo ny przez obcy ży wioł. Ponad to utwo ry te to ale go rie utrzy ma ne
w du chu cze skie go ro man ty z mu (wspo mnia ni po eci na le że li oni do ró ż nych
grup li te ra c kich: májovców, ru cho v ców lub lumírovców, nie jed no krot nie będąc
ich założy cie la mi), eks po nującego cze ski na ród i wa l kę o jego prawa do sa mo -
ist nie nia. Cie szyły się one w Cze chach wielką popu la r no ścią. Z tego wzglę du
ser bołużyc cy re da kto rzy się ga li po nie, chcąc przy bli żyć swo im ro da kom du cha 
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słowia ń skiej po ezji. Ponad to wa r to do dać, że w wie lu z nich wi dać nie ty l ko
pie r wia stki lu do we, ale ta k że me sja ni sty czne.

Się ga no rów nież po utwo ry in nych pi sa rzy cze skich okre su od ro dze nia na ro -
do we go, jak np.: Jo se fa V. S l a  d  k a  Hwězdy, so net Makojčka (z tomu Ze živo -
ta), Nje k hodź k nam (z tomu Slun cem a stínem), Tra wa, któ rych ty po wym te ma -
tem była cze ska wieś, a zwłasz cza chłop -o racz, któ ry stał się sym bo lem cze -
skie go na ro du; Antonína K l á š t e r s k i e g o  (Wje s ny faraŕ, W šuli), na śla do w -
cy po ezji Ja ro s la va Vrchli c kie go; Ka r la K u č e r y  (Ti zian), au to ra wie r szy
o boha te rach he ro i cz nych; Ado lfa H e  y  d u  k a  (A slónčko domčk swój dźěše
z tomu V zátiší), pie w cy cze skiej i słowa c kiej przy ro dy; Bo h da na J e l í n k a
(Dźědej), członka po ety c kiej gru py Lumírovcy; La di s la va Q u  i  s a  (Hłupy
Hans, Bratřa z Tu t ko wa, Šwanda du dak, Fer dy nand Brězyna), re da ktor cza so-
pi s ma „Slo van”, a ta k że współpra co w nik „Národních listów”; La di s la va K v a  -
p i  l a  Le t n ja nóc (z tomu Li ber au rus), zna ny prze de wszy stkim jako dra ma turg 
i dy re ktor li te ra cki Te a tru Na ro do we go w Pra dze, hołdująca na ro do we mu dra -
ma to wi hi sto rycz ne mu; Stro fy (z tomu Ći cha lu bosć) i Ota ka ra M o  k r e  g o  Ze
sona, Bjez wo t mołwjen ja (z tomu Ja rem a šerem), re da kto ra se rii Ta nia Bi b lio -
te ka Na ro do wa (Laciné kni ho v ny národní) i załozy cie la ilu stro wa ne go cza so pi s -
ma „Domácí krb”, a ta k że współpra co w ni ka „Národních listów”. 

Czeską pro zę dru ko wa no w Łužicy” wyłącz nie w pie r wszym okre sie uka zy -
wa nia się pi s ma. Są to utwo ry na stę pujących pi sa rzy: Jana N e  r u  d y  Wa m pyr
(w przekład zie A. Černego i Fran jo w przekład zie Łužana z tomu Různí lidé),
Błaz ni wy Jóna (z tomu Ara be ska w przekład zie A. Černego) i Wód ny muž
(z tomu Malostranské povídky w przekład zie Łužana), Ju liu sa Z e  y  e  r a  Za hra -
da Ma rian ska i Swja ta swó j ba w Egi p to wskej (w przekład zie J. Ser bi na2), Sva -
to p lu ka Č e c h a  Kij Pětra Ka spa ra Swěteckého (z tomu Několik povídek a růz-
ných črt w przekład zie A. Černego), Boženy N ě m c o v e j  Kněz wučeŕ (cz. 1–4 
w przekład zie J. Kra la) i Ka r la V. R a  i  s a  Sta ra pastyŕka (w przekład zie J. Ser -
bi na), a ta k że pi sa rza, opi sującego w swych utwo rach po zy ty w ny udział Sło-
wian w ar mii au stro węgie r skiej ar mii, Ema nu e la M i ř i n o v s k i e g o  (Słódka
sa mo ta Gha zel). Wśród za mie sz czo nych w bu dzi szy ń skim pi śmie utwo rów pro -
za to r skich trud no do pa trzyć się ja kie goś ce lo we go wy bo ru. Trze ba ra czej
stwier dzić, że były one dru ko wa ne na za sa dzie przy pa d ku (pry wa t nych kon-
taktów re da kto ra na cze l ne go z pi sa rza mi, któ rzy albo sami przekłada li, jak np.
Adolf Černý, albo prze ka zy wa li je in nym, jak np. Jan Ser bin, lub z au to ra mi
przekładów po szcze gó l nych utwo rów li te ra tu ry cze skiej, zle ca nych im przez re -
da kto ra na cze l ne go). Cho ciaż i w tym przy pa d ku daje się za uwa żyć ten den cja
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za mie sz cza nia tych utwo rów (lub ich fra g men tów), któ rych te ma ty ka do ty czy
wsi cze skiej, lu do wych przy po wie ści i le gend. 

Dużą zasługę w do bo rze au to rów cze skiej pro zy miał pra ski so ra bo fil, Ad olf 
Černý, do brze znający sy tu a cję społecz no- po li tyczną i ku l tu ralną za rów no w Cze-
chach, jak i na Łuży cach. Z tego wzglę du wśród au to rów te kstów opub li ko wa -
nych w tym cza so pi śmie po ja wi li się pi sa rze współcze ś ni re da kto rom Łužicy”.
Wa r ty jed nak pod kre śle nia jest fakt, że wśród przekładów pro zy cze skiej daje
się za uwa żyć znaczną gru pę utwo rów wy ko rzy stujących te ma ty kę i mo ty wy lu -
do we, czym wy dają się być bli ż sze czy tel ni ko wi ser bołuży c kie mu. Włączały się 
bo wiem one w tzw. nurt „bu dzi cie l ski”. Ponad to przekłady pro zy cze skiej nie -
jed no krot nie były dru ko wa ne na za sa dzie wza je mno ści cze sko-łuży c kiej (mo ż -
na by po wie dzieć, że w ra mach re a li za cji wów czas je sz cze dość ży wej i aktu a l -
nej tzw. wza je mno ści słowia ń skiej)3.

Trze cią gru pę te kstów po świę co nych Cze chom sta no wią ar ty kuły ro cz ni co -
we i ne kro lo gi. Wśród pie r wszych zna lazły się trzy kró t kie ar ty kuły wspo mi -
nające znaczące po sta ci cze skie go ży cia społecz ne go i lite ra c kie go: Jan Amos
Ko men ski (1892, ar ty kuł upa mię t niający 300 ro cz ni cę uro dzin wie l kie go Cze -
cha), František La di s lav Čelakovský. Ju bi le j ny li s ćik wu l ke mu mužej k 100. na -
rod ni nam (1899, ar ty kuł na pi sa ny przez Mikławša An dri c kie go, nie stru dzo ne go 
bo jo w ni ka o pra wa Ser bołuży czan, któ ry bar dzo wy so ko cenił zaan ga żo wa nie
przed sta wi cie la cze skie go od ro dze nia na ro do we go, a prze de wszy stkim jego
pra cę Mudrosloví národa slovanského v příslovích) i Ja ro s lav Vrchlický. K Jeho 
abra ha mo wi nam łužiskich Ser bow wothłós (1903, ), a ta k że je den ob sze r ny ilu -
stro wa ny ar ty kuł Po mnik čěskeho ze m ja na [Ju ri ja Wrábského z Wráby] w Lu to l -
skej cyr k wi, uka zujący po stać cze skie go zie mia ni na, któ ry po jed nej z su tych
bie siad uto pił się w Je zio rze Lu to l skim. Pamiątką po tym wy da rze niu jest za -
cho wa ny do dziś po mnik po sta wio ny tuż koło je zio ra oraz ob raz, przed sta -
wiający topiącego się J. Wrábskiego, a ta k że za pi sa na tam w ję zy ku łaci ń skim
ele gia na jego cześć.

„Łužica” rów nież in fo r mo wała społecz ność lo kalną o śmie r ci osób, związa -
nych z Ser bołuży cza na mi. Z tego wzglę du za mie sz czo no ne kro lo gi: pro pa ga to -
ra idei wza je mno ści słowia ń skiej Edu ar da Jelínka (1897), pi sa rza cze skie go,
któ re go te ksty były dru ko wa ne w „Łužicy”, Jana Ne ru dy (1891), a ta k że cze -
skie go księ dza kato li c kie go, hi sto ry ka za j mującego się hi sto rią cze skiej mu zy ki
sa kra l nej i założy cie la To wa rzy stwa św. Cy ry la (Cyrilská jed no ta), Ka r la
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Konráda, pro fe so ra gi mna zjal ne go (1895), któ ry zmarł li sto pa da 1894 w Pra -
dze. Te ksty te były przy syłane z Pra gi i z reguły pisał je Ad olf Černý, współpra -
co w nik pi s ma.

2. Okres II (lata 1904–1916)

P o  e  z j a

Ja ro s lav V r c h l i c k ý  (Łužiskim Srbam w przekład zie Ad ol fa Černego dru -
ko wa na po no w nie4, po zo stałe wie r sze w przekład zie Ja ku ba Barta-Čišinskiego:
So net taj: Duša mo je ho ludu, Ser b ska běda z tomu Hla sy v pouští, Być swój,
Jězorowe róže z tomu Z hlu bin, Na se d mi stru nach, Via ti cum,), Ka rel Jaromír
E r  b e n  (Złosa ne ko la sko w przekład zie Wěsława Serba- Chejma cań skie go,
chłopa cze skiego, któ ry na uczył się łuży c kie go z „Ser b skie go ca s ni ka”), Ad olf
H e  y  d u k  (Hořec a srdečnik, Za ty skan je), Jo sef S l a  d e k  (Selské písně, Sy l ny
budź w przekład zie Ja ku ba Ba r ta-Čišinskiego), Jan N e  r u  d a  (Maćeŕcy w prze- 
kład zie Ja ku ba Barta-Čišinskiego), Jan R o  k y  t a  (Mo je mu słón cej z tomu Li lie
z Tvých záhrad w przekład zie Čišinskiego), R. M a  y  e r  (Daj być!, We wi cho -
ru), Ma d le na W - c  (Do po mjen ka na česku wó j nu – po da wa me tu ji ma wu
pěsničku, z ko trejž je zarěčała wěsće nejněžniša disa: z pro sty mi słowa mi,
z pro sćiej fo r my – ale čujaca duša”, s. 52).

D r a  m a t

Gero hi sto ri ska hra w štyrjoch jed nan jach. Na pi sał Alo is Jirásek. Auto ri so -
wa ny přełožk Mikławša An dri c ke ho, předsłowo přełožerja k činohrje Alo i sa
Jiráska Gero:

Po hnu ty połožich pje ro, dokónčiwši přełožk zrud ne ho dźeła. Přetož wi dźach, zo su poměry
hišće po do b ne, a zo ničo ne je je ćežo wu ko r je nić w lu dach, dyžli za ry te a za ro s će ne njepočinki. 
   Sławny čěski ro man cier a dra ma tik je ma ć z nu do ru kow wzał, ko truž su před nim hižo mno zy
do ru kow bra li, mjez nimi tež naš Mato kószk. Ale wje le wja cy hač šěroke epos sku t ku je hra
a jeje po hnu te wotřasawace jed nan ja. [...] Wón [Jirásek – przyp. M.B.] je zrały muž njewšědneho
wótčinskeho zapała, ale nic mjen je roz sud ne ho cha ra kte ra, ta lent. Je - li štó, to wón swój na rod
zna je, swój słow jan ski narodů wšak wšitcy smy je ne je swó j by. To ho d la chyše Jirásek z tu tej
struchłej hru tež swo jich naj wužšich kra ja now powučić a jim wo braz da w nych zwa dow
a překorow přetstajić, jakož wone bohužel w całej našej słow jan skej ro dźin je hišće přitomne su
(s. 87).
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J u  b i  l e  u  s z e

1914 Prěni wo pyt A d  o l  f a  Č e r n é h o  wo Łužicy na pi sał Kanr Šewčik (ar ty -
kuł na pi sa ny z oka zji 50. uro dzi ny Ad ol fa Černégo);

1914 A d  o l f  H e  y  d u k  świę ci swo je 80 uro dzi ny;
1916 Z ga le ri je čěskich přaćelow Łužiskich Ser bow, MUDr. J o  z e f  W i n a ŕ

(40. uro dzi ny le ka rya Ser bo w ki), na pi sał Jo sef Páta;
1915 Dr H a n u š  M á c h a l  a Ser b jo. K jeho ju bi le jej na pi sał Jo zef Páta

(Máchal to pro fe sor Uni wer sy te tu Karola, hi sto ryk li te ra tu ry);
1913 K a r l  H a v l í č e k - B o r o v s k ý  (na pi sał Mikławš An dri cki) bar dzo ob -

sze r ny ar ty kuł z fo to gra fią;
1906 P ě t r  B e z r u č  k jeho 60. na rod ni nam (bez pod pi su au to ra);
1906 Ju bi lej Ja ku ba Čišinskeho na pi sał A d  o l f  Č e r n ý.

N e  k r o  l o  g i

1900 Za čěskeje žonu a spi sova će l ku na pi sał Mikławš An dri cki [K a r o l í n a
S v ě t l á] po rów nu je ją do Němcovej (jak Čisinski do Ze j le ra); Ja  r o  s  -
l a v  V r c h l i c k ý: Procházka-Zarjeńk (ar ty kuł po śmie r t ny 1912); 

1912 J a  r o  s  l a v  V r c h l i c k ý  – te le gram Emi la Frýda, który in fo r muje
o śmie r ci po ety;

1914 J a  k u b  A r  b e s  – au tor R. na zwał go pierwszym re pre zen tan tem cze -
skiej pro zy;

1914 Čěskeje rowy, ktrych zna j du je się in fo r ma cja o JUDr. J a n i e  P o d -
l í p n y m  – działaczu cze skie go Sokoła, i prof. H a n u š u  T r n e č k u  –
czeskim mu zyku.

3. Okres III (lata 1921–1937)

Okres osta t ni cha ra kte ryzu je naj mnie j sza ilość dru ku te kstów cze skich,
zwłasz cza z li te ra tu ry pię k nej. Zna j dzie my w tym cza sie je dy nie utwo ry trzech
wy bi t nych po etów cze skich: Petra Bezruča, Oto kara Březiny i Ja ro s la va Vrch-
li c kie go, a właści wie prze de wszy stkim pie r wszych dwóch, po nie waż w 1930 r.
uka zał się cze ski przekład Fa u sta Go e t he go, któ re go do ko nał Ja ro s lav Vrchlic-
ký (dopřełožiwši Goe t ho we ho Fa u sta), na stę p nie z ję zy ka cze skie go przełożył
na ję zyk gó r nołuży cki Ota Wi ćaz. 

Utwo ry Pe tra Bezruča, np. Mje tel, Ja tro wa kwětka, Žer ma ni ce, Šlezske lěsy,
To je na chlo z na, Čerwjeny kwěć, Jin ne, Hewjeŕ, Ostra wa, Vi bu r num Opu lus I,
Mo no tro pa Hy po pi tys, Štó na moje městno?, Smjerć Ca e sa ro wa, Di dus ine p tus, 
Par no bi le, Dźen Pa la c ke ho, Jenož jó króć, Ty a ja!, Blen do wi cy. Idy la w mły-
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nje, Dwě wje s cy5, Haty za Pa sko wom, Le o ni das, Ha na cka wjes, Ky jow, Pte ni,
Wjes nad Osta wi cu, Na rod na Ma ske ra da, Střebowski młyn, Hoe l de r lin nad Ne -
c ka rom, Plu m low I i II, Ze m ja pod ho ra mi, Lazy, Staršik (Se be cio wu l ga ris)6

uka zy wały się nie mal re gu la r nie przez cały okres. Przekładów do ko nał Ota Wi -
ćaz, któ ry stwier dził, że „Po da wa me tu někotre so cia l ne pěsnje Pe tra Bezruča
z wo pra w dźe ele men ta r nej mocu čuća přełožene do wšitkich ku l tu r nych
rěčow...”. Tym sa mym dał wy raz nie ty l ko wie l ko ści po ezji cze skie go po ety,
ale ta k że wska zał kry te rium wy bo ru, dru ko wa nej na łamach ser bołuży c kie go
pi s ma cze skich wie r szy. Na ma r gi ne sie trze ba do dać, że wszy stkie one do ty -
czyły pro ble ma ty ki społecz nej ludu śląskie go. Ich au to rzy bo wiem sku pia li się
głow nie na pro ble ma ty ce społecz no- naro do wej cze sko- pol skie go po gra ni cza.
Ponad to Petr Bez ruč sam uto ż sa miał się po gra ni cz nym lu dem uci ska nym i się -
gał w swych utwo rach po ich gwa rę. Ostro ata ko wał cie mię ż ców. Kry ty ka Pe tra 
Bez ruča była wy mie rzo na prze ciw ko pseu dobo ga te mu mie sz cza ń stwu, szcze gó -
l nie w Cze chach, z któ ry mi chciałby wa l czyć, do dając in nym siły i wia rę
w zwy cię stwo.

Nie co inna myśl przy świe cała Oto karowi Březinie, któ ry się w swo ich utwo -
rach skie ro wał ku filo zo fi cz nej re fle ksji nad człowie kiem. Jego wie r sze uj mują
tzw. neo pla to ń ski ide a lizm. Jako hu ma ni sta i sym bo li sta szu kał dro gi do sa mo -
po zna nia i sa mo okre śle nia wśród współcze s ne go jemu cha o su we świe cie.
Właś nie mo tyw sa mo kre śle nia był tym, któ ry łączył po szu ki wa nia no wej, dwu -
dzie sto wiecz nej in te li gen cji łuży c kiej z wie r sza mi Březi ny. To też przed sta -
wiają wie r sze przełożo ne na ję zyk gó r nołuży cki i dru ko wa ne na łamach
„Łužicy” (Moja maćeŕ z tomu Ta jo m ne da li ny, Nalětnja nóc z tomu Rucy, Swi -
tan je na za pa dźe z tomu Swi tan je na za pa dźe, Ze m ja? z tomu Twaŕjerjo cyr k w -
je, Hra byń, Ba s nik wo sebi; wiersz Gódy přełožił W. Srb Chej ni ca ń ski7).

W tym okre sie nie wy dru ko wa no żad nych przekładów pro zy czy dra ma tów
cze skich. Na to miast mo ż na za uwa żyć dużo wię cej dro b nych in fo r ma cji o Cze -
chach i ży ciu kul tu ra l nym w Cze chach. Wśród nich naj wy ra ź niejszą grupą są
ar ty kuły ro cz ni co we (w tym je den ne kro log). Z reguły miały one cha ra kter ar ty -
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5 Dwě wje s cy zo stały przełożo ne w dwóch ję zy kach: do l nołuży c kim i gó r nołuży c kim i za -
mie sz czo ne w tym sa mym nu me rze: 1929, nr 2, s. 11: Dwě wja s ce w przekład zie do l nołuży c kim
Měrćina No wa ka-Nje cho r ń skiego.

6 Ha na cka wjes, Ky jow, Pte ni, Wjes nad Osta wi cu, Na rod na Ma ske ra da, Střebowski młyn,
Hoe l de r lin nad Ne c ka rom, Plu m low I i II, Ze m ja pod ho ra mi, Lazy, Staršik – wie r sze te uka zały
się na s. 55, 60, 62, 75, 78, 85.

7 Nie któ re z nich były dru ko wa ne w czę ściach, np. Kwa s na košla Ka r la Jaromíra Er be na była
dru ko wa na w 1895 r. (s. 51) i w 1896 (s. 14–15), Ba ćon s. Františka. Le gen da wot Ja rosława
Vrchli c ke ho (1883; do ko ń cze nie w 1891) czy Nalětnja nóc w 1928 (nr 8–9, s. 61) itp.



kułu, cho ciaż w jed nym przy pa d ku (w roku 1929) wy dru ko wa no je dy nie po rtret 
Jo se fa Páty i pod pi sa no go „Uni ver si t ny prof. dr Jo zef Páta. Čestny so bu staw
Ma ći cy Ser b ske je” („Łužica” 1929, nr 11, s. 81). Po zo stałe te ksty do ty czyły lu -
dzi, któ rzy albo współpra co wa li z re dakcją „Łužicy” (Wosłow jen je Ad ol fa Čer-
neho w Hra d cu Králové. Za Łužicu na pi sał V. Zameškal, přeł. Jan Ser bin – ru -
bri ka: Słow jan ske roz hla dy; Českoserbski wječor na wosław jen je 60. na rod ni -
now Ad ol fa Černeho wo Pra zy. Piše jed na cel Jan Cyž wo Pra zy; Ad olf Černý
k šedesátinám nadšeného šeřitele slovanského uvědomění; 1928), albo byli zna -
ni w śro do wi sku łuży c kiej bo he my (Alo is Jirásek. Łužiski wěnčk k jeho 75. na -
rod ni nam, 1926; Wu l ki čěski ba s nik Alo is Jirásek nje boh O.W.; 1932; Oto kar
Březina. K šesćdźesaćinam čěskeho ba s ni ka a fi lo so fa, 1928). Z reguły były to
te ksty pi sa ne przez człon ków re da kcji pi s ma, choć w przy pa d ku Oto ka ra Březi -
ny tekst na pi sał pro fe sor Uni wer sy te tu Ka ro la w Pradze Jo sef Páta.

W roku 1926 umie ra w Pra dze Eliška Krasnohorská, po et ka, tłuma czka i bo -
jo w ni czka o wol ność Czech. Pa tos jej pa trio ty cz nej li ry ki był pod kre śla ny nie
w Cze chach, ale rów nież na Łuży cach. Nic więc dzi w ne go, że w tym w osta t -
nim nu me rze 1929 r. uka zał się me da lio nem, a pod nim wiersz, ofia ro wa ny nie -
da w no co zmarłej po et ce. Ten nie ty po wy i je dy ny w tym okre sie ne kro log (Po-
st row wu l ke je čěskeje basnjeřki Hilže Kras nohó r ske je, 1926) mie ścił się w kon -
we ncji ar ty kułów ro cz ni co wych dru ko wa nych w po prze dnim okre sie pi s ma.

Po zo stałe dro b ne bo he mi ca do ty czyły prze de wszy stkim kilku wie r szo wych
in fo r ma cji za mie sz cza nych na ko ń cu cza so pi s ma8 dru ko wa nych mnie j sza
czcionką niż po zo stała część. Wy bi jały się tu taj je dy nie trzy ar ty kuły. Chodzi
o prze druk ar ty kułu Jo sefa Páty z „Národnych li stów” za ty tułowa ne go Nje za bu -
dź my na Łužicu (K 15lětnemu wo b sta ću češkoziskeho towaŕstwa Ad ol fa Čer-
ného wo Pra zy) („Łužyca” 1922), ar ty kuł Ludvíka Kuby Słowo wo ser b skich
re jach, przełożo ny przez Otę Wi ća za, w któ rym au tor z po zy cji mu zy ko lo ga
opi su je łuży c kie ta ń ce lu do we („Łužyca” 1932), oraz druk Listów uni wer sit ne -
ho prof. J. Páty z Łužicy (cz. 1–3, „Łužyca” 1932). Ponad to in for mo wa no czy te -
l ni ków o głosach w cze skiej pra sie („Národní po li ti ka”, „Československá re pu -
b li ka” i „Pondělník”) do tyczących Łużyc.

No wo ścią tego okre su jest utwo rze nie od 1930 r. stałych ru bryk: „Li te ra r ne
no wo s će” i „Naše ju bi le je”, któ re re da go wał Ota Wi ćaz. Wpra w dzie re cen zje
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8 Np. Hospodaŕska orga ni za ci ja čěskich bu row, Sokołstwo. Załoženje Sokoła a jeho pod sta ta,
spi sał J. Pelikán (pod pi sał J. Páta: „Wo złotej słow jan skej Pra zy, 15. nalětnik 1923”), Roz pra wy
towaŕstwa Ser bo wski wo Pra zy; Prěni zjězd słow jan skich fi lo lo gow podał B. Šwjela (tu po rtret
Do bro v skie go); Ser b ski wječor wo Pra zy (ini cja ty wa Jana Bry la z to wa rzy stwem Małostran skich
aka de mi ków).



już wcze ś niej uka zy wały się9, to jed nak były one za mie sz czo ne w sze re gu in -
nych kró t kich in fo r ma cji do tyczących ró ż nych te ma tów. Te raz two rzyły sa mo -
dzie l ny blok10. 

Na za ko ń cze nie na le ży do dać, że osobą uprzy wi le jo waną na łamach Łužicy” 
był Ad olf Černý, któ ry pu b li ko wał tu taj nie ty l ko przekłady po ezji czy pro zy.
W 1928 r. wy dru ko wa no ta k że bi b lio gra fię jego prac (Za pi ski li te ra r nych
dźěłow A. Černeho), po dzie loną na na stę pujące czę ści: Ser b ske je pěsni, Kni hi,
Pěsnje, kiž su přełožene do serbšciny wo Ad ol fu Černem, Jeho ba s n je, Na sta w ki 
wo Ser bach. Bi b lio gra fię ze sta wił Ota Wi ćaz. Wcze ś niej zaś dru ko wa no w od -
cin kach jego Powěsce wo pokładach ze zběrkow Ad ol fa Černeho I–VI, Błóta
(z se rii Lužické obrázky) w przekład zie J. Ser bi na, a ta k że fe lie ton Kališ, dru ko -
wa ny w 1897 r. na łamach „Národnich li stów”.

Bo he mi ca nie na leżą do te kstów rza d ko dru ko wa nych w „Łužicy”. Do tyczą
prze de wszy stkim li te ra tu ry pię k nej (po ezji i pro zy, rza dziej dra ma tu), spo ra dy -
cz nie zaś na uko wej (opis ta ń ców łuży c kich, wy ko na ny przez Ludvíka Kubę,
tekst nu to wy utworw Bedřicha Sme ta ny z ko men ta rzem itp.). Do bo he mi ców
niewątpli wie na le ży ta k że za li czyć pu b li ka cje o te ma ty ce społeczno -kul tura l nej, 
prze de wszy stkim ar ty kuły jubi le u szo we o pi sa rzach i działaczach cze skich, in -
fo r ma cje o wy da rze niach kul tu ra l nych w Cze chach, któ rych te ma tem była li te -
ra tu ra lub ku l tu ra ser bołuży cka (jak np. ob cho dy 60 ro cz ni cy uro dzin Ad ol fa
Černego), czy spra wo z da nia ze spo t kań z li te ra turą ser bołużycką w Pra dze.
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Pa try cja NOSIA DEK

Gó r nośląskie przy wiąza nie do tra dy cji re li gi j nej
w ży ciu śląskich Te ksa ń czy ków

Abs tract

The ar ti c le con cen tra tes aro und the gro up of Si le sian emi grants who left the ir ho me land af ter
the call of Fr. Le o pold Mo czy ge m ba in 1854 and ha ving set t led in Te xas. They fo un ded the first
Po lish set t le ment in Pan na Ma ria due to the ir dete r mi na tion, Si le sian reli gio u s ness and stub bo r n -
ness. The at ta ch ment to re li gio us va lu es and Si le sian dia lect al lo wed the first ge ne ra tion of emi -
grants to su r vi ve the harsh Te xan con di tions which they suc ces s ful ly pas sed over to ot her ge ne ra -
tions. The au t hor of this ar ti c le pre sents a brief chara cte ri za tion of the most si g ni fi cant Si le sian
pa ri s hes in Te xas and ana ly ses the in flu en ce of re li gio us va lu es and Si le sian tra di tion on cur rent
im mi grant fa mi lies on the ba sis of in di vi du al re se arch of the fo urth and fifth ge ne ra tion of emi -
grants who re gu la r ly vi sit Po land in se arch for the ir he ri ta ge.

Abs trakt

Te ma ty ka ar ty kułu os cy lu je wokół gru py śląskich emi gran tów, któ rzy opu ści li swój kraj ro -
dzin ny za na mową ojca Le o po l da Mo czy ge m by w 1854 roku osie d lając się w Te ksa sie. Założy li
tam pierwszą polską osa dę Pan na, dzię ki swo jej dete r mi na cji, śląskiej reli gi j no ści i upo ro wi.
Przy wiąza nie do tra dy cji re li gi j nej i gwa ry śląskiej po zwo liło prze trwać w trud nych te ksa ń skich
wa run kach pie r wsze mu po ko le niu, któ re zdołało prze ka zać wa r to ści zie mi śląskiej ko le j nym po -
ko le niom imi gran tom. Au tor ar ty kułu przed sta wia krótką cha ra kte ry stykę naj waż nie j szych
śląskich pa ra fii w Te ksa sie i do ko nu je ana li zy wpływu wa r to ści re li gi j nych i tra dy cji Gó r ne go
Śląska na ży cie ko le j nych, współcze s nych po ko leń imi gran tów śląskich w Te ksa sie na pod sta wie
włas nych ba dań prze pro wa dzo nych wśród czwa r te go i piątego po ko le nia, któ re od wie dza śląską
zie mię w po szu ki wa niu swo ich ko rze ni.

Keywords: Si le sian Te xans, tra di tion, re li gio us va lu es, Po lish pa ri s hes, Up per Si le sia

Słowa klu czo we: Śląscy Te ksa ń czy cy, tra dy cja, re li gi j ne wa r to ści, pol skie pa ra fie, Gó r ny Śląsk
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Kawałek Cie bie bio rę ze sobą Śląsku mój Gdzie ko l wiek będę, Ty jak ka -
mień przy mnie stój Co ko l wiek zro bię, w którąko l wiek pó j dę stro nę Po nio sę
Cie bie jak perłę w mo jej ko ro nie1

Słowa za cy to wa ne po wy żej po chodzące ze współcze s nej wer sji spe kta klu
Te a tru Śląskie go im. Sta nisława Wy spia ń skie go w Ka to wi cach z 2015 roku
uka zującego hi sto rię emi gran tów z Gó r ne go Śląska, w bar dzo wy mo w ny spo -
sób niosą przesłanie o isto cie małej oj czy z ny w ży ciu Śląza ków na emi gra cji.
Śląska dzie więtna stowie cz na hi sto ria emi gra cji do Sta nów Zjed no czo nych wy -
da je się być nie po dzie l nie związana z przy wiąza niem do tra dy cji re li gi j nej i ku l -
tu ry swo ich pra oj ców. Emi gran ci, któ rzy przy by li do No we go Świa ta za na -
mową ro da ka z Płuż ni cy księ dza2 Le o po l da Mo czy ge m by, na der po zy ty w nie
oce niającego te ksa ń skie wa run ki w li stach pi sa nych do swo ich bra ci i ro da ków,
uda li się tak na pra wdę w nie zna ne. Po dej mując ry zy kowną de cy zję o opu sz cze -
niu Śląska, kie ro wa li się wzglę da mi społecz ny mi, eko nomi cz ny mi i poli ty cz ny -
mi. Klę ski ży wiołowe, trud na sy tu a cja go spo da r cza, po wódź, zni sz czo ne zbio -
ry, dys kry mi na cja kla so wa i ję zy ko wa zde cy do wa nie ułatwiły Gó r nośląza kom
pod ję cie de cy zji o emi gra cji za oce an. Za bra li wów czas ze sobą nie wie le, bo je -
dy nie nad zie ję na po le p sze nie sy tu a cji swo jej i swo ich ro dzin i prze de wszy -
stkim wia rę w Boga, za ko rze nioną w społecz no ści śląskiej od wie lu po ko leń.
To właś nie księ dzu Leo po l do wi za ufało około 100 śląskich ro dzin opu sz czając
swoją oj czy z nę w 1854 roku. Pod róż do No we go Kra ju oka zała się nad zwy czaj
mo zo l na dla pie r wszej gru py emi gran tów. Tru dy wę drów ki do San An to nio
(nie rza d ko tra gi cz nej w sku t kach), szerzący się do okoła step, nie zna jo mość ję -
zy ka, ogó l ne znie chę ce nie i roz cza ro wa nie miało jed nak wy na gro dzić spo t ka nie 
z księ dzem Le o po l dem Mo czy gembą. Po mi mo, że emi gran ci nie spo t ka li swo -
je go prze wod ni ka du cho we go w po rcie, podążali da lej do wy zna czo ne go celu
z nad zieją w se r cu, mając je dy nie, jak opi su je ksiądz Zdzisław Pe sz ko wski: 

[...] ki l ka na rzę dzi, i fi gu rę zdjętą z krzy ża, jako pamiątkę z ro dzin nej opu sz czo nej wsi – bar dzo
pię k ny sym bol przy wiąza nia do gnia z da ro dzin ne go i wia ry” (Pe sz ko wski 1985, s. 21–22). 

Ich długa i wy cze r pująca pod róż, jak głosi le gen da, miała za ko ń czyć się 24
grud nia 1854 roku pa sterką od pra wioną pod dę bem przez księ dza Le o po l da
Mo czy ge m bę.
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1 Fra g ment pio sen ki po chodzącej ze spe kta klu Wes tern (Te atr Śląski w Ka to wi cach) reż.
A. Pałyga, 2015.

2 Le o pold Mo czy gembą był człon kiem zgro ma dze nia fran ci sz ka nów kon we ntua l nych i zmar -
twy chwsta ń ców i wów czas zwra ca no się do nie go: oj ciec Le o pold. W pó ź nie j szym okre sie swo je -
go ży cia po seku la ry za cji uzy skał tytuł księ dza die ce zjal ne go i tak też jest okre śla ny w zbio rach
na uko wych.



Ka r ty hi sto rii po twier dzają, że Gó r noślązacy ni g dy nie za po mnie li o swo im
chrze ści ja ń skim powołaniu. Po mi mo, arcy trud nych wręcz wa run ków, z któ ry mi 
przyszło im się zetknąć w Te ksa sie, nie za nie cha li kul ty wo wa nia tra dy cji re li gi -
j nej. Pie r wsze msze św. od pra wia ne w Pan nie Ma rii w ró ż nych mie j s cach, ta -
kich jak „me ksy ka ń ski ba rak” (Dwo ra czyk 1987, s.21), sta ra wo zo w nia, czy
muro wa na sto doła, nie ty l ko uma c niały Gó r nośląza ków dając im po czu cie
wspólno ty, lecz rów nież, a może prze de wszy stkim, były aktem dzię kczy nie nia
i prośbą o siłę aby sta wić czoła za da niom, któ re Bóg dla nich przy go to wał. Pan -
na Ma ria, któ rej na zwa jest nie przy pad ko wa bo naj pra wdopo dob niej związana
z bullą pa pieską Piu sa IX z 1854 roku o do gma cie Nie poka la ne go Po czę cia
Pan ny Ma ryi, stała się pie r wszym tak isto t nym mie j s cem ży cia re li gij ne go dla
Śląza ków. To właś nie tu taj za częła się bu do wa ko ścioła, któ ry miał jed no czyć
śląską, i nie ty l ko, społecz ność. Dzię ki przy chy l no ści wie lu or ga ni za cji, mo zo l -
nej pra cy imi gran tów oraz wspa r ciu księ dza Le o po l da Mo czy ge m by 29 wrze ś -
nia 1856 roku po my śl nie za ko ń czyła się bu do wa ko ścioła pod wez wa niem Nie -
poka la ne go Po czę cia Naj świę t szej Ma ryi Pan ny. Ko ściół stał się ko lebką ży cia
społecz ne go, lecz prze de wszy stkim „prze szcze pie niem” na grunt ame ry ka ń ski
tra dy cji re li gi j nych kra ju ro dzin ne go. Su ro wość wnę trza ko ścioła zo stała oży -
wio na głęboką wiarą, za ko rze nioną w se r cach imi gran tów. To mie j s ce do dziś
gro ma dzi ko le j ne po ko le nia śląskich emi gran tów, któ rzy Ma rii za wie rzają całe
swo je ro dzi ny.

W tym mie j s cu na le ży pod kre ślić szcze gó l ne przy wiąza nie Śląza ków do pra -
ktyk i ob rzę dów re li gi j nych prze ka zy wa nych pó ź niej ko le j nym po ko le niom nie
ty l ko w Pan nie Ma rii, lecz rów nież in nych mie j s cach ku l tu re li gij ne go, jak cho -
cia ż by w Ban de rze, osa dzie położo nej 53 mile za za chód od San An to nio,
w któ rej w 1858 roku dzię ki dete r mi na cji je dy nie 16 śląskich ro dzin, po wstał
dru gi naj sta r szy pol ski ko ściół pod wez wa niem św. Sta nisława Bi sku pa3, któ ry
pó ź niej posłużył jako szkoła. Inna pa ra fia o pol sko języ cz nej na zwie, Ce sto ho -
wa, po wstała około 1873 roku. To właś nie tam, dzię ki pra cy około czter dzie stu
śląskich ro dzin, po wstała szkoła, któ ra pie r wo t nie służyła rów nież jako ka p li ca.
Mie sz ka ń cy Ce sto ho wy któ rzy mie li mo ż li wość brać udział w mszy św. spra -
wo wa nej przez ojca Fe li xa Zwiar do wskie go je dy nie raz w mie siącu – w wy-
jątko wych oko li cz no ściach czę ściej – wy szli z ini cja tywą bu do wy włas ne go ko -
ścioła. Głów ny mi ini cja to ra mi tego po mysłu byli Ste ve Ty c man, An ton Ja rzo m -
bek i Ja cob Lys sy (Flo res, 1973 s. 16). To właś nie oni sta ra li się po zy skać za -
rów no zie mię pod bu do wę ko ścioła, jak rów nież fun du sze. Mu sie li zmie rzyć się 
z wie lo ma trud no ścia mi, jed nak pra ce zo stały za ko ń czo ne, w ko ście le po wstał
ołtarz ufun do wa ny przez pa ra fian, nad któ rym za wisł ob raz Ma t ki Bo skiej Czę -
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3 Na zwa miała upa mię t nić pol skie go bi sku pa kra ko wskie go.



sto cho wskiej, będący ko le j nym pol skim akcen tem. Wszy stkie trzy ołta rze zna j -
dujące się w ko ście le zo stały wy ko na ne przez Po la ka, Al be r ta Pe we lek. Wię -
kszość da r czy ń ców było rów nież po cho dze nia pol skie go, jak cho cia ż by Ada l -
bert Knie j ski, któ ry wów czas prze ka zał 800 do la rów pod bu do wę ko ścioła (Flo -
res 1973, s. 16) co zo stało za pi sa ne w księ dze pa ra fia l nej.

Śląscy emi gran ci przy by wający do Te ksa su byli pra kty kującymi ka to li ka mi,
lecz nie wszy s cy osie d li li się w miej s co wo ści Pan na Ma ria. Nie któ rzy wy bie ra li 
oko li cz ne mie j s ca, jak na przykład Ma r ti nez Cre ek, któ re były trud ne do za mie -
sz ka nia z uwa gi na wa run ki. Za wsze jed nak Śląza kom przy świe cał je den cel -
bu do wa włas ne go mie j s ca ku l tu. Nie od stra szały ich kon fron ta cje z In dia na mi,
któ rzy czę sto na pa da li białych przy by szy z Eu ro py nie rza d ko po zba wiając ich
do by t ku lub na wet ży cia. Prze ciw nie, jed no czy li się wspó l nie aby wy bu do wać
dla sie bie domy i chro nić swo je ro dzi ny. W 1871 roku ko le j ne śląskie ro dzi ny,
Pier dol la, Tu dyk, Kra vitz i Mi ha l ski prze ka zały swoją pry watną zie mię pod bu -
do wę ko ścioła, któ ry wy bu do wa no z pia sko w ca ze bra ne go na po bli skich fa r -
mach. Za kon ni ce z nowo założo ne go zgro ma dze nia Sióstr Nie poka la ne go Po -
czę cia pod jęły pra cę w mie j s co wej szko le. Ko ściół pw. Zwia sto wa nia Naj świę t -
szej Ma rii Pan ny, któ ry pó ź niej prze bu do wa no zgod nie z pro je ktem Leo M.J.
Die l man na, stał się cen trum ży cia re li gij ne go i kul tura l ne go społecz no ści ślą-
skiej w Te ksa sie. Isto t nym jest pod kre śle nie, że mie j s ce to na zwa no St. He d wig
(Św. Ja d wi ga), tym sa mym ko le j ny raz odwołując się do śląskiej tra dy cji.

In nym re jo nem, do któ re go udało się w 1880 roku 65 śląskich ro dzin w po -
szu ki wa niu swo je go mie j s ca na zie mi, oka zało się hra b stwo Wi l son w Te ksa sie. 
Byli to przed sta wi cie le ro dzin: Pru ski, Lys sy, Ko rze k wa, Wia trek, Kel ler, Dwo -
ra czyk, Ja ski nia, Ne stroy, Drzy mała i Moy (Cen nien nial... 1998, s. 25). Osie d li -
li się na te re nie na zy wa nym „Małym Egi p tem” w po bli żu rze ki Ci bo lo, z uwa gi
na żyzną gle bę i mo ż li wość upra wy zie mi. To był rów nież mo ment zmia ny na -
zwy tego mie j s ca na pol sko ję zyczną – Ko s ciu sz ko. Początko wo mie sz ka ń cy
uczę sz cza li na msze św. do po bli skiej Ce sto ho wy, jed nak szy b ko za częła przy -
świe cać im myśl do tycząca bu do wy włas ne go ko ścioła. Głów ny mi budo w ni -
czy mi, pod czu j nym okiem ks. S. Przy bo ro wskie go, zo sta li wów czas Franz
Mzyk i Nie schwietz (Cen ten nial... 1998, s. 27). Bu do wa dre w nia ne go ko ścioła
pw. św. Anny zo stała uko ń czo na dzię ki do ta cjom pa ra fian, któ rzy tłum nie gro -
ma dzi li się w mie j s cu ku l tu tak isto t ne go dla nich, zawiązując re li gi j ne sto wa -
rzy sze nia i or ga ni za cje jak cho cia ż by: Sto wa rzy sze nie Żywe go Ró ża ń ca. Gro -
madząc się na na bo że ń stwach mie li spo so b ność nie ty l ko za wie rzyć swój los
Bogu, lecz uzy skać wspa r cie, po moc i siłę in nych ro dzin, któ re za mie sz kały
w miej s co wo ści Ko s ciu sz ko.

Przy tej oka zji na le ży rów nież wspo mnieć inną polską, jedną z naj sta r szych
pa ra fii – Yor ktown. Ślązacy, któ rzy nie osie d li li się w Pan nie Ma rii, uda li się,
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mię dzy in ny mi do Mey er s vil le, nie miec koję zycz nej osa dy w Te ksa sie, i da lej
do Yor ktown, gdzie w 1867 roku za częła się bu do wa ko ścioła pw. św. Nie poka -
la ne go Po czę cia Ma rii, uko ń czo na w 1868 roku z su kce sem. Do 100 pol skich
ro dzin dołączyło wów czas 35 ro dzin cze skich i na wet ki l ka ro dzin nie mie c kich
(Wa rze cha 2000, s. 11).

Po kro t ce przed sta wio na tu taj hi sto ria ki l ku wy bra nych naj sta r szych śląskich 
pa ra fii w Te ksa sie uka zu je silną więź emi gran tów Gó r ne go Śląska do tra dy cji
i wa r to ści re li gi j nych, któ re prze nosząc na zie mię ame ry kańską po zwo liły im
po my śl nie przejść pro ces asy mi la cji. Wspól no ta re li gi j na sta no wiła od początku 
na zie mi te ksa ń skiej siłę, z któ rej cze r pały wszy stkie ro dzi ny emi gran tów. Gro -
madząc się wokół mie j s ca ku l tu re li gij ne go nie tra ci li nad ziei na le p sze ży cie
i jed no czy li się w trud nych mo men tach, któ re niewątpli wie były dla nich co -
dzien no ścią. Pró bując od na leźć się w no wej ame ry ka ń skiej rze czy wi sto ści
Ślązacy za wsze cze r pa li siłę z wia ry chrze ści ja ń skiej, na wet w tra kcie tak trud -
nych wy bo rów jak wo j na se ce sy j na, któ ra prze cież stała się rów nież ich
udziałem. Z ko lei w pre a m bu le to wa rzy stwa o na zwie: Zjed no cze nie Pol skie
Wza je mnej Po mo cy Św. Wo j cie cha z 1872 roku czy ta my: 

My Po la cy wy zna nia Rzym sko-ka tolic kie go, w celu utwo rze nia ścisłej jed no ści, zgo dy, bra te r -
stwa i za szcze pie nia wsze l kich cnót płynących z za sad Świę tej wia ry Ka to li c kiej, Sta no wi my tę
Kon sty tu cję dla To wa rzy stwa Po la ków mie sz kających w San An to nio, Te xas, i jego oko li cach
(Kon sty tu cja... 1892, s. L). 

Pa ra graf XII te j że Kon sty tu cji, któ ry mówi: 

Wszy s cy człon ko wie obo wiązani są w dniu, w któ rym przy pa da uro czy stość Świę te go Wo j cie -
cha Pa tro na To wa rzy stwa, każ do ro cz nie w pu b li cz nym po cho dzie przy bra ni w oz na ki To wa rzy -
stwa, i pod prze wod ni c twem Ma r szałka To wa rzy stwa udać się do Ko ścioła na na bo że ń stwo od -
pra wiać się mające na in ten cy ję wzro stu i po my śl no ści To wa rzy stwa (Kon sty tu cja... 1892, s. 3).

po twier dza isto tę wa r to ści re li gi j nych w ży ciu imi gran tów. Po wy ższe przykłady 
ob ra zują spo sób w jaki Gó r noślązacy orga ni zo wa li swo je ży cie społecz no- reli -
gij ne w Te ksa sie, po mi mo iż ich wia ra wie lo kro t nie była wy sta wio na na
ogromną pró bę z uwa gi na cie r pie nia, prze śla do wa nia i nie wy go dy, z któ ry mi
ze t k nę li się w No wej Oj czy ź nie. W tym mie j s cu na le ży jed nak pod kre ślić, że
pie r wsze gru py emi gran tów z Gó r ne go Śląska, któ rych ce cho wała wia ra, dete r -
mi na cja i siła do prze zwy cię ża nia nie po wo dzeń zdołały z po wo dze niem prze ka -
zać swą wia rę przo d ków rów nież ko le j nym po ko le niom.

O wyjątko wo ści Te ksa ń czy ków ze Śląska arcy bi skup San An to nio, Pa trick
F. Flo res, w 150-tą ro cz ni cę założe nia pol skiej osa dy tak pisał: 

Mia sto i pa ra fia po wstały dzię ki gru pie 100 ro dzin pro wa dzo nych przez ks. Le o po l da Mo czy -
ge m bę [...]. Po wo li pa ra fia rosła w siłę; pó ź niej przy były ko le j ne ro dzi ny z Pol ski zakładając ko -
ścioły w in nych osa dach: Ce sto ho wa, Ko se iu sz ko, Ban de ra [...]. Je ste śmy wdzię cz ni Wa szym
przo d kom i Wam za miłość i ho j ność (Flo res 2004, s. 4). 
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Ro cz ni cę tę upa mię t nił rów nież Jan Paweł II, któ ry 2 cze r w ca 2004 wy sto so -
wał list do Te ksa ń czy ków. W jed nym z fra g men tów te goż li stu na pi sał: 

Mam [...] nad zie ję, że uro czy sto ści związane z tym ju bi le u szem wzbudzą u wszy stkich po dziw 
i głęboką wdzię cz ność za wie r ność, z jaką po prze d nie po ko le nia pie lę g no wały tra dy cje re li gi j ne
i ku l tu ro we swo ich przo d ków i jak soli da ry zo wały się du cho wo i ma te ria l nie ze swy mi bra ć mi
i sio stra mi w Pol sce (Jan Paweł II 2004). 

Słowa te po twier dzają nie zwykłe zna cze nie Pan ny Ma rii w ży ciu za rów no
przeszłych jak i obe cnych po ko leń.

Ksiądz Ed ward Dwo ra czyk pod kre śla rów nież inne ja k że isto t ne wy da rze nie 
w ży ciu śląskich imi gran tów. Cho dzi o rok 1966, kie dy to z oka zji 1000 ro cz ni -
cy Chrztu Pol ski i 175 ro cz ni cy Kon sty tu cji przed sta wi cie le te ksa ń skiej spo-
łeczno ści zo sta li za pro sze ni przez Pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych do Bia-
łego Domu aby ucz cić hi sto ry cz ne przełomo we mo men ty z ży cia pol skie go na -
ro du. To spo t ka nie miało wyjątko wy cha ra kter, m in. za sprawą se na to ra Ed -
munda S. Mu ski, któ ry zwra cając się wów czas do Pre zy den ta Sta nów Zjed no -
czo nych po wie dział:

Pa nie Pre zy den cie. Tysiąc lata temu Pol ska wkro czyła w etap Chrze ści ja ń stwa i no wej hi sto rii. 
Te tysiąc lat dla wszy stkich Ame ry ka nów pol skie go po cho dze nia sta no wi dzie dzi c two łez i dumy. 
To hi sto ria re li gi j nych lu dzi, któ rzy wy trwa li w wie rze. To hi sto ria lu dzi, któ rzy po świę ci li swo je
ży cie dla wol no ści. Dzię ku je my za usza no wa nie na szej hi sto rii. To dzie dzi c two, któ re łączy nas
z ideałami i ce la mi na sze go uko cha ne go kra ju (Dwo ra czyk 1987, s. 108).

W tym dniu wrę czo no rów nież Pre zy den to wi ko pię ob ra zu Cza r nej Ma don -
ny z Ja s nej Góry. Wszy stkie te fa kty po twier dzają więc ogro m ne zaan ga żo wa -
nie w wia rę i wa r to ści imi gran tów już od naj wcześ nie j szych lat po by tu w Sta -
nach Zjed no czo nych. Gó r noślązacy bo wiem przy ję li chrzest nie ty l ko w zna ku
krzy ża na czo le, lecz prze de wszy stkim za cho wa li ten chrzest w swo ich se r cach.

Fe no me nem XXI wie ku jest przy wiąza nie do wa r to ści re li gi j nych współcze -
s nych Te ksa ń czy ków o śląskich ko rze niach. Jed nym z nich jest Cla u de Sta nush, 
pi sarz i dzien ni karz, któ ry o swo ich przo d kach ze Śląska tak pi sze:

Naj wię ksze jed nak wra że nie na mnie zro biły cha ra kte ry lu dzi z opo wie ści mo jej ma t ki, one to
wy ra ź nie od zwie rcie d lały ku l tu rę ich oj czy z ny. Ich głębo ka wia ra dawała im od wa gę i siłę do
prze trwa nia i po ko na nia naj wię kszych trud no ści. Ich głód wol no ści i po sza no wa nia god no ści
człowie ka, a ta k że od wa ga, ja kiej trze ba było, by opu ścić wszy stko co bli skie i szu kać no wych
wa r to ści. Ich miłości do zie mi, nie ty l ko tej w ich oj czy ź nie, ale nie omal mi sty cz na miłość do gle -
by (tę samą przy wie ź li do Ame ry ki) zdo l nej ro dzić owo ce i kwia ty po trze b ne do utrzy ma nia ży cia 
ciała i du szy (Sta nush 2004, s. 36). Ta re la cja ob ra zu je głębo ki sza cu nek wzglę dem śląskiej
przeszłości i wa r to ści z nią związa nych. Cla u de Sta nush opi sując swoją dro gę do ka rie ry sta no w -
czo pod kre śla:
   Uczyć się, uczyć się, uczyć się, od kryć, ile ty l ko mo że my na te mat Bo że go świa ta; wy -
trwałość i od po rność; i wre sz cie trans cen den cja, przez co ro zu miem obe cność wie cz no ści w na -
szym ży ciu co dzien nym – oto wa r to ści ja kie od zie dzi czyłem po mo ich śląskich przo d kach
(Sta nush 2004, s. 37).
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Przykład te ksa ń skie go dzien ni ka rza nie jest by na j mniej odo so b nio ny. Z pe -
w no ścią w tym mie j s cu na le ży wspo mnieć o czwa r tym i piątym po ko le niu
śląskich Te ksa ń czy ków, któ re rów nież za cho wało głęboką wia rę chrze ści jań-
ską. To właś nie te po ko le nia od ponad trzy dzie stu łat przy je ż dżają z ks. dr Fran -
ci sz kiem Ku rza jem na Gó r ny Śląsk w po szu ki wa niu swo ich ko rze ni, od wie -
dzając mie j s ca ku l tu swo ich przo d ków, któ re sta no wiły wów czas pod sta wę eg -
zy sten cji tej społecz no ści. Z chę cią i wie l kim wzru sze niem przeglądają księ gi
pa ra fia l ne, od wie dzają cmen ta rze, na któ rych spo czy wają ich kre w ni roz ma -
wiając z dusz pa ste rza mi. Ich mo d li twie naj czę ściej to wa rzy szy jed na z pie ś ni
pie r wszych emi gran tów: Ser de cz na Ma t ko..., któ rej słowa śpie wa ne przez
współcze s ne po ko le nia Ame ry ka nów, w wię kszo ści nie znające ję zy ka pol skie -
go, sta no wią ko le j ne świa de c two wia ry kon tynu o wa ne przez ko le j ne po ko le nia
Śląza ków. Py ta ni o isto tę wa r to ści re li gi j nych w ich ży ciu chę t nie dzielą się
swo i mi re fle ksja mi. De bo rah Be ste No wak o swo ich wa r to ściach re li gi j nych
mówi: 

Moja wia ra ka to li cka jest dla mnie bar dzo wa ż na. Naszą wia rę odzie dzi czy li śmy po na szych
przo d kach. Z pe w no ścią moja wia ra umo c niła się dzię ki wi zy tom w Pol sce i do da t ko wej wie dzy
re li gi j nej, którą zdo byłam dzię ki księ dzu Fran ci sz ko wi4. 

Z ko lei Pa tri cia Fe lux, od wie dzająca Pol skę od ki l ku na stu lat re gu la r nie, do -
da je: 

W Te ksa sie całe na sze ży cie to czy się w ko ście le, gdzie spę dza my spo ro cza su5. 

Inna z Ame ry ka nek o śląskich ko rze niach, Ja ni ce Sha drock, o swo jej wie rze
ka to li c kiej mówi: 

[…] to właś nie wa r to ści re li gi j ne sta no wią isto tę mo je go bytu. Moja ma t ka i szkoła ka to li cka do
któ rej uczę sz czałam umo c niły i na uczyły mnie tych wa r to ści6. 

Młod sze po ko le nie rów nież ceni prze ka zy waną im tra dy cję re li gijną. Ma jor
Sił Po wie trz nych Sta nów Zjed no czo nych, dr Ju stin Bron der, opo wia dając
o swoim po cho dze niu mówi w udzie lo nym w Pol sce wy wia dzie: 

[...] moi dzia d ko wie, któ rych ję zy kiem oj czy stym był pol ski (lub jego śląsko -i mi gran cka
od mia na) z pe w no ścią okre śli li by sie bie bar dziej jako fa r me rów ka to li c kich, niż Śląza ków.
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Naj waż niej szy mi bo wiem wa r to ścia mi dla nich była wia ra ka to li cka, cię ż ka pra ca i od da nie
ro dzi nie. To rów nież wa r to ści, któ re tak so bie cenią Po la cy7.

Pod su mo wując, mo ż na więc wy sunąć tezę, iż wi zy ty na Gó r nym Śląsku to
szcze gó l ne do świa d cze nie w ży ciu śląskich Te ksa ń czy ków. To tu taj zna mien ne
słowa wy po wie dzia ne w Te ksa sie przez ich przo d ków: 

Przy rze ka my naszą wie r ność i od da nie Chry stu so wi, Jego Ko ściołowi [...] za wsta wien ni c -
twem na szej Pani Czę sto cho wskiej, Kró lo wej Pol ski i Kró lo wej Po lo nii8 

na bie rają głębo kie go sen su dla ko le j nych po ko leń. To wyjątko we chwi le,
któ re uczą hi sto rii, ku l tu ry i reli gi j no ści na ro du przo d ków, ale też uświa da miają 
odpo wie dzia l ność, któ ra spo czy wa na współcze s nych po ko le niach śląskich emi -
gran tów. Je dy nie kon ty nu a cja za szcze pio nych ki l ka de kad temu wa r to ści mo ra l -
nych może nadał sta no wić fi lar wia ry ka to li c kiej w da le kim świe cie na ob czy ź -
nie. Wysiłek pie r wszych emi gran tów w prze ka za niu ro dzi nom wa r to ści chrze -
ści ja ń skich nie zo stał zni we czo ny, prze ciw nie jest dziś wyjątko wym świa de c -
twem, któ re sta no wi pod sta wę ży cia społecz no- re li gij ne go współcze s nych po -
ko leń Te ksa ń czy ków o śląskich ko rze niach.
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To ż sa mość i asy mi la cj wa te kstach auto bio grafi cz nych
pol skich emi gran tów w Sta nach Zjed no czo nych

Pa try cja No sia dek, To ż sa mość jed no stki a pro ces asy mi la cji w te kstach
auto bio grafi cz nych emi gran tów po cho dze nia pol skie go w Sta nach 

Zjed no czo nych. Nad zie je, roz ter ki, po wro ty fali lat sze ś ć dzie siątych, 
Ra ci bórz: Wy daw ni c two Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej, 2016,

214 s., ne to gra fia na stro nach 201–211.

W 1925 roku na łamach cza so pi s ma „La Fiera Let te ra ria” ukazywała się w od cin-
kach powieść Luigiego Pirandella (rok później wydana w wersji książkowej), zatytuło-
wana: Uno, nessuno e centomila. Pirandello, laureat nagrody Nobla w dziedzinie li te ra -
tu ry z 1934 roku, sproblematyzował na kartach tego dzieła kategorię tożsamości jed-
no stki, wpisując się tym samym w grono intelektualistów, którzy dostrzegli znaczenie
podejmowania tej kwestii w ubiegłym stuleciu. Przypomnijmy, że główny bohater
wspomnia nej powieści, Vitangelo Moscarda, to nie wy ró żniający się niczym szcze gó l -
nym człowiek, który żyje z dochodów, jakie przynosi odziedziczony po ojcu bank.
Pewnego dnia, z pozoru błaha uwaga żony na temat jego lekko skrzywionego nosa,
doprowadza go do głębokiego kryzysu tożsamości. W istocie Vitangelo zdaje sobie na -
gle sprawę z tego, że osoby jakie zna mają zupełnie inną wizję jego samego niż on sam.
Prowadzi go to do odkrycia, że kim innym jesteśmy we własnych oczach, a kim innym
w odbiciu spojrzeń ludzi. Od tej pory wszystko, co uważał za pewne, zaczyna być dla
niego względne i wątpliwe, a głównym celem staje się odkrycie tego, kim jest w rze czy -
wi sto ści. Prowadzi to do radykalnych zmian w życiu bohatera powieści Pirandella,
czego skutkiem jest doprowadzenie finansów rodziny do ruiny oraz utrata żony, de cy -
dującej się odejść z domu. W swoich staraniach o to, aby zniszczyć sto tysięcy wy ob ra -
żeń, jakie inni mają o nim samym, jest uznany za szaleńca przez ludzi, którzy nie chcą
zaakceptować tego, że świat jest inny niż im się wydaje. Vitralgelo Moscarda staje się
coraz bardziej obcy dla otoczenia, kimś, kto zrozumiał, że ludzie są niewolnikami in -
nych i jednocześnie sami siebie niewolą. Ostatecznie bohater trafia do przytułku, gdzie
zaczyna się czuć wolny od wszelkich reguł ponieważ jego wrażenia powodują, że za -
czy na widzieć świat z innej perspektywy jako Nikt – oko patrzące na świat.

Wspomniana tu pokrótce powieść, a właściwie powiastka filozoficzna, doczekała się 
polskiego przekładu dopiero po 85 latach od wydania książkowego (Jeden, nikt i sto
tysięcy, przeł. i posł. opatrzyła Joanna Ugniewska, Warszawa: PIW, 2011). Oddanie do
rąk polskiego czytelnika bodaj najwybitniejszego dzieła Pirandella można postrzegać
jako efekt współczesnego zainteresowania kwestiami tożsamości, ale także swoistego
za le wu naukowych publikacji, które poddają analizie tę kwestie w kontekście in te re su-
jących dla badaczy zjawisk. Wśród dziesiątków tytułów w języku polskim, za le gają-
cych na półkach bibliotek, formułujących podejmowany problem badawczy od słowa
„to ż sa mość”, książka Patrycji Nosiadek wyróżnia się jednak w sposób znaczący. Mo no -
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gra fia ta ma bowiem charakter stricte naukowy, oddzielający część metodologiczną od
badawczej. Dzięki temu w pierwszych rozdziałach gruntownie został przedstawiony za -
rys studiów nad autobiografią, co z pewnością pozwoli w przyszłości na zredagowanie
celniejszych niż obecnie definicji formułowanych w obrębie badań genologicznych.
Autorka już w pierwszym rozdziale książki solidnie i wyczerpująco, wykazując swoją
erudycję oraz znajomość przedmiotu, przedstawiła krytyczny przegląd najważniejszych
autorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, oraz ich koncepcji, dzięki którym ana li -
za tekstów autobiograficznych stała się uznaną metodą badawczą. Referując po szcze-
gól ne poglądy nie wahała się przedstawić ich zalet, ale także mankamentów, szcze gó l -
nie porównując ze sobą tekst autobiograficzny, pamiętnik, pamiętnik in tym ny czy
dziennik podróży. Wśród przywoływanych teorii pojawiła się autobiografia imigrancka, 
dwutorowa, która chociaż narodziła się w USA głównie wśród imigrantów drugiego
pokolenia z Azji, porusza problemy wspólne dla wszystkich, podejmujących trud stwo -
rze nia swojego drugiego domu na obczyźnie.

Spra w ne zre fe ro wa nie sta nu ba dań oraz założeń meto dolo gi cz nych po zwo liło Au to rce 
na rze te l ne przy go to wa nie pod sta wy do re fle ksji na te mat in te re sujących ją, wy bra nych
te kstów emi gra cy j nych pi sa rzy i twó r ców ku l tu ry. Dla pod da nej ana li zie gru py okre śle -
nie włas nej to ż sa mo ści było nie lada wy zwa niem na co składało się prze de wszy stkim
wspó l ne wszy stkim emi gran tom po czu cie bra ku wspa r cia aby za cho wać własną ku l tu rę, 
co – do da j my – było sku t kiem do mi nującej w la tach 60. XX wie ku, wy ko rze niającej
po li ty ki asy mi la cji. Stąd też bar dzo czę sto emi gran ci, bo le ś nie roz da r ci po mię dzy wa r -
to ścia mi ku l tu ry kra ju przy j mującego, nie rza d ko ku l tu ry mo ż li wo ści i swo jej włas nej
ku l tu ry emo cjo na l nie bli skiej i idea li zo wa nej, ale nie gwa ran tującej su kce su w no wym
mie j s cu osie d le nia, prze gry wa li swo je ży cie, wra ca li z po czu ciem nie spełnie nia do sta -
re go kra ju lub żyli na ma r gi ne sie no wej ojczy zny- ma co chy. Pa try cję No sia dek in te re -
sują jed nak prze de wszy stkim ci, któ rzy pod ję li wy zwa nie asy mi la cji, cze go wy mo w -
nym do wo dem są pi sa ne przez nich te ksty, będące nie ty l ko świa de c twem wy ró ż -
niających ich zdo l no ści li te ra c kich, ale też mniej lub bar dziej spełnio nych nad ziei na
od nie sie nie su kce su w tak ty po wym kra ju emi gran tów jak Sta ny Zjed no czo ne, kra ju
mo ż li wo ści, otwa r tym dla wszy stkich, któ rzy mie li od wa gę i spo so b ność aby śnić ame -
ry ka ń ski sen. 

Analiza procesu asymilacji oraz problemów z własną tożsamością emigrantów, któ -
rzy opuścili Polskę w latach sześćdziesiątych XX wieku, udając się do Stanów Zjed no -
czo nych, prowadzi Autorkę książki do pogłębionej refleksji nad problemem zdolności
człowieka do funkcjonowania w nowych warunkach. Kwestie przystosowania się emi -
gran tów analizowane są przy tym w oparciu o doświadczenia osób reprezentujących
środowiska pisarzy, filmowców, poetów, felietonistów, a zatem osób posiadających
umieję t ność analizy otaczającej ich rzeczywistości. Dzięki temu jesteśmy w stanie
podczas lektury fragmentów wyjętych z ich testów, uzupełnionych o komentarz na uko -
wy, śledzić z zaangażowaniem proponowaną rekonstrukcję zarówno dynamiki, jak
i skutków wyborów dokonywanych w zderzeniu z obcą rzeczywistością. Przedstawiony 
emigrant nie tylko jak każdy inny przeżywa rozterki, sukcesy, i porażki, ale także po tra -
fi dokonać świadomej autorefleksji oraz mówić o swoich najgłębszych i bardzo bo le s -
nych dylematach. Jednocześnie uzewnętrzniony dialog z samym sobą jest dla niego
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pewnego rodzaju oczyszczeniem, dającym mu możliwość, by na nowo spojrzeć na swo -
je życie i zrewidować jego ocenę, a to z kolei pozwala mu na zdystansowanie się i pod -
ję cie nowych działań w odmiennym kontekście przeszłości, ale dopiero po dokonaniu
jej dekonstrukcji pozytywnej. Ten słuszny i metodologicznie uprawomocniony dobór
właści cie li interesujących Autorkę tożsamości, a zatem polskich intelektualistów, któ -
rzy wyjechali z Polski nie „za chlebem„ jak poprzednie fale emigrantów w końcu XIX
i na początku XX w., lub z powodów politycznych, jak na przykład emigranci po wo jen -
ni i Solidarnościowi, ale z potrzeby poszukiwania wolności twórczej i możliwości sa -
morea li za cji, pozwolił na wprowadzenie do nauki nowych informacji oraz propozycji
dotyczących analizy teorii tekstu literackiego.

Dużą zaletą omawianej książki jest powoływanie się na badania zaczerpnięte ze
źródeł obcojęzycznych, zwłaszcza amerykańskich, nieobecnych do tej pory w naukowej 
literaturze dotyczącej tematu autobiografii w języku polskim. Dzięki temu udało się
m.in. wpisać teksty polskich autorów w nurt autobiograficzny, silnie obecny w Stanach
Zjednoczonych już w XIX i XX wieku wśród przedstawicieli różnych grup etnicznych.
Zawężenie obszaru badawczego do tekstów pisanych przez emigrantów lat sze ś ć dzie-
siątych uzupełniło dotychczasowe opracowania, koncentrujące się na doświadczeniach
wcześniejszej emigracji. Należy podkreślić, że literatura emigracyjna interesującego
Autorkę okresu, czyli lat 60. ubiegłego stulecia, nie posiada w swym wykazie znacznej
liczby tekstów autobiograficznych, które ukazywałyby sytuację polskich emigrantów na 
ziemi amerykańskiej. Podjęcie analizy autobiografii, będących świadectwem do świad-
czeń grupy ludzi, którzy czy to ze względów osobistych czy polityczno-społecznych
podjęli decyzję o wyjeździe, nie tylko uzupełnia dotychczasową wiedzę na ten temat,
ale przede wszystkim wpisuje się ponadto w ożywioną dyskusję naukową nad asy-
milacją, integracją oraz tożsamością, prowadzoną obecnie przede wszystkim w krajach,
nawiedzanych przez kolejne fale emigrantów. Dlatego też zagadnienia tożsamości, czy
to jednostkowej czy też kolektywnej, należą obecnie do jednych z najczęściej po dej mo -
wa nych tematów badawczych specjalistów z bardzo różnych dziedzin i dyscyplin na -
uko wych. Stanowią ponadto przedmiot autoanalizy coraz większej liczby osób, które
z bar dzo różnych przyczyn przekraczają granice kultur i w zetknięciu z nową rze czy wi -
sto ścią zadają sobie pytania o to kim są w nowym miejscu. Globalizacja i niezwykła
wprost mobilność współczesnych nomadów oraz polityka wielokulturowości traktująca
różnorodność jako wartość samą w sobie, coraz wyraźniej promowana przez or ga ni za -
cje ponadnarodowe, rządy poszczególnych państw i ich agendy, wcale nie zmniejszyła
wyzwań adaptacyjnych nie tylko na odległych i kulturowo obcych terytoriach, ale
również w miejscach zamieszkania, co z resztą z całą siłą ujawniło brak jednorodności
kulturowej. 

Książka Pa try cji No sia dek prze ko nu je, że ty l ko po zo r nie mogłoby się wy da wać, że
ame ry ka ń ski ty giel ku l tu ro wy ułatwił przy by szom z Pol ski wra sta nie w nową rze czy wi -
stość i kre o wa nie no wych to ż sa mo ści li mi na l nych, zhy brydy zo wa nych, palim pse sty cz -
nych, a przez to nie zwy kle bo ga tych i jed no cze ś nie po da t nych na zra nie nie, za gu bie nie
oraz zafałszo wa nie świa do mo ści włas ne go „ja”. Rze czy wi stość kon ta ktu z no wym
świa tem była bru ta l na, a pro ces sta wa nia się Ame ry ka ni nem przy no sił wie le bo le s nych
roz cza ro wań wy ni kających nie jed no krot nie z po czu cia bra ku samo akce p ta cji oraz akcep-
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ta cji społecz nej. Z dru giej jed nak stro ny fakt, że to co obce, inne, nie -swo je, sta no wi od
za wsze pod sta wową ka te go rię po znawczą, któ ra od gry wa wiodącą rolę nie ty l ko w oce -
nie no wej rze czy wi sto ści, ale ta k że sa mo oce nie i de cy zji, jak bu do wać wza je m ne re la -
cje z nowo po z na nym, otwie rał na nowe do świa d cze nia wzbo ga cające przy by szów z Pol-
ski. Uczu cia, ja kie sty mu lo wały ten we wnę trz ny roz wój to lęk, chęć ucie cz ki, a może
na wet wa l ka i uni ce stwie nie tego, co nie zna ne, po zba wiające po czu cia bez pie cze ń stwa
i jed no ści z nam po do bny mi, ale też trud na i zo bo wiązująca pró ba otwa r cia, zro zu mie -
nia oraz nawiąza nia dia lo gu, co składa się na ró ż ne mo ż li wo ści os wa ja nia in no ści. Ka ż -
dy wy bór oka zy wał się znaczący, ka ż da de cy zja po sia dała swo je dale ko się ż ne kon se k -
wen cje dla wszy stkich ucze st ni ków spo t ka nia. Współcze s ny człowiek nie po tra fi sta wić 
czoła wy zwa niu ob co ści ta k że dla te go, że każ do ra zo wy kon takt z ob cy m -in nym jest dla 
nie go za sad ni czym py ta niem o to, kim on sam jest, ja kie są jego wa r to ści, jaka jest jego
to ż sa mość, kim jest ten obcy, któ ry jest w nim, a któ ry czę sto tak skrzę t nie bywa skry -
wa ny ta k że przed nim sa mym. Ob cy -in ny jest jak zwie r ciadło, któ ry uja w nia swoją
twarz i do ma ga się pogłębio nej re fle ksji, zmia ny, re de fi ni cji po obu stro nach tego spo t -
ka nia. Dla te go też może szko da, że w książce tak mało mie j s ca Au to rka po świę ciła kon -
ce pcji to ż sa mo ści jako lu stra  (Mo de r ni ty and iden ti ty, ed. by Scott Lash and Jo na t han
Frie d man, Ox ford ; Ca m bri d ge, Mass.: Bla c k well, 1992), co daje sze ro ki wa chlarz in -
ter pre ta cji i od nie sień, przy da t nych w ana li zie te kstów auto bio grafi cz nych. Sta no wić to
może jed nak je sz cze większą za chę tę dla czy te l ni ka, dla któ re go ka te go ria od bi cia może 
być in te re sującą kon ty nu acją ob co wa nia z te kstem książki po przez re fle ksję w łatwy
spo sób dającą się od nieść do współcze s ne go ży cia na zna czo ne go przez prze mie sz cza nie 
się i nie ustan ne sta wa nie w ob li czu In ne go.

 No sia dek słusz nie za uwa ża, że na sza to ż sa mość jest wy pa d kową wie lu czyn ni ków
– kon te kstu kul tu ro we go na sze go kra ju ro dzi me go, gdzie na stę po wała pie r wsza i za ra -
zem pie r wo t na aku l tu ra cja, kon te kstu kul tu ro we go kra ju przy j mującego, gdzie czę sto
aku l tu ra cja ma cha ra kter ko nie cz ny lub wska za ny, ale rza d ko jest pełna, gdyż ta osta nia
ma mie j s ce ty l ko w przy pa d ku asy mi la cji, In ne go, któ ry two rzy i upra wo mo c nia nową
rze czy wi stość, włas nych pre dy spo zy cji psy cholo gi cz nych emi gran tów, ich umie ję t noś-
ci, zdo l no ści, edu ka cji, sta tu su eko nomi cz ne go, za wo do we go itd. Dla czy te l ni ka, zwłasz-
cza ta kie go, dla któ re go pro ble my ad ap ta cji związane z do świa dcze nia mi emi gra cyj ny -
mi nie są obce, a nie trze ba do da wać, że gru pa ta ciągle się zwię ksza ze wzglę du na
otwa r tość gra nic i mo bi l ność współcze s nych po ko leń, książka Pa try cji No sia dek może
być czymś wię cej niż cie ka wym i po ży te cz nym wkładem w ba da nia nad to ż sa mo ścią
emi grancką pol skich inte lektu a li stów z lat 60. XX wie ku. Le ktu ra po szcze gó l nych roz -
działów zmu sza do re fle ksji prze de wszy stkim nad tym, jak bar dzo za le ży nam na włas -
nej to ż sa mo ści. Jak trud no po go dzić się nam z fa ktem, że ktoś za uwa ża w nas nie do sko -
nałości, któ rych wcze ś niej sami nie po tra fi li śmy doj rzeć lub uz na wa li śmy je za coś
całko wi cie zwy cza j ne go. Tym sa mym po czę ści udzie la nam się nie po kój wspo mnia ne -
go na wstę pie bo ha te ra po wie ści Pi ran del la. Ro zu mie my, że je ste śmy „nie wol ni ka mi”
in nych i jed no cze ś nie sie bie sa mych. Nasz pro ces asy mi la cji prze bie ga bo wiem wzdłuż
gra ni cy kon ta któw z in ny mi lu dź mi, gdzie sta ra my się za pa no wać nad włas nym wi ze -
run kiem oraz wy ob ra że niem sie bie w oczach in nych. Osta te cz nie do strze ga my jed nak,
że nie pa nu je my ani nad jed nym, ani nad dru gim. 
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Au to bio gra fie przed sta wio ne przez Pa try cję No sia dek z pe w no ścią spra wiały, że ich 
au to rzy mie li po czu cie, że ich ob raz w lu strze jest bar dziej zno ś ny i akce pto wa l ny.
Dzię ki temu ich asy mi la cja była ni czym in nym jak ty l ko drogą do głęb sze go zro zu mie -
nia sa me go sie bie jako oso by, któ ra nie sta je się wo l na przez to, że za sy mi lu je się z no -
wym dla sie bie śro do wi skiem, czy też zna j dzie się w świe cie post rze ga nym jako „wo l -
ny”, ale wol ność swą od kry je w sta wa niu w pra wdzie przed sobą sa mym. Po szu ki wa nie 
pra wdy o so bie jest ukry tym źródłem sty mu la cji au to rów ana li zo wa nych te kstów. Pro -
wa dzo na przez Au to rkę książki ana li za to ż sa mo ści jed no stki jest za tem w swo jej isto cie 
sta wa niem na dro dze ku ro zu mie niu nie tyle kwe stii isto t nych dla imi gran tów, ale dla
ka ż de go człowie ka. Stąd za pe w ne le ktu ra oma wia ne go opra co wa nia jest tak pociągają-
ca i jed no cze ś nie wa ż na.

Mi rosław Le nart, Opo le

»To provide a guiding thread…«

Галина Петкова, История на руската литература от проф. П. Бицили
в три книги (България, 1931–1934 г.). София: Факел, 2017, 656 с.

ISBN 978-954-411-237-0.

Mo no gra fia Ga li ny Pe t ko wej jest jedną zcie ka wszych prac emi gran tolo gicz nych,
po świę co nych na uko w com, któ rzy mu sie li wy je chać z kraju i za mie sz kać oraz pra co wać
na ob czy ź nie. Taki los spo t kał pro fe so ra Nowo rosy j skie go Uni wer sy te tu w Ode ssie,
któ ry w 1920 roku emi gro wał do Ser bii, a na stę p nie w 1924 roku do Bułga rii, gdzie do
ko ń ca ży cia pra co wał na Uni wer sy te cie So fi j skim. Au to rka pod jęła się więc przy pom-
nie nia działal no ści prof. Pio tra Bi cil le go (Пьотр Михайлович Бицили, 1879–19531) na 
Uni wer sy te cie w So fii w la tach 1924–1948, szcze gólną uwa gę zwra cając na jego syn te -
zę hi sto rii li te ra tu ry ro sy j skiej, wy daną w 1934 roku w So fii (Краткая история рус-
ской литературы. Часть вторая. От Пушкина до нашего времени. София 1934)
i po prze dzoną dwo ma wy da nia mi chre sto ma tii ro sy j skich (Хрестоматия по истории
русской литературы. Часть I-ая. Народная словесность и литература допетров- 
ского времени. София 1931; Хрестоматия по истории русской литературы. Часть 
II-ая. Литература XVIII в. Париж 1932), uwa żając te pra ce za nie do ce nio ne nie ty l ko 
w Bułga rii. Tak zo rien to wa ne ba da nia czę sto na zy wa się emi gran tową ar che o lo gią.
Czę sto bo wiem trze ba prze szu ki wać wie le do ku men tów w ar chi wach, aby nie ty l ko opi -
sać dzie je emi gran ta, ale ta k że wy ja ś nić je den cho ć by fakt, mający znaczący wpływ na
losy tej po sta ci i jego dalszą działal ność społeczną. Po twier dze niem jest zna le zio na
przez Au to r kę pie r wsza część Краткая история русской литературы z roku 1931.
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Ta kie go za da nia pod ję li się rów nież au to rzy mo no gra fii ro dzi ny Bi cil lów Т.Н. Галче-
вой, И.В. Голубович (Понемногу приспособляюсь к »независящим обстоятель-
ствам«. П.М. Бицилли и семья Фло- ровских в первые годы эмиграции, София:
Солнце, 2015), a w od nie sie niu do działal no ści pro fe so ra na Uni wer sy te cie So fi j skim
w la tach 1924–1948 właśnie Ga lina Pe t kowa.

Prof. Piotr Bacil li pie r wo t nie zajmował się me die wi styką. Wów czas w cen trum jego 
zain te re so wań zna lazły się fi lo zo fia hi sto rii oraz meto dolo gi cz ne pod sta wy na uki hi sto -
ry cz nej. Pragnął wska zać złożo ność i płyn ność zja wisk śred nio wie cz nych dzie jów Eu -
ro py Za chod niej oraz – jak pisał – do świa d cze nia ich wie cz ne go pro ce su twó r cze go.
Jed nak ze wzglę du na brak do stę pu do źródeł na emi gra cji mu siał zmie nić kie ru nek
zain te re so wań ba da w czych. Wpra w dzie nie po rzu cił hi sto rii (wydał mo no gra fię po świę -
coną hi sto rii Ro sji w XIX wie ku pt. История России от начaлa XIX в. до второй
революции (1917 г.). София, 1947), to jed nak brak do stę pu do ma te riałów zmu sił go
do na uko we go prze orien to wa nia się. 

Udział pie r wszej fali emi gra cji ro sy j skiej w pra cach na uko wych, w któ r e włącza się
Bi cil l li (bie rze czynny udział w tej dys ku sji), cha ra kte ry zują się co raz większą re fleksją
nad na turą ję zy ka i li te ra tu ry ro sy j skie j. Czę sto wska zu je na ana lo gię hi sto rii im pe riów
Rzy mu i Ro sji z ich iden ty fi kacją na ro dową i re li gijną. Tu taj Bi cil li wska zu je na zna-
czącą rolę w chry stia ni za cji (a ta k że ru sy fi ka cji) Eu ro py Wschod niej. Działania te uz na -
je za po do b ne do działań Rzy mian, cho ciaż według nie go wnoszą one też ele ment
nowy: oprócz na rzu ce nia okre ślo nej ku l tu ry ma te ria l nej i du cho wej in spi rują włączo ne
do im pe riów na ro du do two rze nia no wych wa r to ści kulturowych. Są tw ór cze. Uwa ża
on, że Ro sja jest po śred ni kiem ku l tu ro wym mię dzy Azją a Eu ropą Za chod nią, czym
nawiązuje do tzw. idei eura zja ni z mu (ku l tu ra Ro sji to syn te za ku l tur Wscho du i Za cho -
du). Wkró t ce jed nak porzuca on te ob sza ry ba dań, aby sku pić się na li te ra tu rze ro sy j -
skiej. Jed nak początko wo – ze wzglę du na to, że nie może wykładać li te ra tu ry ro sy j skiej 
na Uni wer sy te cie So fi j skim – sku pia się na pra cach prze zna czo nych dla ro sy j skiej szko- 
ły emi gran tów, po nie waż „П. Бицили се ангажира активно с каузата на руското
емигрантско образование”. Tej właś nie pro ble ma ty ce po świ ęco na jest pra ca bułga r -
skiej Ba da cz ki.

Pra ca składa się z trzech roz działów. W pie r wszym (П. Бициди и българското уни- 
верситетско поле през 20-ге – 40-те години на XX век, s. 27–163) Au to rka opi su je
działal ność Pio tra Bicille go na Uni wer sy te cie So fi j skim w la tach dwu dzie s tych i czter -
dzie s tych XX wie ku. Tu taj opi su je na pod sta wie zna le zio nych do ku mentów jego dzia-
łal ność pe da go giczną oraz or ga ni za cyjną na Uni wer sy te cie. Ko le j ny roz dział (П. Бици-
ли в полето на руското емигрантско учияище в България през 20-те – 30-те годи- 
ни на XX век, s. 164–306) po świę co ny jest działal no ści ro sy j skie go pro fe so ra w ra mach 
ro sy j skiej szkoły emi gran tów. Au to rka opi su je tu taj dzie je emi gra cji ro sy j skiej, jej edu -
ka cję, szkoły (ich au to no mie i du a l ność), tzw. Ko mi te ty ds. Ucze nia się, a ta k że ka non
edu ka cy j ny oraz ka non emi gra cy j ny li te ra tu ry ro sy j skiej. Zwra ca też uwa gę na za cho -
wa nie władz bułga r skich, któ re nie jed no krot nie od ma wiały pra wa sy ste maty czne go stu -
dio wa nia li te ra tu ry ro sy j skiej. W ko ń co wej czę ści tego roz działu zna j dują się załączni -
ki, do tyczące wcze ś niej po ru sza nych za gad nień, własz cza cen ne są pro gramy ję zy ka ro -
sy j skie go opra co wa ne dla ro sy j skiej szkoły emi gran tów z lat 1924, 1925 i 1929.

200 Recenzje i omówienia



Trze ci i osta t ni roz dział oma wia nej pra cy (История на руската литература от
П. Бицили: книги и концептуализации, s. 307–588) sta no wi naj wa ż niejszą część
monografii. Tu taj Au to rka sku piła się na wska za nym we wstę pie za gad nie niu: na pra -
cach Pio tra Bi cil le go do tyczących li te ra tu ry ro sy j skiej, wy da nych w Bułga rii. Naj pierw
oma wia chre sto ma stia opracowane przez ro sy j skie go pro fe so ra w So fii w dwóch czę -
ściach:  XI–XVII wiek i XVIII–XX wiek, któ re miały służyć jako podrę cznik - prze wod-
nik do na ucza nia li te ra tu ry ro sy j skiej. Bi cil li bo wiem chciał naj pierw do sta r czyć (przy -
naj mniej) wy bra ne fra g men ty dzieł li te ra tu ry ro sy j skiej, aby ułatwić ucz niom ro sy j skiej
szkoły emi gra cy j nej, a pó ź niej ta k że stu den tom Uni wer sy te tu So fi j skie go, po zna wanie
li te ra tu ry ro sy j skiej. Au to rka zwra ca tu uwa gę na spe cy fi cz ne po dej ście ro sy j skie go ba -
da cza do li te ra tu ry ro sy j skiej. Wy cho dzi on z po trzeb ro sy j skich emi gran tów (opo zy cja: 
oby wa tel ro sy j ski – oby wa tel bułga r ski/emi grant) i ich roz bie ż nych idei oby wa te l skich
i na ro do wych. Naj pełniej ten pro blem opi sała w pod roz dzia le 3.3.1. »С моята исто-
рия на руската литература стана скандал«, или когато пазарът решава всичко
(s. 434–438), w którym ana li zu je sy tu ację wokół wy da nej przez B icil le go w 1934 roku
dru giej części syn te zy li te ra tu ry ro sy j skiej. Ten pro blem roz wi ja w da l szych pod roz -
działach. 

Pra cę za my ka kró t kie pod su mo wa nie (s. 589–595), ob sze r ny wy kaz li te ra tu ry pod -
mio to wej i przedmiotowej (s. 589–618), in deks cy to wa nych na zwisk (s. 619–631), spis
tre ści w ję zy ku ro sy j skim (s. 632–636) i w ję zy ku an gie l skim (s. 645–648) oraz stre sz -
cze nie w ję zy ku ro sy j skim (s. 637–644) i w ję zy ku an gie l skim (s. 649–656). 

Mo no gra fia Ga li ny Pe t ko wej jest ważną po zycją w ba da niach emi gran tolo gicz nych.
Bar dzo dokład nie opi su je jed ną z wa ż nie j szych po sta ci na uko wych emi gracji ro sy j skiej
nie ty l ko w Bułga rii. Nawiązuje tu do in nych prac z tego zakresu, któ re uka zały się w la-
tach 2015–2017 w Bułga rii, ale też w Ma ce do nii czy w in nych kra jach eu ro pe j skich2.

Mie czysław Ba lo wski, Po znań–Ostrawa

Do ce nit te r minologické bádání

Iva na Bozděchová, Současná ter mi no lo gie (se zaměřením na kolokační
termíny z lékařství), Ka ro li num: Pra ha, 2009, 270 s., ISBN 978-80-246-1408-3.

O významu ter mi no lo gie, jako so u bo ru le xi ka sloužícího k přesnému, jednoznač-
nému pojmenování odborného jevu, snad není po chyb, přesto její význam není vždy
doceněn. Na to m to místě bych mo hla uvádět do kla dy, kdy ne z na lost nebo ne ja s nost ter -
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1972 i inne.



mi no lo gie způsobila mnohé problémy, studentům krach u zkoušek... Do kon ce ani Mini -
ste r st vo školství mládeže a tělovýchovy ČR ne u z na lo za potřebné nor ma li zo vat ter mi -
no lo gii užívanou v různých řadách učebnic českého ja zy ka. 

I pro to, ale samozřejmě ne jen pro to bylo třeba přivítat mo no gra fii Iva ny Bozděcho-
vé. To jsme učinili, psa li jsme o ní téměř bezprostředně po jejím vydání ve „Sty li sty ce”
2010, s. 475–479, viz re cen zi I  ter mi no lo gie má stylistický aspekt. Třebaže ter mi no lo -
gická mo no gra fie vyšla už před devíti léty, přesto se zdá, že zůstává mimo po zo r nost
širší lingvistické obce. 

Samozřejmě mi ve jmenované re cen zi šlo o to, že o ter mi no lo gii lze uvažovat z hle -
di ska stylistického, ale domnívám se, že téma a zpracování mo no gra fie by mělo vzbu dit 
zájem ne jen stylistiků, ale především lexikologů a lexikografů, ale i lingvodidaktiků,
vždyť zdravotnické výrazivo náleží mezi základní témata ve výuce cizích jazyků. Pro to
se k potřebné mo no gra fii po le tech zno vu vracím.

Vědecký spis Iva ny Bozděchové se neo me zu je utilitárně jen na termíny z lékařství
(pořízené z ko r pu su lékařské ter mi no lo gie), zpracované sémaziologicko-onomaziologic- 
kým po stu pem, ale podává v prvních třech částech kni hy přehlednou te o rii ter mi no lo -
gie: po teoretických východiscích práce, obsahujících uvedení do me to do lo gie, a po se-
známení s cílem práce, po přehledu užívané ter mi no lo gie a cha ra kte ri stice zkoumaného
materiálu přechází ke vzta hu ter mi no lo gie a slovní zásoby a ke stručnému nastínění
vývoje te o rie ter mi no lo gie. Za nimi následuje výklad současné obecné te o rie ter mi no lo -
gie: pojetí termínů a je jich místo v systému slovní zásoby a v te x tu (resp. v ko mu ni ka -
ci), úvahy nad slo vy termín a ter mi no lo gie ve slovnících, v odborných komunikátech
i v Českém národním ko r pu su. Podrobně se zaměřuje na zdro je termínů, je jich mo ti va ci
i typy. Zvláštní péči soustřeďuje ke kolokačním termínům, ale neponechává bez po-
všimnutí zkra t ky, ko m po zi ta, de mi nu ti va, přejaté termíny ani obrazná pojmenování
a depro pria liza ci (především epo ny mi za ci, tvoření lékařských termínů z vlastních jmen
objevitelů úspěšných lékařských postupů aj.). Nezapomíná ani na užívání termínů
v odborné ko mu ni ka ci. První tři ka pi to ly zaujímají 82 stra ny te x tu.

4. až 7. ka pi to la pojednávají o lékařské ter mi no lo gii: 4. o její hi sto rii, o tematických
okruzích těchto termínů, o je jich jazykovém původu i o ter mino logi za ci; 5. kon fron tu je
latinské termíny s českými, po su zu je mj. je jich exp li ci t nost, pak se soustředí na latinské
kolokační termíny a zkra t ky (strukturní a sémantické typy, je jich víceznačnost a ekvi va -
len t nost). 6. ka pi to la, právem nejrozsáhlejší z těchto specializovaných ka pi tol (47 stran), 
představuje onomaziologické typy termínů a soustředí se na nejčastější typ, termíny
kolokační a na je jich strukturní typy determinační, a to substantivní (dvoj- až šestičlen-
né, viz např. syn drom šílenství duševní zvrácenosti třetího stupně) a verbální (dvoj- až
pětičlenné, např. do tkno ut se pravého ra me ne le vou ru kou – vidíme blízkost termínu
k polotermínu, k pro fe sio nali smu, k označení neterminologickému), dále až na šesti či
sedmičlenné ko lo ka ce koordinační (nepravidelné tečkovité krvácení na sliznicích a se -
riózních blanách). Obdobně jsou zpracovány další typy termínů (jmenovány výše).

7. ka pi to la se soustřeďuje na termíny anatomické jako na základ celé lékařské ter mi -
no lo gie i s jazykovým srovnáním češtiny, němčiny a la ti ny. (Uvnitř některých ka pi tol
nacházíme postřehy o vli vu angličtiny na ter mi no lo gii, na slovotvorné pro ce sy v sou-
časné češtině.)
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Ve l mi cenný je obecný, shrnující závěr: přehled výsledků práce, i s výhledy pro dal-
ší terminologická zkoumání na základě zjištěného sta vu. Neo pome nute lnou součástí
spisu jsou pracné přílohy, obsahující základní lékařské okru hy a po j my, běžné termíny
lékařské pra xe, významné pro laické uživa te le i pro výuku jsou názvy nemocí, pro lin g -
vi stu strukturní typy kolokačních termínů; poslední přílohu tvoří srovnávací pětijazyčné 
ta bu l ky anatomických termínů. 

Zatím jsme se po ku si li naznačit sta v bu a ob sah originální práce z pomezí le xi ko lo gie 
a slo vo t vor by s využitím syntaktických vztahů a je jich grafického znázornění. Podívej-
me se blíže na některé mo men ty mo no gra fie.

Au to rka kon sta tu je, že ter mi no lo gie se tradičně řadí do na uky o pojmenování a ana -
ly zu je se především ono ma zio logi cky. Současná ter mi no lo gie na va zu je na tuto tra di ci
(představenou v české lin g vi sti ce zejména pra ce mi Běly Poštolkové a kol.) a věnuje se
teoretickým, lexikálně-sémantickým, lexikografickým, onomaziologicko-slovotvorným, 
ale i textovým, stylistickým a komunikačním aspektům termínů. Vzhle dem k tomu, že
je ter mi no lo gii i odborným textům a odborné ko mu ni ka ci věnována poměrně rozsáhlá
lingvistická li te ra tu ra domácí i zahraniční, i když mno h dy rozporuplná, považova la au -
to rka za užitečné vyjít z přehledu dosavadního vývoje te o rie ter mi no lo gie a ter mi no gra -
fie, sro v nat dostupná odborná sta no vi ska a shrno ut dosavadní stav. 

Ne j pr ve kri ti c ky po ro v na la pojetí i názvy termínů v různých dílech českých, slo ven-
ských a anglických lexikologů, sjed no co va la pojmosloví; přitom sle do va la dy na mi ku ve 
vývoji ter mi no lo gie jako vědy i ter mi no lo gie jako so u sta vy termínů. Vy me zo va la termí- 
ny a i de fi no va la po j my. To považuji za nutné, pro tože termín fi xu je po jem, a definová-
ní po j mu ukončuje pro ces ter mino logi za ce. 

Při vymezení po j mu termín vyšla z širšího pojetí – za termíny  považuje jed no t ky
speciální vrstvy slovní zásoby, z nichž se mnohé používají ne jen v terminologické pla t no sti, 
ale zároveň také jako pojmenování i v jiné odborné ob la sti nebo v neodborném vyjadřování.

Autor ka po sti hla vysoký stupeň systémovosti a mo de lo vo sti tvoření termínů, živost
pro ce su ter mino logi za ce i deter mino logi za ce i to, že ve d le auto ma ti za ce se uplatňuje
i aktu a li za ce, ve d le spe cia li za ce i gene ra li za ce a další opozitní pro ce sy, učinila i zajíma- 
vý závěr, že předpokládaná inter nacio nali za ce je vyvažována i v lékařství nacionalizací.

Za zna me na la vliv kontextových vztahů na upřesňování lexikálního významu termí-
nů, značnou mo de lo vost ne jen při je jich tvoření, ale i je jich textových spojení, a potvrdi la
průniky ter mi no lo gie s frazeologií, často i nezřetelnou hra ni ci mezi stan dar dizovanými
termíny a slo vy s významem nespecifikovaným.

Pomocí analýzy bohatého excerpovaného materiálu prokázala právě exi sten ci ter -
mino logi za ce a dílčí slo vot vor nou, a to strukturní a sémanticko-onomaziologickou spe -
ci fi ka ci lékařských termínů. Dospěla k přesvědčení, že v lékařské nomenklatuře jsou
stále produktivní, a tedy při tvoření nových lékařských názvů živé řecké a latinské
prvky, zároveň se však pro je vu je ten den ce využívat existujících (neodborných) slov
a přejímat jako inter nacio nali s my termíny původem anglické (pojmenování nových me -
tod, nástrojů, vynálezů). Je zřejmé, že i v takovéto propracované a respektované ter mi -
no lo gii probíhají neologizační pro ce sy. 

Au to rka, která se původně orien to va la na syn tax, mo hla ve výzkumu kolokační ter -
mi no lo gie využít svých znalostí a zkušeností ze studií syntaktických: mezi členy více-
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slovných termínů jsou vzta hy determinační a koordinační, obdobné jako mezi slo vy ve
větě a vět v souvětí (větě složené). Toto pojetí se jí už dříve osvědčilo v  předchozím
spi se Tvoření slov skládáním, neboť i mezi ko m po nen ty složenin jsou vzta hy obdobné.
Au to rka dospěla k po stižení strukturní blízkosti ko m po zit a víceslovných termínů.
Přenesla z ob la sti fra ze o lo gie do na uky o tvoření pojmenování po jem ko lo ka ce (ve smy -
s lu slovní syn ta g ma nevětné po va hy) a pra co va la s ním jako s  východiskem po pi su
víceslovných termínů, jež na pro sto v terminologické soustavě převažují. Pro ně využívá 
označení  kolokační termíny. Mj. tak zohledňuje sy me trii označení kolokační termíny
a kolokační frazémy. Kolokační termíny rozlišuje v jazykovém systému a v ko mu ni ka ci 
(komunikátu), a to (vzhle dem k ne jed not no sti v užívání lingvistických termínů v od bor-
né literatuře i vzhle dem k věcným sou vi s lo stem) dvojicí označení kolokační termín
a vícečlenné terminologické spojení, viz 1.  jednoslovný termín (jed no t ka v systému
i v komu ni ka ci), 2. kolokační (= víceslovný) termín (jed no t ka v systému i v ko mu ni ka -
ci), 3. vícečlenné terminologické spojení (jed no t ka po uze v ko mu ni ka ci). Domnívám se, 
že ta kto vhodně  po sti hla po j mo vou členitost a hie ra r chii v systému i v řeči. Po ku si la se
vy me zit hra ni ce mezi terminologickým pojmenováním a volným opi sem, třebaže v jed-
notlivých případech je obtížné vést ostrou hra ni ci mezi nimi, obdobně jako mezi slože-
ni na mi a odvo ze ni na mi (viz slo va s ko m po nen ty hy per-, poly-…).

Důrazem na víceslovné termíny re fle ktu je je jich funkčnost i značné zastoupení a vy -
važuje nepoměr v dosavadním odborném zájmu převážně o termíny jednoslovné. 

Au to rka se po ku si la o stanovení hra nic mezi kolokačním termínem a frazémem, ač-
koli i  to je nesnadné; např. v SČFI, 2. díl F. Čermák a kol., 1988, se mezi frazémy vy -
skytují výrazy typu konzumní společnost či justiční vražda, jež je možné chápat jako
termíny (ekonomický a politický). Zajímavé  pro mne bylo zjištění o ob ra z no sti lékař-
ských termínů vycházející z prostorové orien ta ce, pro tože totéž jsem zji sti la u fra ze o lo -
gie, takže lze mlu vit o další pa ra le le mezi terminologií a frazeologií (viz stu dii Pro sto -
rové mo ti vy ve frazémech, „Naše řeč” 2007, s. 113–122, přetištěno v kni ze Řeč o řeči,
2012, s. 142–153, nakladatelství Aca de mia). 

Po pis stru ktur víceslovných termínů založený na sémantických vztazích mezi je jich
členy, typů kolokačních termínů klasifikovaných pod le syntaktické stru ktu ry, slovně-
druhového obsazení, počtu členů a směru de ter mi na ce převedla s úspěchem na sym-
bolické vzo r ce; tím prokázala systémovost a mo de lo vost typů víceslovných termínů (viz 
Příloha IV). Lze snad tvrdit, že dnes většina lingvistů už ne po chy bu je o mo de lo vo sti ani 
v ob la sti výstavby textů, došlo k značnému po su nu v jejím chápání. Ještě však na začát-
ku tisíciletí při přípravě mlu v ni ce Čeština – řeč a ja zyk (vyšla po jistém zpoždění místo
roku 1993–1994 na přelomu roku 1995–1996), re cen zent Ale xan der Stich k pojmu
textová výstavba sdělil: textové vzo r ce existují jen v hlavě Ma rie Čechové.

Oceňuji i to, že au to rka dife ren co va la mezi slo vem jako jed no t kou systémovou
a pojmenováním jako jed no t kou komunikační, jak to učinila právě jmenovaná kni ha
Čeština – řeč a ja zyk (M. Čechová a kol. 1995, 2000, 2010). Tím dospívám k vy z d vi-
žení dalšího rysu posuzovaného spi su, totiž k respektování – spo lu se systémovými
a funkčními – komunikačních aspektů ter mi no lo gie.

Jak jsme ukázali už v časopise „Sty li sty ka”, au to rka nezapomínala ani na sty lo vou
příslušnost termínů, jsou stylově bezpříznakové po uze v odborném a vědeckém te x tu (srov.
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Současná sty li sti ka, Praha 2008). Při zkoumání ter mi no lo gie au to rka vhodně překračo-
vala hra ni ce spi so v no sti, nevyhýbala se nespisovným profesním výrazům – obecně je
označovala za slan gi s my, mo hla snad vhodněji psát o profe siona li s mech.

Iva na Bozděchová, bývalá moje stu den tka a aspi ran tka/do kto ran d ka, přesvědčila ne -
jen mě, ale i ko mi si habilitační, že je vědecky fun do va nou osobností svým, zde předsta-
veným spi sem, spo ju je v sobě vy so kou scho p nost vědecké práce s důkladností a pečli-
vostí, projevující se i v technickém vybavení spi su – viz i so u bor pěti příloh, rozsáhlý
všestranný se z nam odborné li te ra tu ry a excerpovaných lékařských materiálů i rejstříky.

Vědecká akri bie vysvítá ze všech stránek spi su, z její me to do lo gie, ob sa hu i způsobu 
zpracování. 

Závěr mo no gra fie vyznívá jako podnět pro další bádání v těch ob la stech, jichž se do- 
týká: te o rie ter mi no lo gie a obecněji le xi ko lo gie, ono ma zio lo gie a slo vo t vor by, ale i tex-
tové a korpusové lin g vi sti ky i sty li sti ky. Mj. podněcuje k mezioborové spolupráci lin g -
vistů se spe cia li sty jiných oborů při tvorbě a posuzování no s no sti ter mi no lo gie, a tak
můžeme kni hu Iva ny Bozděchové vnímat jako výzvu k vytváření terminologických tý-
mů s účastí dalších lingvistů, jež ostatně měly u nás dlo uho do bou tra di ci. 

O tom, že v dané ob la sti bádání dochází k po hy bu, svědčí skutečnost, že na období
2013–2018 byla nově usta ve na Terminologická ko mi se při Mezinárodním komitétu
slavistů – za ČR jsou členy Iva na Bozděchová a Ro sti s lav Ko co u rek. Ti byli pověřeni
(stejně jako ostatní členové) vy pra co vat ka pi to lu do chystané kolektivní mo no gra fie
s názvem Slovanská ter mi no lo gie na kon ci XX. a počátku XXI. století, kte rou Ko mi se
připravila k vydání u příležito sti XVI. mezinárodního sje z du slavistů v Bělehradě 2018.
Je jich ka pi to la má název: O novodobém vývoji a prin ci pech české terminologické práce.

Uvedená monografie Slovanská terminologie na přelomu 20. a 21. století (hlavní re -
da ktor V. Ivaščenko, Kyjev 2018) byla prezentována při zasedání terminologické ko mi -
se v průběhu XVI. sjezdu Mezinárodního komitétu slavistů v srpnu 2018 v Bělehradě
(Viz Ivana Bozděchová, Rostislav Kocourek: O  novodobém vývoji  a  principech čes-
ké terminologické  práce. In: Слов’янське термінознавство. Кінця XX – початку XXI
століть. Міжнародна колективна монографія, Головни  редактор Вікторія Іва-
щенко (Украна), Кив 2018,  s. 74–88).

Ma rie Čechová, Pra ha

Te o rie literárního žánru a žánrová kra ji na

Pa vel Šidák, Úvod do stu dia ge no lo gie. Te o rie literárního žánru a žánrová 
kra ji na. Akro po lis: Pra ha, 2013, 230 s. ISBN 978-80-7470-040-8.

Genologická stu dia v rámci české literární bo he mi sti ky ve srovnání například s vý-
sledky a šíří výzkumu v ob la sti literárních žánrů například polské literární vědy vy pa da- 
jí poměrně chudě. Chybějí mo no gra fie o hi sto rii a současných modifikacích vybraného
žánru, překlady zahraniční li te ra tu ry předmětu, patrně i mi ni mum napsaných a obháje-
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ných disertačních prací, které by se věnovaly literárním žánrům, jak si po steskl při po-
dobné recenzní příležito sti Da li bor Tureček ve „Tva ru” (2014, č. 12, s. 23). Renomé
české na uky o literárních žánrech alespoň zachraňuje tzv. Brněnská škola literární ge no -
lo gie, na kte rou si ku po di vu re cen zen ti Šidákovy pu b li ka ce ať již ve „Tva ru” nebo
v „České literatuře” (2014, č. 5, s. 824–831; autoři Jan Ma lu ra a Zdeněk Smo l ka) ne-
vz pomenuli. Brněnský sla vi sta Ivo Pospíšil vy dal v r. 2014, sice o rok později než vyšel 
Šidákův Úvod do stu dia ge no lo gie, od bo r nou pu b li ka ci Literární ge no lo gie (Brno, Ma -
sa ry ko va uni ve rzi ta, 118 s.), ale té předcházela celá řada ge no lo gic ky zaměřených jak
knižních monografií, tak časopiseckých studií, byť s ohle dem na au to ro vu spe cia li za ci
především orientovaných na ru skou li te ra tu ru. Podobně se na výzkum literárních žánrů
orien to val Pospíšilův již zesnulý ko le ga Ludvík Štěpán, avšak z hlediska své po lo ni stic- 
ké orientace upíral svou po zo r nost na pol skou li te ra tu ru. Před časem sice vyšla En cy klo -
pe die literárních žánrů (Pa se ka: Pra ha–Litomyšl, 2004) pražských bohemistů Da g mar
Mocné a Jo se fa Pe ter ky a ko le kti vu spolupracovníků, ale pro výuku ge no lo gie v rámci
české li te ra tu ry jen he s la nepostačují. Opo rou pro to až do vydání Šidákovy pu b li ka ce
byla při výuce zejména třetí část Po eti ky Jo se fa Hrabáka, která ovšem vyšla ve svém
posledním druhém vydání v roce 1973, ane bo žánrově orientovaná část příručky Úvod
do stu dia li te ra tu ry (2. vyd., Ru bi co: Olo mo uc, 2004) olomouckého me die va li sty Edu -
ar da Petrů. Jistým obohacením knihovničky vysokoškolského peda goga- bohe mi sty mo -
hlo být Va de me cum po eti ky nitranského ba da te le Ti bo ra Žilky, kde je věnována po zo r -
nost různým žánrovým členěním základních literárních druhů a ja zyk pu b li ka ce, tedy
slovenština, nečiní českému čtenáři problém. Zatímco při práci de jme tomu s obsáhlými 
polskými pub li ka ce mi, jaké re pre zen tu je Słow nik ga tun ków li te ra c kich (PPU „PARK”:
Bie l sko - Biała, 714 s.) Mar ka Bernackého a Ma rii Pawlusové nebo Słow nik ro dza jów
i ga tun ków li te ra c kich (Universitas: Kra ków, 2006, 813 s.) v re da kci Grze go rze Ga z dy
a Słowi nie Tynecké-Makowské, je nutný překlad. Překvapivou skutečností v to m to šir-
ším kon te x tu pak je, že Šidákova pu b li ka ce ne využívá podněty polského genologického 
myšlení, které zmiňuje jen okrajově, například časopis „Za gad nie nia Ro dza jów Li te ra c -
kich”. Přitom by mo hly na po mo ci řešení otázek, které Šidáka v celé kni ze zajímají, ze-
jména hlubinného, nepovrchního vymezení žánrů, je jich návaznosti či na opak ne spo ji to -
sti, proměnlivosti apod. Zde se jeví jako užitečný jak česko-polský sborník Žánrové me -
ta mor fó zy v středoevropském kon te x tu, Me ta mor fo zy ga tun ków w kon te k ście śro d ko wo-
e urope j skim (Ver bum: Pra ha, 2011), tak polský sborník Pol ska ge no lo gia li te ra cka
(Wy dawnictwo Na uko we PWN: Wa r sza wa, 2007). Žánry totiž ne j sou Pa v lu Šidákovi
statickými en ti ta mi, předjednanými a existujícími mimo te x ty, ale výsledkem a po lem
mnohostranného dění, permanentně nalézanou a opět rozrušovanou dy na mi kou. Z toho
například vyplývá, že ne l ze ani tak hovořit o čisté epi ce, jako spíše o ten den ci k epič-
nosti. Také au to ro va de fi ni ce žánru, který je so u hr nem „recepčně-genetických vztahů
a signálů, provázaný systémem autorských výzev, čtenářských instrukcí, interpretačních 
možností i formálních a funkčních složek uměleckého díla, svázaný se širším umělec-
kým i mimouměleckým kon te x tem” (s. 66), svědčí mj. o tom, jak da le ce se po su nu lo
myšlení v di sku r su te o rie žánrů od Hrabákových dob. Překročením ustrnulých žánro-
vých klasifikací vzniká zejména ve druhé, praktičtější části Šidákovy práce (ta první,
teoretická část po pi su je různé genologické ro vi ny, jako je literární druh, žánr a subžánr,
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a objasňuje způsoby je jich definování, zabývá se hi sto rici tou žánru a otázkou jeho vý-
voje, po j mem žánrové kra ji ny, pro ble mati kou čistoty žánru, zkoumá vztah žánru a ka te -
go rie modu a fo r my, po pi su je hra ni ce li te ra tu ry jakožto uměleckého dru hu a její průniky 
s jinými uměleckými dru hy; v závěru shrnu je vývoj genologického uvažování v českém 
i světovém kon te x tu), živá a proměnlivá „žánrová kra ji na”; pod tímto po j mem se míní
vzta hy mezi žánry, a fungování genologického systému: 

Ne j de zde tedy primárně o de fi ni ci jednotlivých žánrů (v to m to bodě od ka zu je me na relevantní li te ra tu ru),
ale o po pis je jich vzájemných va zeb v synchronním i diachronním kon te x tu, o po pis je jich proměnlivých hra -
nic a uměleckých možností v rámci li te ra tu ry jako uměleckého dru hu. Takový po pis žánrové kra ji ny de fa c to
představuje zkoumání žánrového rozpětí a akomodačních schopností […], uka zu je, jak na sebe žánry navzá-
jem navazují, jak spo lu v žánrové krajině „sousedí” z hle di ska genetického (uto pie – an tiu to pie – sci - fi) i sys-
témového (pohádka – pověst – le gen da). Takový přístup umožňuje nahlížet žánr ni ko li jako sta ti c kou položku, 
ale jako dynamický kon cept, jenž se zásadně podílí na umělecké hodnotě a celkovém smy s lu te x tu; je třeba si
uvědomit, že tato hod no ta i smysl je mno h dy právě výsledkem pnutí mezi žánry, často subverzivních me zi-
žánrových vztahů atd. (s. 128).

Konkrétní žánry zde ne j sou popisovány ana ly ti c ky jako jed no t ky vytržené z kon te x -
tu, ale syn te ti c ky, v rámci logických žánrových sku pin: žánry na hra ni ci be le trie, epi ka
dřívějšího času (mýtus a epos), duchovní žánry, folklorní li te ra tu ra a její žánry, pro ble -
ma ti ka nízkého a vysokého v literatuře, kon text uto pie, rozpětí ba la dy a ro man ce či ele -
gie a idy ly, prozaické žánry (povídka, no ve la, román), fan ta sti ka atd. Ne j de tu tedy jen
o defi ni ci jednotlivých žánrů, kte rou kni ha samozřejmě také po sky tu je, ale především
o po pis je jich vzájemných vnitřních souvislostí v synchronním i diachronním po hle du,
o sledování proměnlivých hra nic a uměleckých možností a způsobů žánrů, jakými se
podílejí na fungování li te ra tu ry jako ce l ku. Text doplňuje bohatý rejstříkový aparát.

Je li kož naši literárněkritičtí předchůdci z bohemistických ka te der v českých Budějo- 
vicích a Ostravě přičinili u příležito sti re cen ze Šidákovy kni hy na stránkách českých
odborných pe rio dik řadu úvah a poznámek jak k ob sa hu Úvodu do stu dia ge no lo gie, tak 
k jejímu pojetí, věříme, že au tor se k to mu to te x tu časem vrátí a že například v druhém
vydání na tyto relevantní im pu l sy adekvátním způsobem za re a gu je. Už pro ojedinělost
a potřebnost této pu b li ka ce pro od bo r nou veřejnost i stu den ty českých vysokých škol,
zejména v rámci různých filologických oborů, je jichž studijní pro gram se týká také pro -
ble ma ti ky literárních druhů a žánrů. 

Li bor Ma r ti nek, Opa va

Nowy słow nik na zwisk mie sz ka ń ców połud nio we go Śląska

Iza be la Łuc, Słow nik na zwisk mie sz ka ń ców połud nio we go Śląska XIX wie ku,
Ka to wi ce: Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Śląskie go, 2016, 448 s. 

ISBN 978-83-8012-863-7.

Słow nik na zwisk mie sz ka ń ców połud nio we go Śląska XIX wie ku au to r stwa Iza be li
Łuc, sta no wi ob sze r ne, ponad 400-stro ni co we dzieło, będące swo i stym ko m pen dium
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wie dzy do tyczącej hi sto rii an tro po ni mii, a co za tym idzie, ta k że, a może prze de wszyst- 
kim hi sto rii Śląska Cie szy ń skie go. 

Ko m po zy cja pu b li ka cji sta no wi złożo ne, ale spó j ne dzieło, któ re swoją fo r mułą i bo -
ga c twem in fo r ma cji prze kra cza ramy antro pono masty ko nu. Słow nik  otwie ra wstęp, w któ- 
rym au to rka szcze gółowo ob ja ś nia po cho dze nie za wa r to ści słow ni ko wej książki; ry su je
ramy ob sza ru, któ re go ba da nia się pod jęła; za zna cza ta k że, że ba da ne przez nią na zwi -
ska pre zen tują pro ces osta te cz ne go kształto wa nia się i sta bi li za cji fun kcji XIX - wie cz -
nych na zwisk mie sz ka ń ców Cie szy na i oko li cz nych miej s co wo ści (rów nież wsi, ko lo nii 
i przy siółków), co niewątpli wie pod wy ższa wa r tość pu b li ka cji.

We wstę pie au to rka pre zen tu je rów nież za rys hi sto rii Księ stwa Cie szy ń skie go,
wskazując na isto t ne dla da l szych jej roz wa żań sąsie dz two tery to ria l ne wspo mnia ne go
ob sza ru oraz wy ja ś nia, że wiek XIX to okres naj wię kszych prze mian dla Śląska Cie szy -
ń skie go. W pie r wszej połowie XVIII wie ku Księ stwo gra ni czyło na wscho dzie z Mało-
polską, na połud niu ze Słowacją, od za cho du z Mo ra wa mi i Śląskiem Opa wskim oraz
Śląskiem Pru skim od północy. Te swo i ste ramy geo gra fi cz ne wy zna czają nie ja ko kie ru -
nek ba dań au to rki, któ ra w Słow ni ku  udo wad nia, że wspo mnia ny ob szar zna j do wał się
pod wpływem pol skim, nie mie c kim, cze skim i słowa c kim. Iza be la Łuc we wstę pie wspo- 
mi na o wie lo wie ko wej izo la cji gwar cie szy ń skich, któ re prze cho wały dzię ki temu
w swoim sy ste mie cho cia ż by ar cha i z my sta ro pol skie, czy sta r sze ce chy na szej mo r fo lo -
gii. Pod kre śla ta k że, że Śląsk Cie szy ń ski to ob szar bo ga ty i nie jed no rod ny antro poni mi -
cz nie. Ze wzglę du na wyjątko we sto sun ki po li ty cz ne, ję zy ko we, społecz ne, et ni cz ne
i naro do wo ścio we oraz ku l tu ro we, któ re pa no wały tu od śred nio wie cza po wiek XIX.
Au to rka pod kre śla, że wy eks cer powa ny przez nią zbiór na zwisk sta no wi nie ma l że od bi -
cie lu strza ne tego, czym za j mo wa li się i ja kie pełnili fun kcje mie sz ka ń cy Śląska Cie szy -
ń skie go na prze strze ni wie ków. Ba dając wspo mnia ny ono ma sty kon mo ż na też uzy skać
in fo r ma cje do tyczące ty pów kon ta któw ję zy ko wych, za cho wań społecz nych na po zio -
mie mi kro wspól not, czy kon ta któw wy ra żających się w komuni kacyj no-ję zyko wej dy -
cho to mii po mię dzy rdzen ny mi mie szka ń ca mi „ste la” a „cu dzy mi” (ob cy mi). Wspo mi na 
ta k że, że za mie sz kująca ob szar połud nio we go Śląska lud ność, posługi wała się na rze -
czem cie szyń sko- pol skim, od pie r wszej połowy XIX w. zaś dzie ci uczo no w szkołach
z pod rę cz ni ków cze skich, a ję zy kiem urzę do wym był nie mie cki (por. s. 8.). Łuc pod kre -
śla ta k że, że ze bra ne przez nią na zwi ska są cenną skar b nicą wie dzy na te mat świa to -
poglądu i fi lo zo fii XIX- wie cz ne go Śląska Cie szy ń skie go i trud no się z tym stwier dze -
niem nie zgo dzić.

Au to rka pod kre śla ta k że, że wyjątko wość ba da ne go przez nią ob sza ru daje ba da czo -
wi mo ż li wość ob co wa nia z nie po wta rzal nym ję zy ko wym ob ra zem świa ta i wa r to ści
(s. 8). Wska zu je ta k że na wyjątko wość na zwisk jako ele men tu ję zy ka, ale ta k że ku l tu ry
du cho wej i za zna cza, że meto dolo gi cz nie mo ż na ze bra ny przez nią zbiór oni mów ba dać 
za rów no dia chro ni cz nie, jak i syn chro ni cz nie, co niewątpli wie jest za letą oma wia nej
pra cy.

W ko le j nym pod roz dzia le Iza be la Łuc przed sta wia za kres ba dań śląskiej an tro po ni -
mii, wska zując na po szcze gó l ne po zy cje bib lio gra ficz ne ba da czy po ru szających te mat
na zwisk śląskich. W tym mie j s cu na le ży pod kre ślić, że au to rka w swo jej ba zie bib lio -
grafi cz nej ujęła ta k że naj no wsze po zy cje tra ktujące o an tro po ni mii śląskiej, co jest nie-
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wątpli wie cen ne dla ba da czy za j mujących się np. na zwa mi włas ny mi cze skie go po cho -
dze nia. 

Na stę p ny pod roz dział za ty tułowa ny Cel i kon ce p cja opra co wa nia słow ni ko we go ma 
za za da nie wpro wa dzić czy te l ni ka w na pie r wszy rzut oka nie do ko ń ca prze j rzystą ko -
m po zy cję dzieła. Au to rka pod kre śla, że stru ktu ra, jak i bu do wa stwo rzo ne go przez nią
słow ni ka, od bie gają od do stę p nych antro pono masty ko nów. I jest tak rze czy wi ście, a dla 
mniej wy tra w ne go ba da cza zro zu mie nie tak wie lu płasz czyzn na uko wych, na któ re
wcho dzi Iza be la Łuc, może być nie do ko ń ca ja s ne. Z uwa gi na spe cy fi kę ze bra ne go
ma te riału, któ ry zo stał przez au to rkę pod porządko wa ny okre ślo nym ce lom ba da w czym
powiąza nym z ana lizą syn te tyczną ze bra ne go ze społu nazw na le ży jed nak złożo ność
dzieła do ce nić. Au to rka wy mie nia 7 nad rzęd nych ce lów przy świe cających two rze niu
słow ni ka. Pie r wszy z nich do ty czył pró by usta le nia za le ż no ści mię dzy sy tu acją społecz -
no- po li tyczną, ad mi ni stra cyjną, etni czno- kul tu rową, wy zna niową i ję zy kową XIX- wie -
cz ne go Cie szy na a strefą na ze w niczą. Na pod sta wie tej ana li zy au to rka na kre śliła ob raz
sto sun ków języko wo-kul tu ro wych  i re li gi j nych w pro ce sie kształto wa nia się na zwi ska
na ob sza rze Śląska Cie szy ń skie go. 

Dru gi cel przy świe cający au to rce Słow ni ka… to opis ge ne zy ję zy ko wej na zwisk,
z wy szcze gól nie niem po działu na fo r my gwa ro we, sta ro pol skie, ogó l ne i obce. Ko le j -
nym ce lem jest ana li za na zwisk od miej s co wych. Au to rka pod kre śla tu mo ż li wość zba -
da nia kie run ków mi gra cji lud no ści oraz eta pów jej na si le nia. Jako czwa r ty cel, Łuc po -
da je opis na zwisk jed no kro t nie po świa d czo nych, któ ry bie rze za do wód ma so we go
osie d la nia się lud no ści na te re nach połud nio we go Śląska. 

Pro ces nakłada nia się na zwisk ge ne ty cz nie ob cych na te ro dzi me i uka za nie pró by
prze ni ka nia się tych sy ste mów i ku l tur  to ko le j ny cel opra co wa nia słow ni ko we go, któ ry 
sto su je Łuc. W swo jej pra cy au to rka po sta wiła so bie ko le j ny cel – wska za nie najpo -
pular nie j szych na zwisk ro dzi mych, z fo r ma mi rdzen nie cie szy ń ski mi i ob cy mi w dzie-
więtnastowie cz nym sy ste mie na ze w ni czym. Na pod sta wie wie lo eta po wych po rów nań
ze bra ne go za so bu naze w ni cze go z do stę p ny mi antro ponoma styko na mi, au to rka wzięła
so bie za cel ta k że wska za nie cech chara ktery sty cz nych dla na zwisk mie sz ka ń ców ba da -
ne go przez nią ob sza ru. 

Iza be la Łuc pod kre śla ta k że, że wy mie nio ne cele zo stały przez nią sfo r mułowa ne
w taki spo sób, aby ze sta wić je z wiedzą hi sto ryczną do tyczącą ba da ne go re gio nu i sta -
no wią dość zwartą ko m po zy cję, pod kre śl my po raz wtó ry, dla wy tra w ne go ba da cza. 

Pod czas re a li za cji po szcze gó l nych za dań au to rka doszła do wnio sku, że stwo rzo ny
przez nią antro pono ma sty kon daje o wie le sze r sze mo ż li wo ści ba da w cze niż zakłada no
i jest tak rze czy wi ście. Na pod sta wie ana li zy ba da ne go ma te riału mo ż na bo wiem uzy -
skać wie le cen nych in fo r ma cji do tyczących XIX- wie cz ne go Śląska Cie szy ń skie go, nie
po prze stając na an tro po ni mii. Ana li zując ze bra ny ma te riał, Łuc do cho dzi do słusz ne go
i usta lo ne go przez ba da czy, wnio sku, że na ba da nym ob sza rze ist nie je etni czno- języ ko -
wa sfe ra mie sza na i wy ró ż nia trzy chara ktery sty cz ne dlań okre sy – ro l ni czy (lata
1800–1839), prze j ścio wy (lata 1840–1859)  oraz okres wie l kich prze ob ra żeń (lata
1860–1900). Au to rka sto su je pe rio dy za cję w opa r ciu o  za pi sy źródłowe, wie dzę hi sto -
ryczną oraz ję zy ko z nawczą (s. 15). Za sto so wa ny po dział chro nolo gi cz ny roz wo ju po-
łudnio we go Śląska posłużył  Łuc do zba da nia, czy rze czy wi ście tak wie le czyn ni ków,
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któ re wy mie nia, miało wpływ na stan ilo ściowo -jako ścio wy ze bra ne go za so bu an tro po -
ni mów XIX- wie cz ne go połud nio we go Śląska.  

Opis po szcze gó l nych okre sów au to rka roz po czy na od „cza su od ro dze nia”  i roku
1781 (ze z wo le nie pro te stan tom na pu b li cz ne na bo że ń stwa). Ko lejną datą wy mie nioną
przez Łuc jest rok 1810, kie dy to znie sio ne zo stało pod da ń stwo oso bi ste. Duży wpływ
na roz wój miast miał ta k że edykt kró le wski z 1812 roku. Gwa ran to wał on lud no ści ży -
do wskiej równo upra w nie nie w han d lu i do stę pie do urzę dów, za początko wał więc asy -
mi la cję lud no ści ży do wskiej z rdzen ny mi mie szka ń ca mi. Au to rka opi su je oży wie nie
go spo da r cze te re nów Śląska Cie szy ń skie go już w la tach 20. XIX w, pi sze o zwię ksze -
niu prze twó r stwa ro l ne go i wzro ście wy do by cia wę gla, roz wo ju le ś ni c twa, prze mysłu
hu t ni cze go, prze mysłu te ksty l ne go, małego rze miosła i han d lu, któ re przy czy niły się do
roz wo ju pro du kcji towa rowo- pie nięż nej (s. 16).

W sa mym Cie szy nie roz wi ja się w tym okre sie bro war, prze mysł poli gra fi cz ny,
drze w ny, me ta lo wy, gra ba r ski i spo ży w czy, w Bie l sku prze mysł włókien ni czy (s. 16).
W 1812 roku li cz ba lud no ści na Śląsku Cie szy ń skim os cy lo wała w gra ni cach 144 000,
25 lat pó ź niej li czyła ponad 180 000 mie sz ka ń ców. Z tego 15% żyło w mia stach a naj -
wię kszym z nich po zo sta wał Cie szyn. – Te in fo r ma cje są niewątpli wie cen ne ta k że dla
ba da czy za j mujących się cho cia ż by wpływa mi cze ski mi, czy nie mie c ki mi na na zwy
własne tego ob sza ru. 

W ko le j nym pod roz dzia le książki, au to rka pre zen tu je za sa dy re da kcji haseł słow ni -
ko wych. Po da je w nim cha ra kte ry stykę słow ni ka, któ ry za wie ra 11 231 jed no stek na -
zewni czych. Wy ja ś nie nia do tyczące za pi su po szcze gó l nych form na zwisk Iza be la Łuc
opi su je w dzie wię ciu pun ktach. Ob ja ś nia nie roz po czy na od naj ogól nie j szych za sad two -
rze nia przez nią bazy słow ni ko wej; po przez opi sy po szcze gó l nych wa rian tów  i form
ro dza jo wych na zwisk; ob ja ś nia skró ty oz na czające źródła (przy od mian kach fo ne ty cz -
nych); po da je su ma ryczną li cz bę po twier dzeń da ne go na zwi ska we wszy stkich do ku -
men tach źródłowych; wy ja ś nia skró ty i opi sy sto so wa ne przy na zwi skach po cho dze nia
ob ce go; przy ka ż dym ha śle po da je li cz bę po twier dzeń źródłowych na zwi ska wraz z da -
ta mi ich wy stę po wa nia; w ko le j nej in fo r ma cji po da je mo ż li we in ter pre ta cje ety molo gi -
cz ne da ne go an tro po ni mu; w osta t nim pun kcie oma wia za sto so waną w słow ni ku kla sy -
fi ka cję na zwisk. Iza be la Łuc dzie li na zwi ska ze wzglę du na ich mo ty wa cję, na: oda pela -
ty w ne, po chodzące od nazw włas nych (odi mien ne, od mie js co we czy ode tni cz ne).  

Wszy stkie hasła po da je w mia no w ni ku li cz by po je dyn czej, w układ zie alfa be ty cz -
nym, na zwi ska ró ż niące się mor folo gi cz nie za pi su je w od rę b nym ha śle. Wyjątek od tej
reguły sta no wią an tro po ni my o ró ż nych wa rian tach fo ne ty cz nych, któ re mogły zo stać
utwo rzo ne od form gwa ro wych. Au to rka pod kre śla, że dla wy eks pono wa nia spe cy fi ki
kul turo wo - społecz nej ba da ne go ob sza ru, któ ra miała znaczący wpływ na wy eks cer -
powa ny przez nią zbiór na zwisk, wy dzie la ró ż ne go ro dza ju ka te go rie, jak np. pod rzęd na 
ka te go ria gwa ry cie szy ń skiej. Łuc sto su je też w swo im słow ni ku oz na cze nie sym bo lem
M – do ty czy ono tych na zwisk, któ re no tu je w swo im antro pono masty ko nie Ta de usz
Mi le r ski (Na zwi ska cie szy ń skie…). Au to rka umie ściła ta k że skrót Ry2(0), któ ry in fo r -
mu je o tym, że w Słow ni ku na zwisk współcze ś nie w Pol sce uży wa nych au to r stwa Ka zi -
mie rza Ry mu ta (XX w.) dane na zwi sko ma fre k wen cję ze rową, czy li nie zo stało za no -
to wa ne. I te od nie sie nia sta no wią niewątpli wie wa r tość do daną oma wia nej po zy cji.
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Spe cy fi ka cję na zwisk połud nio we go Śląska au to rka przy bli ża w ko le j nym pod roz -
dzia le. Pod kre śla w nim, że ze bra ny przez nią zbiór nazw od zwie rcie d la udo ku men -
towa ne cie ka we pro ce sy ku l tu ro we, społecz ne i ję zy ko we, któ re za cho dziły na ba da nym 
przez nią ob sza rze. Na pod sta wie ana li zy ze bra ne go ma te riału mo ż na wska zać do mi -
nujące przy two rze niu na zwisk mie sz ka ń ców Śląska Cie szy ń skie go gru py mo ty wa cyj -
ne, czy li ty po wych dla re gio nu mo de li nazwi sko twó r czych. Dzię ki na zwi skom mo ż na
ta k że do wie dzieć się fa któw z hi sto rii re gio nu, jego stru ktu ry osad ni czej, uwa run ko wań
admi ni stra cyj nych, czy społecz nych. I au to rka do sko na le zda je so bie z tego spra wę, za -
zna ja miając czy te l ni ka ze, zda wać by się mogło, oczy wi sty mi fa kta mi, któ re w tak
znaczący spo sób wpłynęły na an tro po ni mię ba da ne go ob sza ru.

Pro blem gwa ry cie szy ń skiej po ru sza Iza be la Łuc w ko le j nym pod roz dzia le za ty -
tułowa nym Gwa ra jako no ś nik wa r to ści ku l tu ro wych za ko do wa nych w an tro po ni mii.
Au to rka pod kre śla, że ję zyk będący czę ścią ku l tu ry w zna cz nym sto p niu jest przez nią
bu do wa ny. We wspo mnia nym roz dzia le zo stały kró t ko scha rakte ryzo wa ne główne uję -
cia gwa ry po ru sza ne przez ba da czy. Au to rka pod kre śliła, że one wszy stkie mają swo je
od bi cie w stwo rzo nym przez nią antro pono masty ko nie, cze go do wo dem jest spo ry ze -
spół na zwisk oda pela ty w nych wśród ze bra ne go  ma te riału, wska zujący ta k że na to, że
na zwi ska cie szy ń skie noszą śla dy o ró ż nym podłożu dia le kta l nym. Wa r tym pod kre śle -
nia jest rów nież fakt, iż, jak pi sze Łuc, ce chy gwa ro we, na któ re nałożyły się ró ż ne go
ro dza ju pro ce sy, do pro wa dziły do po wsta nia wie lu wa rian tów tego sa me go na zwi ska
dery wo wa ne go od iden ty cz nej pod sta wy. Jako przykłady po da je tu au to rka na zwi sko:
Ku rzan, Ku rzyn, Ku rzy lin, Pa szek, Pa sz ko, Pa szu da (T. Mi le r ski, Na zwi ska cie szy ń -
skie…, s. 31).

W pod roz dzia le do tyczącym gwa ry zna j dują się ko le j ne mi ni ro z działy, w któ rych
za wa r to: na zwi ska bez wykład ni ków słowo twó r czych, na zwi ska de ry wo wa ne, na zwi ska 
de ry wo wa ne para dygma ty cz nie, podłoże kla syfi kacy j ne na zwisk, na zwi ska ro dzi me
a na zwi ska obce: na zwi ska ro dzi me, na zwi ska oda pela ty w ne; na zwi ska odi mien ne, na -
zwi ska od mie js co we, na zwi ska ode tni cz ne, że ń skie fo r ma cje na ze w ni cze, na zwy po -
wstałe od prze zwisk dwuczłono wych, na zwi ska obce, wpływy obce w na zwi skach, et ni -
cz ne i re li gi j ne uwa run ko wa nia form na zwisk, na zwi ska ewan ge li ków i ka to li ków –
zróż ni co wa nia an tro poni micz ne, tra dy cja na zwi ska cie szy ń skich, naj czę st sze na zwi ska
połud nio we go Śląska, ana li za kon fron taty w na na zwisk mie sz ka ń ców połud nio we go
Śląska w uję ciu re gio na l nym i ogól no po l skim, wnio ski, cha ra kte ry styka źró deł. 

Ko le j ny roz dział to wy kaz źró deł i skró tów: skró ty ma te riałów źródłowych, skró ty
le ksy ka l ne i gra fi cz ne; wy kaz skró tów słow ni ko wych, od stro ny 77 do 429 – słow nik.
Książkę za my ka ob sze r na  bi b lio gra fia źródłowa i przed mio to wa. 

Omawiany leksykon stanowi niewątpliwie cenne dzieło dla wszystkich onomastów,
badaczy nazwisk polskich. Jednak z całą mocą należy podkreślić to, że antro pono ma sty -
kon jest cennym źródłem wiedzy dotyczącym chociażby historii nazwisk czeskich uży -
wa nych współcześnie w Polsce. Może stanowić asumpt do dalszych badań w tym za kre -
sie i na pewno może szczególnie zainteresować bohemistów. 

Ma g da le na Matko wska - Je rzyk, Wrocław
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Hen ryk Ja si czek po hle dem literárního hi sto ri ka
Li bo ra Ma r tin ka

Li bor Ma r ti nek, Hen ryk Ja si czek. Mo no gra fie, Opa va: LITERATURE
& SCIENCES, 2016, 270 s. ISBN 978–80–9041–266–8.

Kni ha Hen ryk Ja si czek. Mo no gra fie byla vydána opavským nakladatelstvím a vy da-
vatelstvím v roce 2016 jako 2. díl edi ce Spisovatelé Těšínska. Au to rem mo no gra fie je
Li bor Ma r ti nek (*1965), literární hi sto rik, kri tik, edi tor, básník a vysokoškolský pe da -
gog. Od roku 2010 je do cen tem české li te ra tu ry v Ústavu bo he mi sti ky a knihovnictví
SU v Opavě, v roce 2012 byl jmenován mimořádným pro fe so rem Vratislavské uni ve rzi -
ty, kde přednáší dějiny české li te ra tu ry v Ústavu slovanské fi lo lo gie. Je členem Obce
spisovatelů ČR, Obce překladatelů ČR, Těšínsko-záolžského kola Hornoslezského li te-
rárního sdružení s cen trem v Katovicích. Své odborné stu die i básně pu b li ku je na strán-
kách odborných literárněvědných a literárních časopisů u nás i v zahraničí, je no si te lem
významných českých i světových literárních cen.

Ba da te l sky se Ma r ti nek věnuje poválečné české literatuře, české, německé a polské
literatuře ve Sle z sku od středověku po současnost, literární te o rii, kom para ti sti ce a pro -
ble ma ti ce re gio nu. Je au to rem odborných publikací: Polská li te ra tu ra českého Těšínska
po roce 1945 (2004), Polská po ezie českého Těšínska po roce 1920 (2006), Re gion, re -
gio nali s mus a regionální li te ra tu ra (2007), Życie li te ra c kie na Za ol ziu 1920–1989
(2008), Současná česká li te ra tu ra I/1 (2008), Iden ti ta v literatuře českého Těšínska.
Vybrané problémy (2009), Hledání kořenů. Li te ra tu ra Krno v ska a její představitelé.
I. díl. Od středověku po interetnické vzta hy v literatuře 20. století (2009), Hledání koře-
nů. Li te ra tu ra Krno v ska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do součas-
nosti (2010), Fry de ryk Cho pin v české literatuře (2013), Władysław Si ko ra. Mo no gra fie
(2015), Iden ti ta v literatuře Těšínska. Mo no gra fie (2015).

Ma r tin ko va rozsáhlá mo no gra fie o Hen ry ku Ja si cz ko vi (1919–1976) je lo gi c ky
rozčleněna do jedenácti ka pi tol a čtenář má tak před se bou ucelený ob raz básníka, pro -
za ika a novináře, jenž vsto u pil do kon te x tu polské i české li te ra tu ry. V první ka pi to le se
sez na mu je me s podrobným Jasiczkovým živo to pi sem. Au tor byl sy nem svobodné ma t -
ky, brzy osiřel a byl vychováván příbuznými Knoblochovými v Oldřichovicích, kde
také vy cho dil obe cnou školu, měšťanku navštěvoval v Třinci. Li bor Ma r ti nek připo-
míná, že H. Ja si czek se v průběhu války připojil k odbojovému hnutí, za sloužil se o vy-
dávání polskojazyčného podzemního časopisu Na przód, kde de bu to val jako re da ktor
i jako básník. Ma tu ri tu složil v roce 1952 na Pedagogickém gymnáziu v Orlové, v le -
tech 1953–1959 stu do val dálkově v Pra ze na Karlově univerzitě žur na li sti ku a polštinu,
dobře se znal s významným českým po lo ni stou Ka r lem Krejčím. Po válce byl zaměst-
nán jako re da ktor polských komunistických no vin Hlas lidu, také re di go val Kalendář
Hla su lidu. V roce 1945 se podílel na založení Polského kulturně-osvětového sva zu
v Československu. Byl členem Sva zu slezských spisovatelů, Sva zu československých
novinářů a Sva zu československých spisovatelů. V le tech 1958–1970 byl re da kto rem
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dětského časopisu Jitřenka, v období let 1959–1966 pra co val jako re da ktor polské se kce 
Krajského vydavatelství v Ostravě a současně do roku 1970 vedl kulturní ru bri ku mě-
síčníku Zwrot v Českém Těšíně. Spo lu pra co val s Pol skou scénou Těšínského di va d la
a s Loutkovým di va d lem Ba j ka. Za své sym pa tie k uvolnění ve straně a společnosti se
po srpnových událostech 1968 ocitl mezi nejvíce diskriminovanými oso b no st mi polské
in te li gen ce českého Těšínska, vstup armád ostře kri ti zo val. Za své kulturně-společenské 
akti vi ty byl Hen ryk Ja si czek několikrát oceněn a vyznamenán, např. Důstojnickým
křížem řádu znovuzrození Pol ska (1967).

Ve druhé ka pi to le věnuje Ma r ti nek po zo r nost vývojovým proměnám Ja si cz ko vy
básnické po eti ky. Počátky básnické tvor by Hen ry ka Ja si z cka jsou poznamenány so cia -
listickým re a li s mem. Básnický de but, Roz ho vo ry s ti chem (1948), je ovlivněn válečný-
mi vzpomínkami, ale také krásami přírody a to u hou po samotě. Ve druhé sbírce, Chvála 
živo ta (1952), lyrický sub jekt za chy cu je podzimní nálady. Básníkovy angažované básně 
mají cha ra kter glos k aktuálním hospodářským a politickým změnám ve společnosti.
Epická po ema o Janu Sa be lo vi Hvězdy nad Be sky dy (1953) celkově vyznívá jako přerod 
chudého a nedůvěřivého ho ra la do pod oby hutníka a uvědomělého dělníka. Dle kon sta -
tování Li bo ra Ma r tin ka čerpá Ja si czek in spi ra ci pro svou tvor bu ve fo l klo ru prostřednic- 
tvím sty li za ce větné sta v by a slovní zásoby v du chu beskydského nářečí, užitím ry t mu
lidové písně a užíváním me ta for vycházejících z lidové po ezie. Ve čtvrté básnické sbír-
ce Vytesané sekeřicí (1955) lyrický hrdi na spo ju je folklorní in spi ra ce se zápasem o spo -
lečenskou spra ve d l nost. Jedná se o hrdi nu, jenž je hrdi nou folklorním a současně vy ho -
vujícím požadavkům socialistického re a li s mu. Ja si cz ko vy básně mají uměleckou hod -
no tu, navazují na pohádky, le gen dy a těšínský fo l klor. Básnické te x ty angažované ly ri -
ky byly mj. inspirovány poezií Ma rie Konopnické a Władysłava Broniewského. 

V básnické sbírce Jasmínové noci (1959) spatřovala kri ti ka vli vy po ezie Le o po l da
Staf fa, o Jasiczkově básnické tvorbě se psa lo jako o náladové ly ri ce osobního tónu, jež
charakterizují stoicko-melancholické re fle xe, senti menta li s mus a cit pro krásu. Pod le
L. Ma r tin ka si Hen ryk Ja si czek os vo jil dobově frekventované básnické fo r my, jakými
byly óda, po ema, ba la da, píseň a hy mnus. V 60. le tech 20. století byl básník silně
ovlivněn současnou českou a slo ven skou poezií, ze starších umělců zejména tvor bou
Jiřího Wo l ke ra, Sta ni s la va Ko stky Ne u man na a Jo se fa Hory. V básnických sbírkách Ji z -
vy paměti (1963) a Zamyšlení (1969) se setkávají všechny dosavadní mo ti vy Ja si cz ko vy 
tvor by. Lyrický sub jekt v nich hodnotí své zkušenosti a hledá stěžejní mo tiv své exi -
sten ce. Klíčovými mo ti vy sbírek je pro ble ma ti ka války a jejích následků. Ma r ti nek
podotýká, že zralá po ezie sbírky Zamyšlení „re zi g nu je na jednoznačná řešení prvních
sbírek”, je skeptická, věrná určitým hodnotám a zásadám, básník v ní neustále hledá své 
místo v měnícím se světě. Au to ra mo no gra fie ve druhé ka pi to le také zajímá specifické
postavení Ja si cz ko vy po ezie v regionální literatuře Těšínska, za sta vu je se u cha ra kte ri -
stických motivů jeho básnické tvor by, ke kterým patří mo tiv hor, mo tiv kříže, so u vi se-
jící s myšlenkou polského me sia ni s mu, mo tiv ru kou, očí, trávy a existenciální mo tiv
smrti.

Li bo ra Ma r tin ka také fa s ci nu je sakrální a profánní v básníkově ly ri ce. Tvrdí, že Ja sicz-
ko va ob ra z nost v básnických te x tech ze 60. let 20. století čerpá z li tu r gie ve spojení
s přírodními jevy. Ci tu je názor Ed mun da Ro s ne ra, zna l ce Ja si cz ko va díla, jenž kon sta -
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tu je, že básníkova tvor ba ni k dy nevy ka zo va la „prvky ateistické pro pa gan dy, do kon ce
na opak zdůrazňovala spojení s křesťanstvím, byť je nom v jeho folklorní formě”. Klí-
čovým sym bo lem díla H. Ja si czka je strom, který není po uze me ta fo rou, ani apo stro fou, 
mno h dy se stává sym bo lem člověka, strom se rovněž spo ju je s ti chem a s časem. Bílá
ba r va je sym bo lem sva to sti, chvály, znovuzrození, mi lo sti, čistoty, ne vin no sti, naděje
a pro sto ty. Básník touží po sakrálním, ono „sakrální” se rea li zo va lo v se ku la ri zovaném
vědomí tvůrce jako ontologický jev samotné tvor by. Do druhé ka pi to ly or ga ni c ky za pa-
dají Martínkovy úvahy nad vzta hem li te ra tu ry a hu d by v díle Hen ry ka Ja si czka. V této
pod ka pi to le literární vědec hledá hudební mo ti vy v básníkových literárních te x tech
a současně ho zajímají zhudebněné Ja si cz ko vy te x ty skla da te li. Hu de b nost básnického
te x tu vy stu pu je do popředí zejména v Jasiczkových stylizacích horalského be skydského 
fo l klo ru ve sbírce Vytesané sekeřicí, v níž je přítomna písňová fo r ma. Pod le Li bo ra
Martin ka vstupují do básníkova literárního díla ne jen oso b no sti li te ra tu ry, ale také hu d -
by (Cho pin, Bach, Be e t ho ven, Pa ga ni ni, Sme ta na). Klíčovou roli v Jasiczkově po ezii
mají ho u s le. I český výbor z básníkovy po ezie, který v roce 1962 edi to val Oldřich Ra -
faj, nese název Krásné jak ho u s le. Hudební mo ti vy se mno h dy objevují ve fun kci loci
com mu nes, jsou jedním z hlavních znaků po ezie Hen ry ka Ja si czka a funkčně se podílejí
na estetické hodnotě básně. Ja si cz ko vy te x ty zhudebňovali např. Paweł Rdacz, Eu ge -
niusz Fie r la, Paweł Ka le ta, Fi lip Ma cu ra, Ta de usz Sy gie ty ń ski a Jó zef Świ der.  

Třetí ka pi to la je věnována Jasiczkovým prozaickým pracím (pub li ci sti ce, roz hla so-
vým pořadům a reportážím ze zahraničních cest). Rozhlasové pořady, ke kterým na psal
H. Ja si czek scénáře, měly různou te ma ti ku. Ma r ti nek vzpomíná te x ty se společenskou
te ma ti kou, jež jsou komentářem aktuálních událostí na českém Těšínsku nebo jsou
svázány s historií Těšínského Sle z ska. Dále se jedná o te x ty s te ma ti kou lidové ku l tu ry
a fo l klo ru. Poslední sku pi nu textů tvoří scénáře pořadů věnovaných literární tvorbě
Hen ry ka Ja si czka. Umělcovy reportáže ze zahraničních cest vycházely nejdříve časopi-
secky v „Hla su těšínského kra je” a v kulturně-společenském měsíčníku pro pol skou
menšinu „Zwrot”. Byly vydány ve dvou knihách – Černé moře je modré (1961) a Při-
vezu ti krokodýla (1965). První sva zek přináší au to ro vy reportáže z ce sty k Černému
moři, druhý pak zápisky z cest na Kubu, do Řecka, Egy p ta, na Blízký východ do Pa -
lesti ny, Sýrie, Li ba no nu a Jordánska. Ja si cz ko vy reportáže jsou zdařilé, básnické, pi sa tel 
kla de důraz na výchovný aspekt svého te x tu a obrací se v nich výlučně k regionálnímu
polskému čtenáři.

Ve čtvrté ka pi to le mo no gra fie se Ma r ti nek zamýšlí nad te ma ti kou hu mo ru v díle
Henry ka Ja si czka. Au tor připomíná intenzivní zájem o ko mi ku v re gio nu českého Tě-
šínska. Jsou vzpo me nu ty dvě práce, a to so u bor ane k dot v těšínském nářečí Matějův
smích (1986) Ludvíka Cien cały a humoristická kni ha Zapomenutý svět (1972) Pawła
Ku bi sze. H. Ja si czek je au to rem so u bo ru hu mo re sek psaných v těšínském nářečí
Beskydské hu mo re sky (1959), jež jsou do dnes populární mezi polskými čtenáři na
Těšínsku. Au tor v kni ze mistrně používá situační hu mor a vy kre s lu je pro fa na ci lidových 
zvyků, obyčejů, obřadů v dětsky nevinném po hle du na svět.

V páté ka pi to le zajímá Li bo ra Ma r tin ka poměr sebe i den ti ty ke skupinové identitě
v pamětech H. Ja si czka. V rámci vzta hu osobní iden ti ty ke skupinové (národní) identitě
existují odlišné tra di ce, odlišné ideové po sto je, mezi nimiž člen národa volí v so u la du se 
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životní zkušeností, která zfo r mo va la jeho oso b nost. U Hen ry ka Ja si czka jsou ony po sto -
je reflektovány v nepravidelně vedeném zápisníku či deníku, v němž se prolínají vzpo-
mínky či paměti spo lu s deníkovými záznamy, jež jsou součástí au to ro vy literární po-
zůstalosti.

Šestá ka pi to la je věnována závěrečné fázi Ja si cz ko vy literární tvor by V ní se klíčo-
vými mo ti vy stávají mo ti vy pa sti nebo stěny, které nabývají pod oby sym bo lu bytí ly ric-
kého sub je ktu v období normalizačního bezčasí. Současně básník prolíná homérské
a beskydské mo ti vy nebo biblické mo ti vy s mo ti vy z beskydské horalské ku l tu ry, setká- 
me se rovněž s alu ze mi na kanonická díla evropské li te ra tu ry. Hen ryk Ja si czek vsto u pil
rovněž do li te ra tu ry pro děti a mládež, jak se re ci pient mo no gra fie může přesvědčit
v sedmé ka pi to le. Dětským čtenářům věnoval tvůrce kni hu Vyprávěj pohádky z mého
kra je (1968). V kni ze využívá au tor pohádkových motivů čerpaných z lidové pohádko-
vé tra di ce. Kraj se Ja si cz ko vi stává sy no ny mem ku l tu ry a ja zy ka národa, kam spi so va tel 
patří, což souvisí s au to rskou i osobní iden ti tou. Básně kni hy jsou seřazeny pod le sle du
ročních období a jsou výsledkem metafyzické kri ze au to ra, jakýmsi výkvětem jeho no -
sta l gie. Výsledkem regionálně zabarvených básní, navazujících na slezský nebo ta tran-
ský fo l klor, či na konkrétní místa, je výchovný záměr – básně napomáhají k výchově
k vlastenectví, k získání po ci tu regionální příslušnosti čtenáře, i ke vzta hu k přírodě
a k li dem. Hen ryk Ja si czek se ve své dětské kni ze nechává in spi ro vat zejména lidovými
pohádkami, pověstmi a le gen da mi. Li bor Ma r ti nek dále píše, že kni ha Vyprávěj pohád-
ky z mého kra je „se neo me zu je po uze na práci s dětmi ve škole, ale má své místo
i v domácí knihovničce, například při uvádění dítěte do světa po ezie, beskydského re -
gio nu, horské kra ji ny a její osobité atmosféry, což vše ve výsledku napomáhá k utváření 
etické vnímavosti a po ci tu krásy… Ja si cz ko va po ezie pro děti je charakterizována po etic-
 kou fantazií, originální obrazností v ko m bi na ci s ly ri s mem a jemným hu mo rem”.

Osmá a devátá ka pi to la přináší ve l mi cenné, podrobné komentáře Li bo ra Ma r tin ka
k Jasiczkově ko re spon den ci se spi sova tel ka mi An nou Ka mie ń skou a Ewou Mi le r skou.
Desátá ka pi to la věnuje po zo r nost Jasiczkovým básnickým dedikacím a parafrázím,
jedenáctá pak re ce pci literárního díla Hen ry ka Ja si czka v českém literárním kon te x tu.
Z významných literárních kritiků a historiků, kteří od kon ce 50. let 20. století re fle kto -
va li spi sova te lo vo dílo, jsou vzpo me nu ti Alo is Si vek, Mi lan Rusinský, Drahomír Šajtar, 
Oldřich Ra faj, Jiří Svo bo da a Erich So j ka.

Mo no gra fie Li bo ra Ma r tin ka o básníkovi a pro za iko vi Hen ry ku Ja si cz ko vi má za kla- 
datelský význam pro českou i pol skou literární hi sto rio gra fii, je pečlivě připravena a splá- 
cí dluh jedinečnému tvůrci polského ja zy ka v re gio nu českého Těšínska. Plně věříme,
že se naplní přání literárního hi sto ri ka Li bo ra Ma r tin ka, jenž v závěru své práce na psal: 

Dílo Hen ry ka Ja si czka si pro své četné nadčasové a humanistické hod no ty za slouží širší zpřístupnění
českému čtenáři, po zo r nost literární kri ti ky a literárních historiků. Ja si cz ko vo literární dílo má své důležité
místo v dějinách písemnictví České re pu b li ky.

Lukáš Průša, Ostrava

Recenzje i omówienia 215



Jan Amos Ko menský i Le sz no

J. Gie r tych, U źró deł ka ta stro fy dzie jo wej Pol ski: Jan Amos Ko men sky,
2 wyd., Le sz no: Wydaw ni c two Par d wa, 2018, 360 s., 

ISBN 978-83-950809-0-6.

W 2018 roku nakładem Wy daw ni c twa Par d wa uka zała się książka Ję drze ja Gie r ty -
cha1. Jest to wy da nie dru gie tej pra cy. Pie r wsze uka zało się w 1964 roku w Lon dy nie.
Z przed mo wy do wia du je my się, że Au tor, pisząc tę książkę, za mie rzał, by sta no wiła
ona część pierwszą wię kszej pra cy, po świę co nej okre so wi lat 1648–1660. Część dru ga
miała no sić tytuł Bunt Chmie lni c kie go, a trze cia – Po top. Jed nak, jak wska zu je sam Au -
tor „książka ta roz rosła mi się jed nak w tra kcie pi sa nia do roz mia rów roz sa dzających
pie r wo t ne za kre ślo ne ramy” (s. 5).

Pie r wo t nie Ję drzej Gie r tych chciał na pod sta wie tej pu b li ka cji ob ro nić do kto rat.
Przedłożył tę pra cę przed Wy działem Huma ni sty cz nym Pol skie go Uni wer sy te tu na Ob-
czy ź nie w Lon dy nie. Nie ste ty pra ca zo stała od rzu co na2. Władysław Cza p li ń ski w książ- 
ce O Pol sce sie demna sto wiecz nej okre ślił mo no gra fię Gie r ty cha jako bez wa r to ściową3. 

Ana li zując pra cę Gie r ty cha, od no si się wra że nie, że oso ba tu taj przed sta wio na nie
jest tym sa mym Ko me  nskim, któ re go zna my z in nych opra co wań. Gie r tych uka zał nam
człowie ka, któ ry ma, co pra wda, zasługi na polu na uki, ale jego do ro bek po tra kto wał
mar gi na l nie. Dla Au to ra cze ski uczo ny to prze de wszy stkim „oso ba cen tra l na w po li -
tycz nym ru chu spi sko wym XVII wie ku” (s. 3), to nade wszy stko po li tyk, spi sko wiec,
któ ry dążył, po przez nić zna jo mo ści, do upa d ku Pol ski. Zda niem Gie r ty cha Ko me nský
był po sta cią cen tralną spi sku, by oba lić ka to licką Pol skę, był mó z giem całej ope ra cji,
a inne wy bi t ne oso by, z któ ry mi miał kon takt, były ty l ko pion ka mi w jego grze. Poza
tym Giertych przy pi su je Ko me  nskie mu przy czy ny wy bu chu dru giej wo j ny półno c nej
oraz by cie ma so nem. Są to na der in te re sujące tezy, lecz nie mające kom p le t nie po pa r cia 
w fa ktach na uko wych. Co pra wda Gie r tych opie ra swo je do nie sie nia m.in. na li stach
i pa mię t ni kach, ale w na ukach hi sto ry cz nych te tzw. źródła na rra cy j ne mają dru go rzęd -
ne zna cze nie. Jest rów nież za sta na wiająca i wręcz roz bra jająca szcze rość Gie r ty cha,
któ ry wprost in fo r mu je czy te l ni ka (czy ni to cza sem w roz bu do wa nych przy pi sach), że
nie ma do stę pu do pe w nych prac, lecz nie musi się z nimi za po zna wać, bo nie wy dają
mu się one prze ko nujące. 

Gie r tych, pisząc ni niejszą mo no gra fię, bu du je swoją ar gu men ta cję na za sa dzie od -
wró co ne go trójkąta. Za czy na od bar dzo ogó l nych stwier dzeń, jak cho ć by to, że roz bio ry 
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1 Sze rzej na te mat Ję drze ja Gie r ty cha pi sze Anny Pie siak - Ro bak w nie pub liko wa na pracy do ktorskiej pt.
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2 J. Śli zi ń ski, Re ce p cja Jana Amo sa Ko me ń skie go w Pol sce pod II wo j nie świa to wej, „So bó t ka” XIX, s. 350. 
3 W. Cza p li ń ski, O Pol sce sie demna sto wiecz nej. Pro ble my i spra wy, Pa ń stwo wy In sty tut Wy da w ni czy,

Wa r sza wa 1966. 



i całe zło spo t kało nasz kraj dla te go, bo „pol ska była kra jem ka to li c kim. Je dy nym z fi la -
rów ka to li cyz mu w świe cie” (s. 8). Choć nie ukry wa swo je go ne ga tyw ne go sto sun ku do 
Żydów, jed nak cy tu je pe w ne go opa ta „po do b no Żyd z po cho dze nia” (s. 8), by tym spo -
so bem uświa do mić czy tel ni ko wi, iż Ko ściół ka to li cki miał wro ga w po sta ci ce sa rzy nie -
mie c kich, z któ ry mi współpra co wał Ko menský. 

W roz dzia le II Jan Amos Ko men sky, bi skup bra ci cze skich cze ski uczo ny zo stał
okre ślo ny przez Gie r ty cha jako oso ba cen tra l na „w po li ty cz nym ru chu spi sko wym XVII 
stu le cia, któ re go jed nym z dzieł jest ów cze s na ka ta stro fa Pol ski” (s. 10). Ko me  nský
jako brat cze ski żywił nie na wiść do Ko ścioła kato li c kie go, ule gając mani chei z mo wi. Na 
ja kiej pod sta wie Gie r tych to stwier dził, nie wia do mo, źró deł brak. W wie lu mie j s cach
bra cia cze s cy są uka zy wa ni jako oso by nie god ne za ufa nia, któ rzy sta le knują i spi skują.
Stoi to w ja w nej sprze cz no ści z ba da nia mi nad bra ć mi cze ski mi pro wa dzo ny mi w Pol -
sce. Głoszo ne przez ideały stały się w na szym kra ju bar dzo atra kcy j ne. Stwo rzy li ta k że
bo gatą ku l tu rę li te racką. Ce ni li oni wie dzę oraz wy kształce nie4. 

W roz dzia le III Oj ciec ma so ne rii Gie r tych uwa ża, że Ko me  nský pra cując nad pan so -
fi styczną wizją świa ta, tym spo so bem chciał wy wrzeć ne ga ty w ny wpływ na świat. Dla
Gie r ty cha pan so fia to ta je mni czy i trud ny do zde fi nio wa nia sy stem wszech wie dzy, któ -
ra miała posłużyć do stwo rze nia mię dzyna rodo we go sto wa rzy sze nia (s. 34). Uto ż sa mia
ją rów nież z nową re li gią. Oczy wi ście, pan so fia Ko me nskie go, zda niem Au to ra, ta k że
jest prze po jo na ma so ne rią, co ma udo wod nić cy tat z pra cy Ka zi mie rza Mo ra wskie go5.
Gie r tych uwa ża, że po przez na pi sa nie pan so fii, Ko me nský chciał oba lić po tę gę Ko -
ścioła kato li c kie go i na jej gru zach zbu do wać nową po tę gę (s. 51). Poza tym chciał
stwo rzyć nowy ko ściół, któ ry Gie r tych na zy wa ma so ne rią. Do da t ko wo Au tor w swej
roz pra wie stwier dza jed noz na cz nie, że idea pan sofi sty cz na Ko me nskie go miała za cel
prze kształcenie ów cze s ne go świa ta z chrze ścija ń skie go w anty chrze ścija ń ski (s. 52).
Nie wiem, na ja kiej pod sta wie Gie r tych głosi ta kie poglądy, ale z pe w no ścią nie czy tał
dzieła Ko me  nskie go, któ re tra ktu je o pan so fii, po nie waż jego idea nie miała za za da nie
przeję cia władzy nad „rządem dusz”, ale na pra wie nia świat, by człowiek miał ro zumną
po sta wę wo bec świa ta. 

Sam fakt prze by wa nia Ko men skie go w An glii jest wy sta r czającym do wo dem, dla
Gie r ty cha, by uwa żać, iż był on pod wpływem ma so nów. Gie r tych fo r mułuje tak że hi -
po te zę, iż do ro bek cze skie go uczo ne go wpłynął na ide o lo gię ma sońską po roku 1717.
We wcze ś nie j szych wy wo dach pró bu je czy tel ni ko wi uświa do mić, iż Ko men ský był
różo krzy żo w cem, lecz na stro nie 38 prze czy ta my taką szczerą in fo r ma cję: „Nie zna j -
dziemy w tym kie run ku naj mnie j szej po szla ki w da w nie j szych bio gra fia Ko men skie go,
by był on różo krzy żo w cem”. Dla Gie r ty cha po dej rza ne było ta k że osta nie mie j s ce ży cia 
Ko men skie go – Ho lan dia, po nie waż „była to główna w owych cza sach cy ta de la sił,
zmie rzających do oba le nia Ko ścioła kato li c kie go” (s. 54). Jak wi dać wy sta r czy prze by -
wa nie na te re nie okre ślo ne go pa ń stwa, by auto ma ty cz nie stać się wro giem Ko ścioła
kato li c kie go oraz osobą, któ ra chce przejąć władzę nad umysłami całej Eu ro py. Z ta kim 
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spo so bem wnio sko wa nia trud no dys ku to wać, po nie waż nie ma ono zna mion wnio sko -
wa nia na uko we go. Ta kich miejsc, w któ rych Gie r tych wy su wa za da le kie wnio ski, jest
o wie le wię cej. Nie ste ty, re cen zja daje małe mo ż li wo ści, by je wszy stkie przy to czyć.
Czy tel ni ko wi po zo sta je ty l ko za po znać się z tą pracą, ale nie mo ż na po niej ocze ki wać,
iż wzbo ga ci my swoją wie dzę o rze te l ne wnio sko wa nie po pa r te fa kta mi. Do wo dem jest
stwier dze nie, ja kie go do pu ścił się Gie r tych, któ re brzmi na stę pująco: 

Jak wi dzi my, dwaj człon ko wie trój oso bo wej or ga ni za cji, któ rej trze cim człon kiem był Ko men sky, ode gra -
li wy bitną rolę w do pro wa dze niu do sku t ku wy da rze nia o dzie jo wym zna cze niu, ja kim jest za wa r cie trwają-
cego po dziś dzień, a więc od lat trzy stu, swo i ste go so ju szu mie dzy na ro dem an gie l skim, a na ro dem ży dow-
skim, so ju szu, któ ry – roz sze rzo ny po tem też i na Sta ny Zjed no czo ne – bie rze w nie małym sto p niu udział
w rządze niu no wo cze s nym świa tem (s. 70). 

W roz dzia le V Cele po li ty cz ne Ko men skie go Gie r tych sta wia tezę, że Ko menský był 
„prze de wszy stkim po li ty kiem” (s. 97). Na uka, któ ra za j mo wał się przez całe swo je ży -
cie oraz jego wia ra, wszy stko to były śro d ki do celu, ja kim było spo wo do wa nie klę ski
Pol ski. Poza tym Au tor pod kre śla, że działal ność na uko wa i peda go gi cz na Ko me nskie -
go były podporzadkowane „w isto cie ce lom po li ty cz nym” (s. 99). W da l szej czę ści roz -
działu Gie r tych sugeruje, że idea paso fi sty cz na miała na celu zmia nę po li tyczną oraz re -
li gijną Eu ro py. To ko le j ny do wód, że Gie r tych nie czy tał prac Ko me nskie go. Za sta na -
wiające jest ta k że, skąd u Gie r ty cha zro dził się wnio sek, że „dążył on do stwo rze nia po -
li ty cz nej or ga ni za cji mię dzy naro do wej, któ ra pod porządko wałaby so bie po szcze gó l ne
pa ń stwa i po kie ro wała całym świa tem w jed no li tym du chu” (s. 101). To ko le j ne mie j s ce 
w książce, któ re prze ko nu je nas, że Gie r tych nie zro zu miał idei pan sofi sty cz nej, go szo -
nej przez Ko me  nskie go. Idea ta miała cha ra kter na uko wy, dy da kty cz ny, a nie, jak chce
Gie r tych, po li ty cz ny. Oso bom niezo rien to wa nym na le ży uświa do mić, iż pan so fizm
w ujęciu Ko me nskie go oz na czał pe da go giczną kon ce pcję wy cho wa nia, któ ra głosiła na -
pra wę lu dz kie go świa ta. Cze ski dydaktyk uwa żał, że człowiek po wi nien roz wi jać się
przez całe ży cie, do sko na lić się. Był prze ko na ny, że człowiek po wi nien pod le gać pro ce -
so wi wy cho wa nia od na ro dzin aż do śmie r ci.  

W roz dzia le VI Po sta wa Ko men skie go i bra ci cze skich w cza sie »po to pu« szwedz-
kiego Gie r tych sta ra się czy tel ni ko wi uka zać rolę, jaką ode grał on w dzie jach Pol ski.
Jego zda niem Ko menský dążył ze wszech miar do upa d ku na szej oj czy z ny. Prawdą jest, 
że sym pa ty zo wał ze Szwe da mi oraz że kró lo wi szwe dz kie mu Ka ro lo wi X Gu sta wo wi
po świę cił utwór li ry cz ny (Pa ne gy rio us Ca ro lo Gu sta vo), lecz do wo dów, iż cze ski uczo -
ny swo i mi działania mi do pro wa dził do upa d ku Pol ski, jak na ra zie brak. Z utwo ru tego
do wia du je my się, choć na te k ście nie wid nie je au tor, o entu zja sty cz nym sto sun ku
Komen skie go do kró la szwe dz kie go. Jed nak chciałbym w tym mie j s cu za zna czyć, że je -
śli Ko menský jest wi nien zdra dy, bo na pi sał pa ne gi ryk ku czci kró la Ka ro la X Gu sta wa, 
to zdra dy tej jest ta k że wi nien Po lak, ka to lik Sa mu el Twar do wski, o czym Gie r tych
z pe w no ścią nie wie lub ten fakt prze mi l cza. Ponad to utwór ten zo stał na pi sa ny na po le -
ce nie Bo gusława Lesz czy ń skie go6. W utwo rze tym Komenský na der szla che t nie opi su je 
Po la ków jako na ród od wa ż ny. Jed nak pod ko niec tego utwo ru ostrze ga on Ka ro la X
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Gu sta wa, by żołnie rze szwe dz cy mie li po zy ty w ny sto su nek do lud no ści pol skiej, bo
w prze ciw nym ra zie może to do pro wa dzić do po wsta nia zbro j ne go, a na wet klę ski7. Ja -
koś ten fakt rów nież umknął Gie r ty cho wi. Nie chcę ta k że po wie dzieć, iż Komenský,
prze by wając na te re nie Rze czpo spo li tej, za cho wy wał się nie na gan nie. Władysław Cza -
p li ń ski8 in fo r mu je nas, ż wy da t nie kon ta kto wał się z kró lem szwe dz kim, był wa r to ścio -
wym źródłem wie dzy o Pol sce, co Szwe dzi dokład nie wy ko rzy sta li. Ko menský ta k że
za chę cał An glię, by wsparła Szwe cję w wo j nie z na szym kra jem. To są bez spo r ne fa kty, 
ale re szta to kon fa bu la cja. 

Moim zda niem książka ta jest do sko nałym przykładem bu do wa nia te o rii spi sko -
wych. Poza tym ka ż da oso ba, któ ra za mie rza podjąć pra cę na uko w ca, po win na być
obie kty w na, nie może kierować się uprze dze nia mi do ja kiej ko l wiek gru py po li ty cz nej,
re li gi j nej czy naro do wo ścio wej. Ka ż de go na uko w ca po win ny in te re so wać fa kty oraz
da le ko idący obie kty wizm. Nie ste ty, w książce Gie r ty cha mamy do czy nie nia ze skra j -
nym su bie kty wiz mem, uprze dze nia mi do grup re li gi j nych, któ re nie są ka to lic ki mi oraz
anty semi ty z mem. Gdy by Jan Amos Komenský żył w na szych cza sach i wy to czył pro -
ces Ję drze jo wi Gie r ty cho wi o na ru sze nie dóbr oso bi s tych, z całą pe w no ścią ten pro ces
by wy grał. 

Se ba stian Taboł, Brzeg
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Mo ni ka PORWOŁ

In sty tut Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły
Za wo do wej w Ra ci bo rzu w la tach 2016–2018

Aktu a l nie dy re kto rem In stytutu jest doc. dr Da niel Vo gel, a za stępcą dyrek-
to ra – dr Mo ni ka Po rwoł. Działal ność nauko wo-dy dakty cz na od by wa się
w trzech zakładach: Zakład zie Fi lo lo gii An gie l skiej, Zakład zie Fi lo lo gii Ge r ma -
ń skiej i Zakład zie Fi lo lo gii Cze skiej. In sty tut spra wu je me ry to ryczną pie czę nad 
Stu dium Ję zy ków Ob cych, któ re pro wa dzi le kto ra ty z ję zy ka an gie l skie go, nie -
mie c kie go, cze skie go i/lub ro sy j skie go dla stu den tów wszy stkich kie run ków
i spe cja l no ści. Pra co w ni cy stu dium pro wadzą ta k że za ję cia do tyczące pra kty cz -
nej na uki języka ob ce go na spe cja l no ści: ję zyk an gie l ski i ję zyk nie mie cki (od
pod staw). 

1. Ka dra In sty tu tu Neo fi lo lo gii 

W In sty tu cie Neo fi lo lo gii za tru d nio nych jest 30 pra co w ni ków: 2 do kto rów
habi li to wa nych, 16 do kto rów i 12 ma gi strów.

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  A n  g i e  l  s k i e j

W skład Zakładu Fi lo lo gii An gie l skiej wchodzą: dr hab. Paweł Ma r cin kie -
wicz, do kto rzy: Da niel Vo gel, Mo ni ka Po rwoł, Jo an na Bie lewi cz - Kunc, Ewa
Gie roń - Cze pczor, Ja cek Mo lę da, Pa try cja No sia dek, Ra cha el Su mner, Ka ta rzy -
na Ry bi ń ska, An drzej Wi do ta, oraz ma gi ster Zbi g niew To ma la.

Dr hab. Paweł Ma r cin kie wicz to ab so l went fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy -
te tu Wrocławskie go. Pra cę do ktorską ob ro nił na Uni wer sy te cie Śląskim, na to -
miast ko lo k wium habi lita cy j ne na Wy dzia le Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu Opo l -
skie go. Lite ratu rozna w ca, po eta, au tor ośmiu zbio rów wie r szy, la u re at na gród
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Fun da cji Ku l tu ry oraz Czesława Miłosza. Paweł Ma r cin kie wicz jest eks per tem
w dzie dzi nie przekłado z na w stwa i lite ratu rozna w stwa o ogól no po l skiej re no mie 
i ogól noeu rope j skiej rozpo znawa l no ści, za pra sza nym na mię dzy naro do we kon -
fe ren cje do USA (No r t hwe stern Uni ve r si ty Evan ston oraz New York Uni ve r si -
ty), Fran cji (Uni we r sy tet Ka ro la V, Pa ryż), czy Szwe cji (Uni we r sy tet w Szto k -
ho l mie). Pro fe sor Ma r cin kie wicz jest ponad to człon kiem mię dzyna ro do wych
to wa rzystw na uko wych, jak In ter na tio nal So cie ty for In ter se mio tic Stu dies (od
wrze ś nia 2013) oraz La bo ra to rium Ani mal Stu dies (od sty cz nia 2012). Jest au -
to rem ki l ku mo no gra fii po świę co nych po ezji ame ry ka ń skiej. Mo no gra fia pt.
Oni przy by li, żeby wy sa dzić Ame ry kę otrzy mała sty pen dium Mi ni stra Ku l tu ry
i Dzie dzi c twa Na ro do we go (w 2014 roku). Od lat pro wa dzi w In sty tu cie Fi lo lo -
gii An gie l skiej Uni wer sy te tu Opo l skie go se mi na ria ma gi ste r skie i dy p lo mo we
po świę co ne te o rii przekładu, a od nie da w na wpływo wi ide o lo gii na przekład.
Wy pro mo wał ponad 100 li cen cja tów, 50 ma gi strów i jed ne go do kto ra nauk hu-
ma ni sty cz nych. W In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu pro wa dzi wykła- 
dy i ćwi cze nia z hi sto rii li te ra tu ry ame ry ka ń skiej oraz przekładu ar ty styczne go.

Doc. dr Da niel Vo gel (dyre ktor In sty tu tu Neo fi lo lo gii) to ab so l went fi lo lo gii 
an gie l skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go, spe cja li sta w za kre sie lite ratu rozna w -
stwa, tłumacz przy sięgły ję zy ka an gie l skie go. Roz pra wę do ktorską po świę coną
pro ble ma ty ce wpływu hi sto rii kolo nia li z mu na pro ces kształto wa nia się no wych
na ro dów post kolo nia l nych po II wo j nie świa to wej ob ro nił w 2006 roku na Wy -
dzia le Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu Wrocławskie go. Jego zain tere so wa nia na -
uko we os cy lują wokół za gad nień związa nych z te o rią post ko lo nialną, pro ble -
ma tyką wielo kultu ro wo ści, twó r czo ścią Jo se p ha Con ra da oraz współczesną li te -
ra turą SF (zwłasz cza au to r stwa Ar t hu ra C. Clar ka i Ste p he na Ba x te ra). Re fe rent 
na krajo wych i za gra ni cz nych kon fe ren cjach na uko wych (m.in. na uni we r -
sytetach w Bath, Pre šovie i Ti ra nie); członek Pol skie go To wa rzy stwa Con ra do -
wskie go oraz The Jo seph Con rad So cie ty (UK). Z Pa ń stwową Wyższą Szkołą
Za wo dową związany jest od 2005 roku. Pro wa dzi za ję cia z za kre su hi sto rii li te -
ra tu ry an gie l skiej oraz przekłado z na w stwa.

Dr Mo ni ka Po rwoł (wicedyre ktor In sty tu tu Neo fi lo lo gii) to ab so l wen tka fi -
lo lo gii an gie l skiej. Dy se r ta cję doktorską ob ro niła na Wy dzia le Filo lo gi cz nym
Uni wer sy te tu Opo l skie go w 2009 roku. Jej głów ny mi ob sza ra mi ba da w czy mi
oraz zain tere sowa nia mi na uko wy mi są te o ria i pra kty ka trans la to ry ki, przekład
au dio wizu al ny (m.in. au dio de skry pcja, tłuma cze nie na pi sów ope ro wych) oraz
współcze s ne aspe kty języ koz na w stwa, tzn. psy cho ling wisty ka, pra gma tyka,
języ koz na w stwo kog ni ty w ne oraz humani sty ka cy fro wa (di gi tal hu ma ni ties).
Pre le gent i ucze st nik wa r szta tów oraz kon fe ren cji na uko wych, za rów no krajo -
wych jak i za gra ni cz nych (m.in. w Trie ste, Spli cie, Ry dze, Ko szy cach). Swoją
działal ność roz wi ja ta k że jako członek Mię dzy naro do wej Or ga ni za cji Te r mino -
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lo gii Spe cjali sty cz nej (MOTS), PASE, CLARIN-PL oraz Eu ro pe an As so cia tion
for Di gi tal Hu ma ni ties (EADH). W In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu
pra cu je od 2006 roku, obe c nie na sta no wi sku sta r sze go wykłado w cy. Od paź -
dzie r ni ka 2015 pełni fun kcję wi ce dyre kto ra In sty tu tu Neo fi lo lo gii oraz członka
Ucze l nia ne go Ze społu Za pe w nie nia Ja ko ści Kształce nia. Opie kun stu den c kich
pra ktyk za wo do wych (kształce nie bi z ne so we). Pro wa dzo ne przed mio ty: ana li za 
przekładu, se mi na rium li cen cja c kie z za kre su języ koz na w stwa i przekłado z na -
w stwa, pra kty cz ne aspe kty języ koz na w stwa, lin g wi sty ka te kstu, pi sa nie aka de -
mi c kie, ję zyk ad mi ni stra cji i bi z ne su.

Dr Jo an na Bie lewi cz - Kunc to wykłado w ca PWSZ w Ra ci bo rzu od 2006
roku. Le ktor ję zy ka an gie l skie go w Cen trum Kształce nia Usta wi cz ne go (2002–
–2005), na uczy ciel i dy da ktyk z wie lo le t nim do świa d cze niem na by tym w szko-
łach ró ż ne go typu. Tłumacz przy sięgły ję zy ka an gie l skie go. Od 2003 roku czło- 
nek Pol skie go To wa rzy stwa Tłuma czy Przy sięgłych i Spe cjali sty cz nych (TEPIS). 
Spe cja li zu je się w lin g wi sty ce sto so wa nej i me to dy ce na ucza nia ję zy ków ob -
cych. Pro wa dzi ba da nia kon tra sty w ne nad akta mi mowy. In te re su je się so cjo lin- 
g wi styką, pra gma ling wi styką oraz trans la to ryką. Re fe rent na kon fe ren cjach na -
uko wych w kra ju i za gra nicą. Brała udział w gran tach i pro je ktach nauko wo-dy -
dakty cz nych w ra mach pro gra mu So c ra tes Com me nius oraz Era s mus. Opie kun
pra ktyk stu den c kich; członek ze społu do spraw za pe w nie nia ja ko ści kształce nia
w PWSZ w Ra ci bo rzu; od roku aka demi c kie go 2017–2018 kie ro w nik Zakładu
Fi lo lo gii An gie l skiej. Pro wa dzo ne przed mio ty: me to dy ka, dy da kty ka, trans la to -
ry ka.

Dr Ewa Gie roń - Cze pczor to sta r szy wykłado w ca, pra co w nik In sty tu tu
Neo fi lo lo gii, związana z PWSZ w Ra ci bo rzu od roku 2004. Członek In ter na tio -
nal Co g ni ti ve Lin gu i stics As so cia tion i Pol skie go To wa rzy stwa Języ koz na w -
stwa Kog nity w ne go. Jest ję zy ko z nawcą, spe cja listką w za kre sie języ koz na w -
stwa kog nity w ne go. W swo ich ba da niach na uko wych sku pia się m.in. na se -
man ty ce barw, te o rii me ta fo ry kon cep tua l nej, ję zy ko wym ob ra zie świa ta, ana li -
zie dys ku r su i języ ko z na wstwie ko r pu so wym. Pre le gent na krajo wych i za gra ni -
cz nych kon fe ren cjach na uko wych (m.in. w Wa szyn g to nie, Gla s gow i Ge nui),
brała udział w pro gra mie Era s mus (cykl wykładów na uni wer sy te cie Ostraw-
skim w Ostra wie). Opie kun pra ktyk stu den c kich. Pro wa dzo ne przed mio ty: gra-
ma ty ka opi so wa ję zy ka an gie l skie go, wstęp do języ koz na w stwa, sty li sty ka teks- 
tu, ko mu ni ka cja mię dzy kul turo wa, se mi na ria li cen cja c kie.

Dr Ja cek Mo lę da to abso l went fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te tu Wrocław-
skie go, roz pra wę do ktorską ob ro nił na Uni wer sy te cie Ostra wskim. Spe cja li sta
w za kre sie gra ma ty ki kon tra sty w nej, hi sto rii ję zy ka an gie l skie go i przekładu
arty sty cz ne go. W swo ich ba da niach za j mu je się m.in. au dio re kon strukcją i na -
gra nia mi włas nych te kstów staro an gie l skich, śred nioan gie l skich i wczes no-no -
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woan giel skich. Po eta, tłumacz, fe lie to ni sta (współpra cu je m.in. z Al ma na chem
Pro win cjo nal nym). Członek Kra ko wskie go Od działu Związku Li te ra tów Pol -
skich. Do świa d czo ny dy da ktyk, ucze st nik pro gra mu Era s mus (cykl wykładów
na Uni wer sy te cie Ostra wskim w Ostra wie). Członek Rady Wy da w ni czej PWSZ 
w Ra ci bo rzu z ra mie nia In sty tu tu Neo fi lo lo gii. Pro wa dzo ne przed mio ty: gra ma -
ty ka opi so wa ję zy ka an gie l skie go, hi sto ria ję zy ka, trans la to ry ka te kstów ar ty -
sty cz nych, se mi na ria li cen cja c kie.

 Dr Pa try cja No sia dek to abso l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te tu
Wrocławskiego, do kto rat ob ro niła w 2013 roku na Uni wer sy te cie Opo l skim.
Tłumacz przy sięgły ję zy ka an gie l skie go. Spe cja li stka w za kre sie lite ratu rozna -
w stwa, swo je zain tere so wa nia na uko we kon cen tru je wokół ku l tu ry i li te ra tu ry
emi gra cy j nej (w szcze gó l no ści pol skiej emi gra cji w Sta nach Zjed no czo nych)
oraz nurtu auto bio grafi czne go. Re fe rent na krajo wych i mię dzyna ro do wych
kon fe ren cjach i sym po zjach. Członek Ac ca de mia dei Ra m pan ti we Włoszech,
współpra cu je rów nież z orga ni za cja mi ta ki mi jak: Fa t her Le o pold Mo czy ge m ba 
Fo un da tion (Te ksas, USA) oraz The Pan na Ma ria He ri ta ge Cen ter Fo un da tion
(Te ksas, USA). Wykładowca w In sty tu cie Neo fi lo lo gii. Pro wa dzo ne przed mio -
ty: hi sto ria li te ra tu ry ame ry ka ń skiej, wstęp do przekłado z na w stwa, pra kty cz na
na uka ję zy ka an gie l skie go, trans lato ry cz ne krę gi tłuma cze nio we, rea lioz na w -
stwo an gie l skie go ob sza ru ję zy ko we go. 

Dr Ka ta rzy na Ry bi ń ska to abso l wen tka fi lo lo gii ro sy j skiej (Uni we r sy tet
Wrocławski) i fi lo lo gii an gie l skiej (Wy ższa Szkoła Ling wi sty cz na w Czę sto -
cho wie). Tytuł do kto ra nauk huma ni sty cz nych w za kre sie lite ratu rozna w stwa
otrzy mała na Wy dzia le Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu Wrocławskie go w 2006
roku. W swo ich ba da niach za j mu je się mi styką chrze ści jańską i muzułmańską,
ana lizą współcze s nych te kstów filo zo fi cz nych oraz kom pa ra ty styką lite ratu ro z -
nawczą epo ki mo der ni z mu. Au to rka li cz nych pu b li ka cji, wygłaszała re fe ra ty
na krajo wych i za gra ni cz nych kon fe ren cjach na uko wych (m.in. na For d ham
Uni ve r si ty w No wym Yor ku). Związana z Insty tu tem Neo fi lo lo gii od 2006  ro-
ku, obe c nie pra cu je na sta no wi sku sta r sze go wykłado w cy. Jest opie ku nem Stu -
den c kie go Koła Na uko we go Emi nus. Pro wa dzo ne przed mio ty: pra kty cz ne aspe -
kty lite ratu rozna w stwa, se mi na rium li cen cja c kie, pi sa nie aka de mi c kie, hi sto ria
li te ra tu ry ame ry ka ń skiej.

Dr Ra cha el Su mner uko ń czyła stu dia z za kre su li te ra tu ry eu ro pe j skiej i an -
gie l skiej na Uni wer sy te cie Es sex, a tytuł ma gi stra w dzie dzi nie li te ra tu ry bry ty j -
skiej i ame ry ka ń skiej XX wie ku uzy skała na Uni we r syte cie York. W roku 2013
otrzy mała tytuł do kto ra nauk huma ni sty cz nych na Uni wer sy te cie Opo l skim. Jej
zain tere so wa nia na uko we kon cen trują się na te o rii post kolo nia l nej, li te ra tu rze
ir lan dz kiej i współcze s nej li te ra tu rze bry ty j skiej. Re fe rent na mię dzyna ro do -
wych kon fe ren cjach, wygłasza go ścin ne wykłady w szkołach po wia tu ra ci bo r -
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skiego, ryb ni c kie go, ja strzę b skie go i wo dzisławskie go. Z In sty tu tem Neo fi lo lo -
gii związana od 2006 roku. Pro wa dzi za ję cia z ku l tu ry brytyj skiej i ame ry ka ń -
skiej, ćwi cze nia z pra kty cz nej na uki ję zy ka an gie l skie go oraz se mi na ria li cen -
cja c kie z za kre su lite ratu rozna w stwa i kul turo zna w stwa.

Dr An drzej Wi do ta to abso l went fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te tu Wroc-
ławskie go, a do kto rat ob ro nił w 2010 roku na Uni wer sy te cie Ostra wskim. Spe -
cja li sta w za kre sie języ koz na w stwa ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem se mio ty ki
i języ koz na w stwa kog nity w ne go (m.in. ba da nia zna czeń w ku l tu rze ma so wej
i me diach), fo ne ty ki i fo no lo gii (m. in. współcze s ne tren dy w na ucza niu wy mo -
wy). Brał udział w pro gra mie ERASMUS pro wadząc za ję cia na Wy dzia le Filo -
zo fi cz nym Uni wer sy te tu Ostra wskie go, ucze st nik mię dzyna ro do wych kon fe ren -
cji na uko wych. Wykłado w ca w In sty tu cie Neo fi lo logii PWSZ w Ra ci bo rzu
od 2005 r. Pro wa dzi za ję cia z fo ne ty ki, fo no lo gii oraz pra kty cz nej na uki ję zy ka
an gie l skie go – gra ma ty ka pra kty cz na.

Zbi g niew To ma la to magi ster fi lo lo gii an gie l skiej, dy da ktyk z wie lo le t nim
do świa d cze niem zdo by tym pod czas pra cy z ucznia mi ró ż ne go ro dza ju szkół
i studen ta mi ko le giów nau czy cie l skich oraz ucze l ni wy ższych. Pra co w nik In sty -
tu tu Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu od 2007 roku. Pro wa dzo ne przed mio ty:
pra kty cz na na uka ję zy ka an gie l skie go, pi sa nie aka de mi c kie, na ucza nie słow ni c -
twa.

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  G e  r  m a  ń  s k i e j

W skład Zakładu Fi lo lo gii Ge r mańskiej wchodzą: dr Paweł Stró zik (pro rek-
tor ds. dy da kty ki i stu den tów), do kto rzy: Emi lia Wo j t czak (kie ro w nik Zakładu), 
Este ra Ja si ta, Re na ta Sput, oraz ma gi stro wie: So nia Ciu p ke i Ewe li na Uriasz.

Dr Paweł Stró zik to abso l went fi lo lo gii ge r ma ń skiej Uni wer sy te tu Łódz kie -
go. Sty pen dy sta pro gra mu TEMPUS w Uni ve r si ty of Shef field (Wie l ka Bry ta -
nia) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Re pu b li ka Fe de ra l na Nie miec).
Pra cę w Ra ci bo rzu roz począł w 1993 r. jako wykłado w ca w Na uczy cie l skim
Ko le gium Ję zy ków Ob cych. Na uczy ciel dyp lo mo wa ny, eg za mi na tor i eks pert
Cen tra l nej Ko mi sji Egza mina cy j nej w Wa r sza wie. W la tach 2005–2015 Wice -
dy re ktor In sty tu tu Neo fi lo lo gii w PWSZ w Ra ci bo rzu, od wrze ś nia 2015 r. Pro -
re ktor do spraw dy da kty ki i stu den tów. Pra cę do ktorską pod tytułem 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 ob ro nił w 2007 r. (Uni we r syt Wrocławski). Au tor ponad
20 ar ty kułów i re cen zji lite ratu rozna w czych opub li ko wa nych w cza so pi s mach
na uko wych w Pol sce i za gra nicą. Członek i ucze st nik sym po zjów To wa rzy stwa 
Hen ry ka Man na w Lu be ce oraz członek Rady Na uko wej przy Gó r nośląskim
Cen trum Ku l tu ry i Spo t kań im Jo se p ha von Ei chen dor f fa w Łubo wi cach.
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Tłumacz przy sięgły ję zy ka nie mie c kie go. W In sty tu cie Neo fi lo lo gii pro wa dzi
przed mio ty związane z trans la to ryką i gra ma tyką opi sową (w ich teo re ty cz nym
i pra kty cz nym wy mia rze).

Dr Emi lia Wo j t czak to ger ma nistka i ru sy cystka, ab so l wen tka Wyż szej
Szkoły Peda go gi cz nej w Opo lu i Uni wer sy te tu Śląskie go w Ka to wi cach, uzy -
skała tytuł do kto ra nauk huma ni sty cz nych na Uni wer sy te cie Opo l skim. Z In sty -
tu tem Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu związana od 2007 r. Jej zain tere so wa nia 
na uko we kon cen trują się na języ kach spe cjali sty cz nych (w teo re ty cz nym i prak- 
ty cz nym wy mia rze). Języ koz na w ca, do świa d czo ny dy da ktyk, pre le gent na kra-
jowych i za gra ni cz nych kon fe ren cjach na uko wych, au to rka ar ty kułów na uko -
wych i popu larno nau ko wych w wyda w ni c twach pol skich i za gra ni cz nych.
W In sty tu cie Neo fi lo lo gii wykłada przed mio ty związane z nie mie c kim ję zy -
kiem bi z ne su, gra ma tyką opi sową ję zy ka nie mie c kie go, języ ko z na wstwem
oraz pra ktyczną nauką ję zy ka ro sy j skie go.

Dr Este ra Ja si ta – ger ma nistka, do ktor nauk huma ni sty cz nych. Ab so l wen -
tka fi lo lo gii ge r ma ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskiego. Do kto rat ob ro niła
w 2009 roku (Uni we r sy tet Wrocławski). Au to rka ki l ku ar ty kułów na uko wych
oraz re cen zji książek. Na uczy ciel mia no wa ny z wie lo le t nim do świa d cze niem
w szko le pod sta wo wej i śred niej. W la tach 1996–2007 pra co wała jako na uczy -
ciel w Na uczy cie l skim Ko le gium Ję zy ków Ob cych w Ra ci bo rzu. Z In sty tu tem
Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu związana od 2007 roku. Pro wa dzo ne przed -
mio ty: pra kty cz na na uka ję zy ka nie mie c kie go, hi sto ria ję zy ka nie mie c kie go,
glot tody da kty ka, pra kty cz ne aspe kty lite ratu rozna w stwa. Opie kun pra ktyk stu -
den c kich.

Dr Re na ta Sput to ger ma nistka i hi sto ryk, wykłado w ca w In sty tu cie Neo fi -
lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu. W swo ich ba da niach na uko wych za j mu je się hi sto -
rią pra sy śląskiej, szcze gó l nie w okre sie 1740–1921. Au to rka pu b li ka cji książ-
ko wych, ar ty kułów na uko wych i popu larno nau ko wych w wyda w ni c twach pol -
skich i za gra ni cz nych. Tłumacz (na ję zyk nie mie cki) ki l ku wy da w nictw zwa r -
tych. Członek Rady Na uko wej przy Gó r nośląskim Cen trum Ku l tu ry i Spo t kań
im. Jo se p ha von Ei chen dor f fa w Łubo wicach. Pro wa dzo ne przed mio ty: pra kty -
cz na na uka ję zy ka nie mie c kie go, rea lioz na w stwo nie mie c kie go ob sza ru ję zy ko -
we go, trans la to ry ka i edy cja te kstu, ko mu ni ka cja mię dzy kul turo wa, ję zyk me -
diów, Pub lic Rela tions.

Mgr So nia Ciu p ke to ge r ma ni stka i do świad czo ny na uczy ciel aka de mi cki.
Związana z In sty tu tem Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu od 2005 roku. Jej zain -
tere so wa nia na uko we os cy lują wokół li te ra tu ry nie miec koję zycz nej oraz hi sto rii 
i ku l tu ry Śląska. Au to rka ar ty kułów na uko wych, popu larno nau ko wych i li cz -
nych re cen zji. Pro wa dzo ne przed mio ty: pra kty cz na na uka ję zy ka nie mie c kie go,
gra ma ty ka opi so wa ję zy ka nie mie c kie go.
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Mgr Ewe li na Uriasz to ge r ma ni stka. Współpra cę z  In sty tu tem Neo fi lo lo gii
roz po częła w roku aka de mi c kim 2017–2018. Po sia da bo ga te do świa d cze nie
w działal no ści kul tu ra l nej i tłuma cze nio wej. Współpra cu je z Do mem Ku l tu ry
„Strze cha” (Ra ci bórz), Młod zie żo wym Ośro d kiem Ad ap ta cji Społecz nej i Schro-
ni skiem dla Nie le t nich (Ra ci bórz) oraz z To wa rzy stwem Społeczno -Kul tura l -
nym Nie mców na Śląsku Opo l skim (Opo le). Pro wa dzo ne przed mio ty: pra kty cz -
na na uka ję zy ka nie mie c kie go, ter mi no lo gia eko no mi cz na i pra wni cza. 

Z a k ł a d  F i  l o  l o  g i i  C z e  s k i e j

W skład Zakładu Fi lo lo gii Cze skiej wchodzą doc. PhDr. Iva na Dobrotová,
Ph.D., dokto rzy: Ju sty na Pie trzy ko wska (kie ro w nik Zakładu), Jo an na Ma ksym -
 Ben czew, Mgr Jindřiška Svobodová, Ph.D.; oraz ma gi stro wie: Jan Cie ślak i De -
bo ra Kosel. 

Doc. PhDr. Iva na Dobrotová, Ph.D. to abso l wen tka fi lo lo gii pol skiej
i rosyj skiej Uni wer sy te tu Pa la c kie go w Ołomu ń cu. Roz pra wę do ktorską ob ro -
niła na Uni wer sy te cie Pa la c kie go. Ha bi li ta cję uzy skała na pod sta wie  mo no gra -
fii habi lita cy j nej Ję zy ko wy ob raz świa ta w pol skiej re kla mie. Uzy skała tytuł do -
cen ta (spe cja li za cja: porów na w cza fi lo lo gia słowia ń ska).  Spe cja listka w za kre -
sie gra ma ty ki kon tra sty w nej ję zy ka pol skie go i cze skie go,  ku l tu ry ję zy ka pol -
skie go i cze skie go, ję zy ka  me diów i przekładu spe cjali stycz ne go. W swo ich
ba da niach za j mu je się m.in. ana lizą te kstów publi cy sty cz nych pod kątem ba da -
nia ob ra zów me dialnych Pol ski w cze skich me diach. Zaj mu je się me dio ling wi -
styką w sze ro kim aspe kcie.  Kie ro w nik  trzech pro je któw uni j nych z pro gra mu
ope ra cyj ne go współpra cy trans gra ni cz nej PL-CZ, w tym pro je ktu fla go we -
go Zwię ksza nie ko m pe ten cji ję zy ko wej przyszłych ab so l wen tów na trans gra ni cz -
nym  ryn ku pra cy 2017–2021. Prze wod nicząca Ko misji Nauk Huma ni sty cz nych 
Pol sko-Cze skie go To wa rzy stwa Na uko we go,  członek  rady  na uko wej stu diów
do kto ran c kich (‘porów na w cza fi lo lo gia słowia ń ska’ na Uni wer sy te cie Pa la c kie -
go w Ołomu ń cu), członek rady stu dium doktorackiego Ję zyk Pol ski, członek
rady re da kcy j nej Po zna ń skich Spo t kań Języ koz na w czych. Od roku 1997 –
tłumacz przy sięgły języka pol skie go (spe cja li za cja: ję zyk pra wa). Pro wa dzo ne
przed mio ty: gra ma ty ka ję zy ka pol skie go i cze skie go w uję ciu kom para ty w nym
(wykład mono gra fi cz ny).

Dr Ju sty na Pie trzy ko wska to abso l wen tka bo he mi sty ki w In sty tu cie Fi lo lo -
gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go oraz Pu b lic Re la tions w In sty tu -
cie Po li to lo gii Uni wer sy te tu Wrocławskie go. Stu dia do kto ran c kie pod jęła na Wy- 
dzia le Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu Ostra wskie go w Re pu b li ce Cze skiej, uzy -
skując cze ski sto pień akademicki PhDr. oraz sto pień na uko wy do kto ra nauk
huma ni sty cz nych Ph.D. Sty pen dy stka Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze oraz Uni -
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wer sy te tu Ma sa ry ka w Br nie. Ucze st ni czka mię dzyna ro do wych kon fe ren cji na -
uko wych oraz pro je któw ba da w czych, w tym gran tu rea lizo wa ne go w Ka te drze
Li te ra tu ry Cze skiej Wy działu Filo logi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go Li te-
rární ko mu ni ka ce oraz pro je ktu Cze sko-pol skie cen trum leksy kogra fi cz ne (rea -
lizo wa ne go we współpra cy z Uni wer sy te tem im. Pa la c kie go w Ołomu ń cu).
Brała udział w mię dzyna ro do wych ku r sach i szko le niach dla tłuma czy ję zy ka
cze skie go. Jej zain tere so wa nia na uko we to li te ra tu ra i ku l tu ra cze ska XX i XXI
wie ku oraz przekłado z na w stwo.

Dr Jo an na Ma ksym - Ben czew uko ń czyła filo lo gię polską w Wy ższej Szko -
le Peda go gi cz nej w Opo lu. W tej sa mej ucze l ni ob ro niła pra cę do ktorską na pi -
saną pod opieką pro fe sora Ja cka Ba lu cha. W la tach 2002–2012 pra co wała jako
ad iunkt w Ka te drze Sla wi sty ki In sty tu cie Fi lo lo gii Polskiej Uni wer sy te tu
Opolskiego i jako le ktor ka ję zy ka cze skie go w Wy ższym Se mi na rium Du cho w -
nym w Opo lu. Od 2005 jest wykładowcą w Pa ń stwo wej Wy ższej Szko le Za wo -
do wej w Ra ci bo rzu. Jej zain tere so wa nia na uko we to prze de wszy stkim li te ra tu -
ra cze ska XX wie ku i dru gi obieg wy da w ni czy w po wo jen nej Cze chosłowa cji.
Jako tłumacz li te ra tu ry cze skiej współpra cu je z cza so pi s mem li te ra c kim „Al ma -
nach Pro win cjo nal ny”, gdzie ra zem ze stu den ta mi ję zy ka cze skie go pro wa dzi
ru bry kę „Ku ź nia przekładu”, w któ rej pub li ko wa ne są tłuma cze nia li te ra tu ry
ade p tów ra ci bo r skiej bo he mi sty ki. Od paź dzie r ni ka 2015 roku pełni fun kcję
Dy re kto ra Raci bo r skie go Cen trum Ku l tu ry. 

Mgr Jindřiška Svobodová, Ph.D. to ab so l wen tka filo lo gii czeskiej Uni wer -
sy te tu im. Pa la c kie go w Ołomu ń cu. Stu dia do kto ran c kie pod jęła na Wy dzia le
Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu w Ołomu ń cu, uzy skując w roku 2000 sto pień do -
kto ra nauk huma ni sty cz nych. Pra cuje jako asy stent na Ka te drze Bohe mi sty ki
Uni wersy te tu w Ołomu ń cu. Za j mu je się m.in. składnią ję zy ka, sty li styką ana lizą 
dys kursu. Jej zain tere so wa nia na uko we to ję zyk me diów i po li ty ki, agre sja wer -
ba l na.

Mgr Jan Cie ślak to abso l went fi lo lo gii pol skiej Wy ższej Szkoły Peda go gi -
cz nej w Opo lu. Eks pert Cen tra l nej Ko mi sji Egza mina cy j nej do prze pro wa dza -
nia eg za mi nów ma tu ra l nych z ję zy ka pol skie go. Na uczy ciel z wie lo le t nim do -
świa d cze niem za wo do wym na by tym w szkołach ró ż ne go typu. Au tor ar ty kułów 
o pro ble ma ty ce Śląska i Po gra ni cza publi ko wa nych w Pol sce i Cze chach, oraz
haseł ency klope dy cz nych do słow ni ka Et no gra fo wie i lu doz na w cy pol scy (Kra -
ków 2002). Pre le gent i ucze st nik kon fe ren cji na uko wych w Pol sce i Cze chach.
Języ koz na w ca, go spo darz pro gra mów ra dio wych po świę co nych ję zy ko wi i ku l -
tu rze cze skiej; wie lo le t ni pra co w nik RADIA VANESSA w Ra ci bo rzu. Z In sty -
tu tem Neo fi lo lo gii związany od 2012 roku. Pro wa dzo ne przed mio ty: rea lioz na -
w stwo Czech, gra ma ty ka kon tra sty w na, gra ma ty ka opi so wa ję zy ka pol skie go
i cze skie go.
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Mgr De bo ra Ko sel to abso l wen tka trans la to ry ki sto so wa nej w In sty tu cie
Sla wi sty ki oraz sto sun ków mię dzyna ro do wych (In sty tut Po li to lo gii Uni wer sy te -
tu Opo l skie go). Uko ń czyła stu dia po dyp lo mo we w za kre sie bib liote kozna w stwa 
i in fo r ma cji na ukowej. Sty pen dy stka Mini ste r st va školství, mládeže a tělový-
chovy České repu b li ky (MŠMT) na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze. Tłuma czka 
ję zy ka cze skie go. Ucze st ni czka wa r szta tów przekłado wych w Pol sce i w Cze -
chach.

S t u  d i u m  J ę  z y  k ó w  O b  c y c h

Kie ro w ni kiem stu dium jest Ali na Zi m na (ma gi ster fi lo lo gii ge r ma ń skiej),
a pra cow ni ka mi ma gi stro wie fi lo lo gii an gie l skiej: Ka ta rzy na Chłosta, Iwe ta
Dra sz czyk, Ma rze na Kra sze wska, Jo an na Ma r chwiak, Małgo rza ta Skwa re cka,
Ka ta rzy na Stad nik.

Mgr Ali na Zi m na to ab so l wen tka fi lo lo gii ge r ma ń skiej Uni wer sy te tu
Wrocławskie go. Sty pen dystka Go e t he In sti tut w Be r li nie i Her der In si tut w Li p -
sku (Re pu b li ka Fe de ra l na Nie miec).   Brała udział w mię dzy naro do wym gran -
cie ba da w czym koor dy no wa nym przez Uni we r sy tet Pa lackiego w Ołomu ń cu:
Cze sko- Po l skie Cen trum Leksy kogra fi cz ne. Jest ta k że abso l wentką fi lo lo gii
słowia ń skiej; spe cja l ność: ję zyk cze ski. Uko ń czyła stu dia po dyp lo mo we „Co a -
ching” na GWSH w Ka to wi cach. Pra cę w PWSZ w Ra ci bo rzu roz po częła
w 2005 roku jako le ktor Stu dium Ję zy ków Ob cych. Do świa d ce nie za wodowe
zdo by wała pra cując rów nież w szko le podstawo wej (kla sy 1–3 oraz kla sa 6).
Jest egza mi na to rem Cen tra l nej Ko mi sji Egza mina cy j nej w Wa r sza wie. Do kto -
ran tka Uni wer sy te tu w Ostra wie. Pro wa dzi za ję cia le kto ra to we z  ję zy ka nie -
mie c kie go i ję zy ka cze skie go na wszy stkich kie run kach. Pro wa dziła ta k że za ję -
cia z le ksy ko lo gii i le ksy ko gra fii oraz wstępu do języ koz na w stwa.

Mgr Ka ta rzy na Chłosta to ab so l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te tu
Wrocławskie go. Sty pen dy stka euro pe j skie go pro gra mu TEPMUS-PHARE
w Unive r si ty Col le ge Nor tha m p ton (Wie l ka Bry ta nia). Od 2003 jest le ktorem
ję zy ka an gie l skie go w Stu dium Ję zy ków Obcych PWSZ w Ra ci bo rzu. Pro wa dzi 
za ję cia z pra kty cz nej na uki ję zy ka an gie l skie go (na spe cja l no ściach: ję zyk an -
gie l ski i edu ka cja ele men ta r na), tzn. ćwi cze nia w czy ta niu, pi sa niu, mó wie niu,
ćwi cze nia w ro zu mie niu ze słuchu. 

Mgr Iwe ta Dra sz czyk to abso l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te tu
Łódz kie go oraz psy cho logii Uni wer sy te tu Huma ni sty cz no-Społecz ne go SWPS
w Ka to wi cach. Uko ń czyła stu dia po dyp lo mo we w za kre sie han d lu za gra nicz ne -
go na Aka de mii Eko no mi cz nej we Wrocławiu oraz psy cho lo gii za cho wań
społecz nych na Uni wer sy te cie Śląskim w Ka to wi cach. Dy da ktyk z wie lo le t nim
do świa d cze niem na by tym w szkołach pod sta wo wych, śred nich i poma tu ra l -
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nych, gdzie oprócz ję zy ka an gie l skie go na uczała ję zy ka za wo do we go. Współ-
pra co wała z lo ka l ny mi przed się bior stwa mi  w za kre sie tłuma czeń handlowych
oraz pro wadząc ku r sy ję zy ko we typu ‘in -co m pa ny’. Eg za mi na tor Okrę go wej
Ko mi sji Egza mina cy j nej w za kre sie eg za mi nu ma tu ral ne go z ję zy ka an gie l skie -
go. Od 2012 roku pro wa dzi za ję cia ję zy ko we dla se nio rów na Śląskim Uni wer -
sy te cie Trze cie go Wie ku. Z PWSZ w Ra ci bo rzu związana od 2003 roku, gdzie
pra cu je na sta no wi sku le kto ra. Oprócz le kto ra tów ję zy ka an gie l skie go pro wa dzi 
przed mio ty z za kre su pra kty cz nej zna jo mo ści ję zy ka angiel skie go. Au to rka ar -
ty kułów dla ucze l nia nej „Eu no mii”. Współor ga ni za tor i ucze st nik co ro cz nej
akcji „Bieg bez gra nic o pu char Re kto ra PWSZ w Ra ci bo rzu”. 

Mgr Ma rze na Kra sze wska to ab so l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Uni wer sy te -
tu Śląskie go (spe cja l ność: li te ra tu ra bry ty j ska). Od 2015 roku jest słucha czem
Inter dyscyp lina r nych Stu diów Do kto ran c kich na SWPS Uni wer sy te cie Huma -
nisty czno - Społecz nym w Wa r sza wie (kie ru nek: lite ratu rozna w stwo), gdzie
przygo to wu je pra cę do ktorską z za kre su an glo języ cz nej li te ra tu ry i fi l mu dot.
te ma ty ki aka de mi c kiej. Sty pen dy stka z do ta cji pod mio to wych na dofi nan so wa -
nie za dań pro ja ko ścio wych dla naj le p szych do kto ran tów (2015/2016) oraz w ra -
mach kie ro wa ne go pro je ktu ba da w cze go WNHiS/2017/B/31 pt. Zwie r ciadło ka -
m pu su w li te ra tu rze i fi l mach an glo sa skich i pol skich a rze czy wi stość aka de mi -
cka w ra mach do ta cji dla młodych na uko w ców. W la tach 1999–2004 pro wa dziła 
gru po we i indy widu a l ne za ję cia z ję zy ka an gie l skie go (dla li ce a li stów i stu den -
tów), a od roku aka demi c kie go 2016–2017 w Szko le Ję zy ków Ob cych
BRITAM (Gli wi ce) oraz w fi r mie in -co m pa ny (dla obco kra jo w ców na ró ż nych
po zio mach za awan so wa nia). Od paź dzie r ni ka 2017 roku jest le kto rem ję zy ka
an gie l skie go w Stu dium Ję zy ków Ob cych (PWSZ w Ra ci bo rzu). Pro wa dzo ne
za ję cia dy da kty cz ne: le kto rat ję zy ka an gie l skie go, pra kty cz na na uka ję zy ka an -
gie l skie go – gra ma ty ka pra kty cz na, ję zyk an gie l ski w ru chu tu ry sty cz nym.

Mgr Jo an na Ma r chwiak to ab so l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Uni we ry ste tu
Łódz kie go. Jako na uczy cie l ka ję zy ka an gie l skie go pra co wała z ró ż ny mi gru pa -
mi wie ko wy mi, pro wa dziła ta k że ku r sy ję zy ko we dla osób do rosłych  w szo le ję-
zy ko wej „En glish Scho ol”. Jest czyn nym egza mi na to rem ma tu ra l nym w Okrę-
go wej  Ko mi sji Egza mina cy j nej w Ja wo rz nie w za kre sie eg za mi nu ma tu ral ne go 
z ję zy ka an gie l skie go. Związana z PWSZ od 2004 roku. Pro wa dzi le kto ra ty na
wszystkich kie run kach. Au to rka fe lie to nów te ma ty cz nych  do ucze l nia ne go ma -
ga zy nu „Eu no mia”. Jest po mysłodawcą i głów nym orga ni za to rem co ro cz ne go
bie gu dla stu den tów  i pra co w ni ków „O  Pu char Re kto ra PWSZ” w ra mach
ogólnopo l skie go  „Bie gu bez gra nic”, na dys tan sie 10 km. 

Mgr Małgo rza ta Skwa re cka to ab so l wen tka Wy działu Fi lo lo gii An gie l -
skiej Uni we r sytetu Ja giel loń skie go. Uko ń czyła stu dia po dyp lo mo we z za kre su
zarządza nia oraz ko mu ni ka cji inter perso na l nej w or ga ni za cji na Aka de mii Eko -
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no mi cz nej we Wrocławiu. W la tach 1995–2004 pra co wała jako na uczy ciel ję zy -
ka an gie l skie go i ko or dy na tor współpra cy z za gra nicą w Szko le Pod sta wo wej
Nr 1 a na stępnie Gi mna zjum nr 2. Od 2004 roku związana z PWSZ w Ra ci bo -
rzu jako le ktor ję zy ka an gie l skie go. Pro wa dzi  rów nież za ję cia z pra kty cz nej na -
uki ję zyka an gie l skie go na spe cja l no ści edu ka cja ele men ta r na oraz ję zyk angie l -
ski (ćwi cze nia w czy ta niu, ćwi cze nia w mó wie niu, ćwi cze nia w ro zu mie niu ze
słuchu, gry i za ba wy ję zy ko we). Współor ga ni zu je wa r szta ty ję zy ko we dla ucz -
niów szkoły pod sta wo wej.

Mgr Ka ta rzy na Stad nik to ab so l wen tka fi lo lo gii an gie l skiej Wy ższej
Szkoły Peda go gi cz nej w Opo lu (obe c nie Uni we r sy tet Opo l ski). Całe swo je ży -
cie zawo do we związała z Ra ci bo rzem (SP Nr 11, SP Nr 15, Ko le gium Na uczy -
cie l skie, PWSZ oraz ZSO Nr 1). Do świa d cze niem, któ re zdo była ucząc dzie ci
w klasach I-III, po dzie liła się, współpra cując z Wyższą Szkołą Lin g wi styczną
w Czę sto cho wie oraz pu b li kując w ucze l nia nym „Po li glo cie”. Obe c nie le ktor
ję zy ka an gie l skie go na stu diach sta cjo na r nych i we eken do wych w PWSZ
w Raci bo rzu. Pro wa dzi rów nież przed mio ty z pra kty cz nej na uki ję zy ka an gie l -
skie go: ćwi cze nia w pi sa niu, czy ta niu i mó wie niu oraz li te ra tu ra dzie cię ca. Ten
osta t ni za in spi ro wał ją do orga ni zo wa nia co ro cz nych wa r szta tów ję zy ko wych
dla dzie ci pt. Za cza ro wa ny Świat Ba jek.

 1. Stu den ci i dy da kty ka

Kształce nie na kie run ku fi lo lo gia ma ścisły związek z misją Pa ń stwo wej
Wy ższej Szkoły Za wo do wej. Pro ces kształce nia ukie run ko wa ny jest na umo ż li -
wie nie stu den to wi (filolo gowi- specja li ście) zdo bycia nie zbęd nej wie dzy, na by -
cie klu czo wych umie ję t no ści i ko m pe ten cji społecz nych. Wszy stkie te ko m po -
nen ty mają umo ż li wić abso l wen to wi kon ty nu a cję kształce nia lub zdo by cie pra -
cy, nie ty l ko w wy uczo nym za wo dzie, ale ta k że ela sty cz ność w do sto sowy wa -
niu się do ryn ku pra cy naj bli ż sze go re gio nu. Sy tu a cja społecz na i go spo da r cza
(kra ju, re gio nu, po wia tu, mia sta), po ja wia nie się no wych po trzeb edu ka cy j nych, 
czy też aktu a l nych roz wiązań pra wnych sta no wi bo dziec do ciągłego do sko na -
le nia ja ko ści kształce nia oraz ofe r ty edu ka cy j nej w po sta ci ko le j nych spe cja l no -
ści stu diów na kie run ku fi lo lo gia. Mo dy fi ka cja i do sko na le nie ofe r ty dy da kty cz -
nej wspie ra na jest sze ro ki mi kon sul ta cja mi z inte resa riu sza mi zew nę trz ny mi.
Spo t ka nie z przed stawi cie la mi oto cze nia społeczno -go spoda rcze go orga ni zo wa -
ne jest w In sty tu cie Neo fi lo lo gii pod ko niec ka ż de go roku aka demi c kie go, aby
omó wić długo fa lo we stra te gie i prze ana li zo wać nowe tren dy na ryn ku pra cy. 

Atra kcy j ność ofe r ty dy da kty cz nej In sty tu tu Neo fi lo lo gii po twier dzają wy ni -
ki an kie ty prze pro wa dzo nej w roku aka de mi c kim 2016-2017, w któ rej wzięło
udział 194 osób (stu den tów pie r wsze go roku): 150 ko biet i 44 mę ż czyzn. Po zy -
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ty w na opi nia stu den tów i ab so l wen tów ucze l ni jest jed nym z naj waż nie j szych
pa ra me trów (dia gram 1 i 2):

              Dia gram 1. Źródło in fo r ma cji na te mat ofe r ty edu ka cy j nej In sty tu tu Neo fi lo lo gii

Ponad to, wy bór in te re sujących kie run ków kształce nia i spe cja l no ści jest de -
cy dującym czyn ni kiem dla stu den tów na kie run ku fi lo lo gia.

Dia gram 2. Czyn ni ki od gry wające szcze gó l nie istotną rolę przy wy bo rze kie run ku fi lo lo gia

Wy bór pro fi lu pra kty cz ne go stu diów związany jest z cha ra kte rem kształce -
nia. Z jed nej stro ny dys po nu je my kadrą dy da ktyczną z do świa d cze niem za wo -
do wym zdo by tym w pra cy poza ucze l nią aka de micką, a z dru giej stro ny pla nu -
je my wy po sa żyć stu den ta w sze ro kie ko m pe ten cje za wo do we w wy bra nym ob -
sza rze działal no ści filo lo gi cz nej. W śro do wi sku lo ka l nym w oto cze niu Ucze l ni
zna j dują się wszy stkie typy szkół pu b li cz nych i ję zy ko wych, w któ rych stu dent
ma mo ż li wość od by cia za jęć pra kty cz nych i pra ktyk za wo do wych. Do sko na le -
nie umie ję t no ści za wo do wych mo ż li we jest ta k że w jed no stkach sa morządu lo -
ka l ne go, w biu rach tłuma czeń, w biu rach tu ry sty cz nych, w agen cjach po śred ni -
c twa pra cy oraz w fi r mach ko o pe rujących z par t ne ra mi za gra nicz ny mi – jed no -
stki te po trze bują do re a li za cji swo ich za dań osób znających ję zy ki obce. Ję zyk
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obcy jest ta k że pożąda nym na rzę dziem w pra cy w cha ra kte rze re da kto ra ra dio -
we go (w lo ka l nej rozgłośni na da wa ne są au dy cje w ję zy kach ob cych), ani ma to -
ra ku l tu ry (wy mia na kul tu ra l na mia sta z mia sta mi part ne r ski mi wy ma ga oso by
znającej ję zyk), ar chi wi sty, bib lio te ka rza czy urzęd ni ka. Od roku 2013 wpro wa -
dza my kształce nie bi z ne so we, obe j mujące nowe ko m pe ten cje i umie ję t no ści zo -
rien to wa ne na przy go to wa nie ab so l wen ta do pra cy w bi z ne sie, w fi r mie lub
przed się bio r stwie ko o pe rującym z par t ne ra mi za gra nicz ny mi. Przyszłość dla
na szych stu den tów to kształce nie trans lator sko-bi zneso we (ję zyk an gie l ski, cze -
ski, nie mie cki w bi z ne sie) oraz kształce nie ję zy ko we pod kątem okre ślo nej
bran ży (prze mysł i lo gi sty ka, te ch no lo gie przy ja z ne śro do wi sku, itp.). Od roku
aka demi c kie go 2018–2019 In sty tut Neo fi lo lo gii pla nu je wpro wa dzić do pro gra -
mu kształce nia po je dyn cze przed mio ty z tre ścia mi dopa so wa ny mi do okre ślo nej 
bran ży (głów nie słow ni c two, ale też ana li za i tłuma cze nie kon kre t nej do ku men -
ta cji).     

Przed sta wio ne czyn ni ki umo ż li wiają re a li za cję pro ce su kształce nia obe j -
mującego ele men ty za jęć pra kty cz nych i me to dy cz nych  (w tym za jęć rea li zo -
wa nych w fo r mie pra ktyk za wo do wych w wa run kach śro do wi ska pra cy). Za tem 
wie dza i umie ję t no ści ab so l wen ta są w pie r wszej ko le j no ści ukie run ko wa ne na
pod ję cie pra cy za wo do wej, cho ciaż nie sta no wią prze szko dy dla da l sze go
kształce nia się. Dys po no wa nie przez ab so l wen ta na bytą wiedzą, umie jęt no ścia -
mi i kom pe ten cja mi społecz ny mi po win no ułatwić mu nie ty l ko zna le zie nie
i utrzy ma nie pra cy, ale ta k że mo bi l ność za wo dową. 

Obe c nie w In sty tu cie Neo fi lo lo gii kształci się 327 stu den tów 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 skia 39 — —

Fi lo lo gia an gie l ska: kształce nie peda go gi cz ne — 7 9

Fi lo lo gia an gie l ska: kształce nie trans la to r skie — 7 27

Fi lo lo gia an gie l ska: kształce nie bi z ne so we — 7 12

Fi lo lo gia ge r ma ń ska 19 — —

Fi lo lo gia ge r ma ń ska: kształce nie bi z ne so we — — 7

Fi lo lo gia cze ska: kształce nie trans la to r skie — 13 —

Fi lo lo gia słowia ń ska — — 7

Fi lo lo gia: ję zyk an gie l ski 50 — —

Fi lo lo gia: ję zyk an gie l ski (kształce nie peda go gi cz ne) — 38 —

Fi lo lo gia: ję zyk an gie l ski (kształce nie bi z ne so we) — 32 —

Fi lo lo gia: ję zyk nie mie cki 21 — —
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Fi lo lo gia: ję zyk nie mie cki (kształce nie peda go gi cz ne) — 15 —

Fi lo lo gia: ję zyk nie mie cki (kształce nie bi z ne so we) — 17 —

Ra zem na roku: 129 136 62

Ra zem na kie run ku fi lo lo gia: 327

*dane na rok aka de mi cki 2017/2018 (na dzień 10.01.2018)

3. Ka len da rium Wy da rzeń In sty tu tu Neo fi lo lo gii (2016-2018)

Do naj waż nie j szych wy da rzeń, któ re miały mie j s ce za rów no w mu rach
PWSZ w Ra ci bo rzu oraz w ró ż nych in sty tu cjach współpra cujących z In sty tu tem 
Neo fi lo lo gii, na leżą: 

• 8 sty cz nia 2016 – Etap pi se m ny IX Kon ku r su Ję zy ka An gie l skie go i IX Kon -
ku r su Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 8 sty cz nia 2016 – Wpi sa nie Stu den c kie go Koła Na uko we go EMINUS do re -
je stru or ga ni za cji stu den c kich PWSZ w Ra ci bo rzu;

• 29 sty cz nia 2016 – Etap ust ny IX Kon ku r su Ję zy ka An gie l skie go i IX Kon -
ku r su Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 28 lu te go – 6 ma r ca 2016 – Wy jazd stu den tów I, II i III roku fi lo lo gii ge r ma ń -
skiej na se mi na rium na uko we do Königswinter (orga ni zo wa ne we współpra -
cy z Haus Schle sien);

• 11–13 kwie t nia 2016 – Udział stu den tów fi lo lo gii słowia ń skiej w Se mi na -
rium Raci bor sko- Pra skim;

• 25 kwie t nia 2016 – Pa nel dys ku sy j ny fi lo lo gów pt. „Czym jest na sze ciało?”
zor gani zo wa ny przez Stu den c kie Koło Na uko we Emi nus (go ściem spe cja l -
nym był dr hab. Paweł Ma r cin kie wicz);

• 10 maja 2016 – Wa r szta ty przekłado we pt. „Przesłucha nie świa d ka” dla stu -
den tów fi lo lo gii an gie l skiej, ge r ma ń skiej i cze skiej w Ko men dzie Ra ci bo r -
skiej Po li cji;

• 31 maja 2016 – Wy jazd nauko wo-dy dakty cz ny stu den tów I i III roku fi lo lo gii 
słowia ń skiej do Opa wy;

• 9–10 cze r w ca 2016 – Ob cho dy Dni Cze skich z oka zji 10-le cia fi lo lo gii cze -
skiej PWSZ w Ra ci bo rzu;

• 19 li pca 2016 – Wpi sa nie Stu den c kie go Koła Na uko we go Ac ro ny mum do re -
je stru or ga ni za cji stu den c kich PWSZ w Ra ci bo rzu;

• 25 paź dzie r ni ka 2016 – Udział stu den tów I roku fi lo lo gii cze skiej i II roku fi -
lo lo gii słowia ń skiej w pro je kcji fi l mu Jana Hřebejka „Za gu bie ni” w RCK DK 
„Strze cha”;
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• 26 paź dzie r ni ka 2016 – Wy jazd człon ków Stu den c kie go Koła Na uko we go
„Emi nus” do Kra ko wa w ra mach wa r szta tów lite ratu rozna w czych „Kra ków – 
mia sto li te ra tu ry i Be ksi ń skie go”;

• 27 paź dzie r ni ka 2016 – Udział stu den tów II roku fi lo lo gii ge r ma ń skiej
w Dniach Ku l tu ry Nie mie c kiej w Wo dzisławiu Śląskim; 

• 4 li sto pa da 2016 – IV Kon kurs ling wi sty cz ny „Tłuma cze na start!” (etap
ucze l nia ny);

• 6 i 8 li sto pa da 2016 – Udział stu den tów fi lo lo gii słowia ń skiej w wa r szta tach
tłuma cze nio wych zor gani zo wa nych na Wy dzia le Filo lo gi cz nym Ka te dry Sla -
wi sty ki Uni wer sy te tu Ostra wskie go;

• 18 li sto pa da 2016 – Wa r szta ty ter mino logi cz ne w Stra ży Gra ni cz nej (Cze -
chy);

• 26 li sto pa da 2016 – Wy jazd nauko wo-dy dakty cz ny stu den tów fi lo lo gii ge r -
ma ń skiej i ję zy ka nie mie c kie go do Au strii;

• 2 grud nia 2016 – Zdo by cie przez stu den tkę fi lo lo gii ge r ma ń skiej, Pa u li nę
Mu chę II mie j s ca w fi na le 4. Kon ku r su ling wi sty czne go „Tłuma cze na start!” 
zor gani zo wa nym przez fi r mę tłuma cze niową SKRIVANEK w Wa r sza wie;

• 7 grud nia 2016 – Inau gura cy j ne spo t ka nie człon ków Stu den c kie go Koła Na -
uko we go „Ac ro ny mum” (Zakład Ję zy ka An gie l skie go);

• 8 grud nia 2016 – Spo t ka nie wi gi li j ne zor gani zo wa ne przez stu den tów fi lo lo -
gii słowia ń skiej i fi lo lo gii cze skiej;

• 10 grud nia 2016 – Wa r szta ty tłuma cze nio we do tyczące przekładu au dio wizu -
alne go ‘subtitling’ (dla stu den tów Fi lo lo gii An gie l skiej III Rok FAT oraz
ucz niów ZS Nr 6 z Ja strzę bia- Zdro ju) przy go to wa ne przez dr Jo an nę Bie -
lewi cz - Kunc;

• 13 grud nia 2016 – Wy jazd dyda ktycz no-na uko wy stu den tów I roku fi lo logii
cze skiej i II roku fi lo lo gii słowia ń skiej do Ostra wy;

• 15 grud nia 2016 – Po wsta je Cza so pi s mo Stu den c kie „The Col lo qu ist” (ini -
cja ty wa stu den tek III Roku FAT oraz dr R. Su mner) opub li ko wa ne na stro nie 
in ter ne to wej PWSZ w Ra ci bo rzu;

• 20 grud nia 2016 – Pro mo cja I pu b li ka cji stu den c kiej FA pt. „Co gi ta tions”
(re da k cja tomu: dr M. Po rwoł i dr D. Vo gel);

• 4 sty cz nia 2017 – Etap pi se m ny i ust ny X Kon ku r su Ję zy ka An gie l skie go
i X Kon ku r su Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów;

• 13 sty cz nia 2017 – Wa r szta ty ję zy ko we dla ucze st ni ków X Kon ku r su Ję zy ka
An gie l skie go i X Kon ku r su Ję zy ka Nie mie c kie go dla Ma tu rzy stów oraz roz -
da nie na gród;

• 7 luty 2017 – Wi zy ta dr P. No sia dek w Te xas Sta te Uni ve r si ty (wykłady do -
ty cz ące emi gra cji);
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• 9 ma r ca 2017 – Udział stu den tów I roku fi lo logii cze skiej i II roku fi lo lo gii
słowia ń skiej w spo t ka niu z cze skim pi sa rzem Evženem Bočkiem zor gani zo -
wa nym przez Po wia tową i Miejską Bi b lio te kę Pu b liczną w Ra ci bo rzu;

• 14 ma r ca 2017 – Wa r szta ty ję zy ka cze skie go zor gani zo wa ne w Li ce um Ogó -
l no kształcącym im. No b li stów Pol skich w Rydułto wach przez człon ków Koła 
Na uko we go Bo he mi stów;

• 21 ma r ca 2017 – Wa r szta ty ję zy ka cze skie go zor gani zo wa ne w I Li ce um
Ogó l no kształcącym  im. 14 Pułku Po wsta ń ców Śląskich w Wo dzisławiu Ślą-
skim przez człon ków Koła Na uko we go Bo he mi stów;

• 6 kwie t nia 2017 – Udział stu den tów I roku fi lo lo gii cze skiej w za ję ciach
z przed mio tu „Ko mu ni ka cja na po gra ni czu”, któ re odbyły się w rozgłośni
Ra dia Va nes sa;

• 8–14 kwie t nia 2017 – Wy jazd stu den tów fi lo lo gii ge r ma ń skiej na se mi na rium 
na uko we do Königswinter (orga ni zo wa ne we współpra cy z Haus Schle sien);

• 12 kwie t nia 2017 – Udział stu den tów fi lo lo gii an gie l skiej, ge r ma ń skiej i cze -
skiej w wa r szta tach tłuma cze nio wych zor gani zo wa nych przez Śląski Od dział 
Stra ży Gra ni cz nej z sie dzibą w Ra ci bo rzu;

• 24–26 kwie t nia 2017 – Udział stu den tów I roku fi lo logii cze skiej i II roku fi -
lo lo gii  słowia ń skiej w IX Se mi na rium Raci bor sko- Pra skim; 

• 17 maja 2017 – Promo cja książki dr Pa try cji No sia dek „To ż sa mość jed no stki
a pro ces asy mi la cji w te kstach auto bio grafi cz nych emi gran tów po cho dze nia
pol skie go w Sta nach Zjed no czo nych. Nad zie je, roz ter ki, po wro ty fali lat sze -
ś ć dzie siątych”;

• 6–7 wrze ś nia 2017 – Mię dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa „Obcy czy
inny w ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej” zor gani zo wa na we współpra cy z Uni -
wer sy te tem im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu;

• 30 paź dzie r ni ka 2017 – Etap ucze l nia ny V edy cji kon ku r su ling wi sty czne go
„Tłuma cze na start”;

• 31 paź dzie r ni ka 2017 – Stu den ci fi lo lo gii cze skiej w Te a trze Śląskim (Opa -
va) na spe kta klu Opowieści o zwy cza j nym sza le ń stwie;

• 8 li sto pa da 2017 – Wa r szta ty dla stu den tów II roku fi lo lo gii an gie l skiej oraz
ucz niów ZS nr 6 im. Kró la Jana III So bie skie go (Ja strzę bie Zdrój) pt. Audio-
visual trans la tion: wor ks hop on audiodescription pro wa dzo ne przez dr Mo ni -
kę Po rwoł;

• 13 li sto pa da–12 grud nia 2017 – Stu den c kie Koło Bo he mi stów ucze st ni czy
w ogól no po l skiej akcji po mo cy ko m ba tan tom na Kre sach;

• 18 li sto pa da 2017 – Wy jazd stu den tów fi lo lo gii ge r ma ń skiej do Wied nia;
• 21 li sto pa da 2017 – Wy jazd stu den tów fi lo lo gii cze skiej na wa r szta ty prze-

kłado we orga ni zo wa ne przez wy dział fi lo lo gii Uni wer sy te tu Ostra wskie go;
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• 25 li sto pa da 2017 – Stu den ci fi lo lo gii ge r ma ń skiej obe c ni na ob cho dach 160
ro cz ni cy śmie r ci Jo se p ha von Ei chen dor f fa w Łubo wi cach;

• 1 grud nia 2017 – Udział stu den tek fi lo lo gii an gie l skiej w kon ku r sie ling wi -
sty cz nym w Wa r sza wie; stu den tka I roku fi lo lo gii an gie l skiej – Ur szu la Bu -
ko wska - Pelc zdo by wa IV mie j s ce w kon ku r sie (se k cja nie mie cka);

• 16 grud nia 2017 – Stu den ci I roku ję zy ka nie mie c kie go i fi lo lo gii ge r ma ń -
skiej zo r gani zo wa li spo t ka nie świąte cz ne z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia;

• 8 sty cz nia 2018 – Se mi na rium lite ratu rozna w cze dla stu den tów III roku fi lo -
lo gii an gie l skiej; wykłady gościn ne dr M. Paw li c kie go (Uni we r sy tet Śląski)
oraz dr Emy Je lin ko vej (Uni we r sy tet w Ołomu ń cu);

• 11 sty cz nia 2018 – Stu den ci fi lo lo gii an gie l skiej, ge r ma ń skiej i cze skiej na
wa r szta tach tłuma cze nio wych w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Ra ci bo rzu 
do ty cz ące roli tłuma cza pod czas przesłucha nia świa d ka zda rze nia.

4. Działal ność na uko wo-wy da w ni cza

I. Pra ce wy dru ko wa ne

A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te

N o  s i a  d e k  P a  t r y  c j a,  To ż sa mość jed no stki a pro ces asy mi la cji w teks-
tach auto bio grafi cz nych emi gran tów po cho dze nia pol skie go w Sta nach Zjed no -
czo nych. Nad zie je, roz ter ki, po wro ty fali lat sze ś ć dzie siątych, Wy daw ni c two Pań-
stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, 2016. 

P i e t r z y k o w s k a  J u  s t y  n a,  Pol sko - cze ski i cze sko- po l ski słow ni czek
termi nów Gó r skie go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, Ra cibórz: Wy -
daw ni c two Państwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, 2016. ISBN
978-83-63090-64-7.

W i  d o  t a  A n d r z e j, Pop Goes the World. The Lin gu i stic Pi c tu re of Po pu -
lar Cu l tu re in Andy Warhol’s Writ ten Works. Wy daw ni c two Pa ń stwo wej Wyż-
szej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, 2017. 

B. Re da kcje mo no gra fii, pra cy zbio ro wej

P o r w o ł  M o n i k a,  Vo  g e l  D a  n i e l  (red.) Co gi ta tions. Students’ Pa -
pers on Lan gu a ge, Li te ra tu re and Cu l tu ral Is su es, Wy daw ni c two Pa ń stwo wej
Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, 2016, ISBN 978-83-60730-94-2.
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C. Stu dia i ar ty kuły na uko we

D o b r o t o v a  I v a n a, Pra gma ling wisty czne aspe kty ana li zy dys ku r su me -
dia l ne go. Przy pa dek cze skich te kstów w Pol sce, „Stu dia Sla vi ca” 2017, ISSN
1803-5663. ISBN 978-80-7464-930-1.

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Be ne ath words: The po ten tial of con ce p tu al
me ta phor and me to ny my in opi nion jo u r na lism, Spe cia list Com mu ni ca tion in
Edu ca tion, Trans la tion and Lin gu i stics, eds. M. Gry giel & M. Rze pe cka, Rze -
szów 2017.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, From the an cient Gre ek Aca de my to wards Eu -
ro pe an Hi g her Edu ca tion Area, [w:] Con fe ren ce Pro ce e dings of the 5th Vi r tu al
Inter na tio nal Con fe ren ce on Ad van ced Re se arch in Scien ti fic Are as (ARSA-2016), 
Vo lu me 5, Is sue 1, CD ROM, Zlin (Słowa cja), 2016, s. 60–65, ISSN 1338-9831, 
ISBN 978-80-554-1284-9.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, If not Ox ford and Ha r vard, so what? A uni ver- 
si ty in aca de mic no vels and mo vies, [w:] Con fe ren ce Pro ce e dings of the 5th Vi r -
tu al In ter na tio nal Con fe ren ce on Ad van ced Re se arch in Scien ti fic Are as
(ARSA-2016), Vo lu me 5, Is sue 1, Zlin (Słowa cja), 2016, s. 116–121, ISSN
1338-9831, ISBN 978-80-554-1284-9.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Ca m pu ses as se mi -ur ban spa ces on the big
scre en and in ca m pus no vel, [w:] In ter na tio nal Con fe ren ce Pro ce e dings on Li te -
ra tu re, Ar chi tec tu re and Ur ban Spa ce, Istan buł (Tu r cja), 2017, s. 317–326.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, The End of Trans la tion as a Cu l tu ral ly Si g ni -
fi cant Ac ti vi ty: The Po lish Po etry Col le c tions of W.S. Me r win and Jo rie Gra -
ham, [w:] Trans la tion in Cu l tu re (eds.), Adamo wicz- Po ś piech Ag nie sz ka &
Mamet -Mi chal kie wicz Ma r ta, Ka to wi ce: Wy daw ni c two UŚ, 2016, s. 79–102.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Po lish Trans la tions of An glo -Ame ri can Li te -
ra tu re and the Qu e stion of Ide o lo gy: From Ro man ti cism to Twen tieth -Cen tu ry
Avan t - Gar des, [w:] Trans lato lo gi ca: A Jo u r nal of Trans la tion, Lan gu a ge and
Li te ra tu re, Vol. 1, Wrocław: In sty tut Fi lo lo gii An gie l skiej Uni wer sy te tu Wroc-
ławskie go, 2017, s. 189–207.

N o s i a d e k  P a t r y c j a, The role of Past and Me mo ry in sha ping the in di -
vi du al iden ti ty of Po lish Im mi grants in Te xas, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 2016, tom
5,  s. 147–154, ISSN 1689–4657.

P i e t r z y k o w s k a  J u s t y n a, Te o ria świa tów mo ż li wych w twó r czo ści
Mi la na Kun de ry, [w:] Współcze s ny świat słowia ń ski II, red. Fe ru ga Krzy sztof & 
Ostro wska- K na pik Aga ta, Wy daw ni c two Ver bum: Pra ga, 2016, s. 53–73, ISBN
978-80-87800-30-0.

P i e t r z y k o w s k a  J u s t y n a, Mo tyw hi sto rii w wy bra nych utwo rach Mi -
la na Kun de ry, [w:] Cha os i ład w ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej, In sty tut Fi lo lo gii
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Słowia ń skiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, Po znań, 2016, 
s. 85–98, ISBN 978-83-63090-72-2.

P o r w o ł  M o n i  k a, Al che my of words: me ta phors per ta i ning to trans la -
tion, „Stu dia Filo lo gi cz ne” 2016, tom 5, s. 7–23, ISSN 1689–4657.

P o r w o ł  M o n i  k a, Za ga d ka ‘zaszyfrowana’ w dzie wię ciu me ta fo rach:
anali za przekładu utwo ru po ety c kie go Sy l vii Plath pt. »Me ta phors« (Me ta fo ry),
[w:] Po rwoł Mo ni ka & Vo gel, Da niel. (Eds.), Co gi ta tions. Students’ Pa pers on
Lan gu a ge, Li te ra tu re and Cu l tu ral Is su es, Ra cibórz: Wy daw ni c two Pa ń stwo wej 
Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu, 2016, s. 211–214, ISBN 978-83-
60730-94-2.

P o r w o ł  M o n i  k a, Ma ni fold con texts of the word lad der [EN]/dra bi na
[PL] in the light of digi tal hu ma ni ties: a pi lot stu dy, “Lo gos & Lit te ra: Jo u r nal
of Inter disci pli na ry Ap pro a ches to Text”, red. Mi li ca Vu ko vić Sta ma to vić, Uni -
ve r si ty of Mon te ne gro, 2017, 17 s. ISSN 2336–9884. On li ne: http://www.ll.ac.
me/LL_4(2)/1.pdf.

S p u t  R e n a  t a, Karl Sczo drok (Scho drok) – śląski pa trio ta, uczeń i pie w ca
Ei chen do r fa, [w:] Oni two rzy li ob raz Gó r ne go Śląska w XX wie ku, Ka to wi ce–
–Ry b nik, 2017, s. 85–92, ISBN 978-83-946622-0-2.

S u m n e r  R a c h a e l, The Ana to my of Grief in Ali Smith’s No vel ‘How to
be Both’ [w:] Spe c trum of Emo tions: From Love to Grief. Si le sian Stu dies in An -
glo p ho ne Cu l tu res and Li te ra tu res, Vol. 5, red. W. Drąg & E. Kębłowska-Ław -
ni czak, Fran k furt am Main: Pe ter Lang, 2016, ISBN 978-3-631-659-342-2.

S u m n e r  R a c h a e l, Oral Tex tu a li ty and Li te ra ry Le ga cy in Chi go zie
Obioma’s ‘The Fisherman’, [w:] New De ve lo p ments in Post co lo nial Stu dies:
Studies in Lin gu i stics, An glo p ho ne Li te ra tu res and Cu l tu res, Vol. 6, red. M. Mar-
ty nu ska & E. Roko sz- Pie j ko, Fran k furt am Main: Pe ter Lang,  2017, ISBN
978-3-631-67549-6.

W i d o t a  A n d r z e j, The Gre at Cha in of Be ing – Rea c ti va tion. The Lan gu -
a ge of Op pres sion as a Thre at to Su sta ina b le De ve lo p ment, „Ze szy ty Na uko we
Poli te ch ni ki Gli wi c kiej, Se ria Or ga ni za cja i Zarządza nie” 2017.

Wo j t c z a k  E m i l i a, Le ksy ka ję zy ków spe cjali sty cz nych (na przykład zie
ję zy ka nie mie c kie go), [w:] Ję zy ki spe cja li sty czne w ba da niach i pra kty ce, red.
Łącka - Ba du ra, J., Ka to wi ce, 2016, s. 101–108, ISBN 978-83-7875-318-6.

Wo j t c z a k  E m i l i a, Tre ści re a lio- i kul turo zna w cze a mo ty wa cja do na -
uki ję zy ka ob ce go, [w:] W po szu ki wa niu to ż sa mo ści ję zy ko wej, red. W. Stec,
A. Hau, tom 2, Gdańsk, 2016, s. 241–248, ISBN 978-83-7865-411-7.

Wo j t c z a k  E m i l i a, Na ucza nie le ksy ki ję zy ków spe cjali sty cz nych (na
przykład zie ję zy ka nie mie c kie go), [w:] Zbli że nia 3. Języ koz na w stwo – Trans la -
to lo gia, red. A. Stola rczyk -Ge m biak, M. Wo ź ni cka, Ko nin, 2017, s. 57–64,
ISBN 978-83-65038-22-7.
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Wo j t c z a k  E m i l i a, Na ucza nie le ksy ki ję z ków spe cjali sty cz nych (na
przykład zie nie mie c kie go ję zy ka bi z ne su), [w:] Ko mu ni ka cja spe cja li sty czna
w eduka cji, trans la to ry ce i języ ko z na wstwie, red. M. Gry giel, M. Rze pe cka,
Rze szów, 2017, s. 55–65, ISBN 978-83-7996-440-6.

D. Inne pra ce

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, POLITICIANS-ARE-ANIMALS me taphor in
sce na rios of bre e ding and hun ting in Po lish po li ti cal dis co u r se, [w:] Fa bi szak,
M., Kra w czak, K., Ro ko sze wska, K. (eds.) Cate go ri sa tion in Dis co u r se and
Gram mar, Fran k furt am Main–Be r lin–Bern–Bru xel les–New York–Ox ford–Wien: 
Pe ter Lang, 2016, s. 99–122. 

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Are (Po lish) Po li ti cians out of this World?
Con ce p tu al Me ta phors of Ou ter Spa ce in Po li ti cal Dis co u r se, [w:] M. Gry giel, 
(ed.), Co g ni ti ve Ap pro a ches to Spe cia list Lan gu a ges, Ne w ca st le upon Tyne:
Cam bri d ge Scho lars Pu b li s hing, 2017, s. 55–77. 

E. Pra ce przekłado we

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Tłuma cze nie wy sta wy na ję zyk an gie l ski: Śląscy
Te ksa ń czy cy wczo raj i dziś (2016).

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Tłuma cze nie i opra co wa nie an glo języ cz nej wer sji 
ulo t ki pro mującej mia sto Kę dzie rzyn- Koź le: Na sze Sławię ci ce (2016).

II. Od da ne do dru ku

A. Mo no gra fie, pod rę cz ni ki, pra ce zwa r te

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Ar chi wum wia ry, wspo mnień, dumy i in spi ra cji.
Ma te riały źródłowe do dzie jów pa ra fii Gó r nośląza ków w Te ksa sie.

P o r w o ł  M o  n i  k a, Trans la tion Ana ly sis. A pra cti cal re so u r ce book.

B. Stu dia i ar ty kuły na uko we

D o b r o t o v a  I v a n a, SUWEREN w pol skim dys ku r sie me dia l nym, [w:]
Ba rie ry i po mo sty w ku l tu rze, Opo le 2017.

D o b r o t o v a  I v a n a, Stu dia polo ni sty cz ne – ana li za i pro gno zy, Lwów
2017.

D o b r o t o v a  I v a n a, Wi ze ru nek me dia l ny Pol ski a dys kur sy w ność prze -
ka zu in ter neto we go, Ka to wi ce 2017.
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K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Stu den tki i wykłado w czy nie w ko bie cej po wie -
ści aka de mi c kiej, Wa r sza wa 2016.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Al le go ries of the Ca m pus in Po lish Aca de mic
Na rra ti ves, „Re spe c tus Phi lo lo gi cus”.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Male pro fes sors in aca de mic no vels, Zlin
(Słowa cja) 2017.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Ame ry ka ń ski i bry ty j ski ruch stu den cki i jego
wi ze ru nek w fi l mie, Ogro dy nauk i sztuk.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Ide o lo gia a przekład: o pol skich tłuma cze -
niach wie r szy Jo h na Ashbery’ego, [w:] Li te ra tu ra an glo języ cz na w Polsc, Łódź: 
Wydaw ni c two UŁ, 2018.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Post kolo nia l ne aspe kty tłuma cze nia li te ra tu -
ry ame ry ka ń skiej na ję zyk pol ski, [w:] Trans la tion lan d s ca pes (pu b li ka cja po -
kon fe ren cyjna), Szcze cin: Wydaw ni c two Uni wer sy te tu Szcze ci ń skie go, 2018.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Gó r nośląskie przy wiąza nie do tra dy cji re li gi j nej
w ży ciu śląskich Te ksa ń czy ków.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, La nu a ge of Po lish im mi grants as the key to so cial 
ac ce p tan ce.

P o r w o ł  M o  n i  k a, Ope ra (su per-/sur-)ti t ling as a form of Au dio vi su al
Trans la tion and ‘the window’ to ac ces sibi li ty.

W i d o t a  A n d r z e j, Re sur re c ting a Dead Star: Be twe en Se man tics and
Pra gma tics of Da vid Bowie’s La za rus. Res Rhe to ri ca, Wy daw ni c two Uni wer sy -
te tu Opo l skie go, 2018.

5. Udział w kon fe ren cjach, sym po zjach, wa r szta tach, we bi na riach

C i e ś l a k  J a n, XXX Slezské Vlastivédné Sym po sium, Opa va 2017 – re fe rat: 
Wspó l ne dzie dzi c two hi sto ry cz ne ję zy ka pol skie go i cze skie go. 

D o b r o t o v a  I v a n a, VI Świa to wy Kon gres Po lo ni stów. Po lo ni sty ka na
początku XXI wie ku. Dia g no zy. Kon ce pcje. Per spe kty wy, Ka to wi ce (2016) – re -
fe rat: Wi ze ru nek me dia l ny Pol ski a dys kur sy w ność prze ka zu in ter neto we go. 

D o b r o t o v a  I v a n a, Kon fe ren cja Ję zyk w ku l tu rze, ku l tu ra w ję zy ku,
Prešovská Uni ve rzi ta, Prešov/Słowa cja (2016) – re fe rat: Medio ling wi sty ka –
me to dy ba da nia prze ka zów me dia l nych. Na przykład zie te kstów po świę co nych
Pol sce w cze skich me diach.

D o b r o t o v a  I v a n a, Kon fe ren cja Po lo ni sty ka w XXI wie ku. Z oka zji
190-le cia fi lo lo gii pol skiej na Uni wer sy te cie Lwo wskim, Lwów (2016) – re fe rat: 
Cze skie stu dia polo ni sty cz ne XXI wie ku.
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D o b r o t o v a  I v a n a, Kon fe ren cja Ba rie ry i po mo sty w na ucza niu ję zy ka
pol skie go, Opo le (2016) – re fe rat: SUWEREN we współcze s nym dys ku r sie pu bli-
cy sty cz nym.

D o b r o t o v a  I v a n a, Kon fe ren cja Po lo ni sty ka 70. Cele i me to dy, Ołomu -
niec (2017).

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Kon fe ren cja Ad van ces in Me ta phor, Dipa r ti -
men to di Scien ze de lla Fo r ma zio ne, Università de gli Stu di, Ge nua 20–22.05.
2016 – re fe rat: »A bat t le for the so uls of Po les«: re li gion as the so u r ce do ma in
for me ta phors in Po lish pu b lic dis co u r se.

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Kon fe ren cja Me ta phor Fe sti val, Uni ve r si tet
van Am ster dam, Am ster dam 30.08.–3.09.2016, – re fe rat: Do me sti ca ted Ani mals 
and Farm Life as So u r ce Do ma ins for Me ta phors in Po lish Po li ti cal Jo u r na -
lism.

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Kon fe ren cja Ję zy ki spe cja li sty czne – pra kty -
ka i te o ria, Uni we r sy tet Rze szo wski, Rze szów 16–17.09.2016 – re fe rat: The po -
ten tial of con ce p tu al me ta phor and me to ny my in po li ti cal jo u r na lism: Sha ping
re a li ties in Po lish ma ga zi ne co lumns. 

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Kon fe ren cja Pol skie go To wa rzy stwa Ję zy ko-
z na w stwa Kog nity w ne go, Uni we r sy tet Warmi ńsko- Mazu r ski, Ol sztyn 22–24.09.
2016 – re fe rat: The pra gma tic po ten tial of me to ny my: La bels and men tal sho r t -
cuts in Po lish pu b lic dis co u r se.

G i e r o ń - C z e p c z o r  E w a, Kon fe ren cja Pol skie go To wa rzy stwa Ję zy ko-
z na w stwa Kog nity w ne go, Uni we r sy tet Rze szo wski, Rze szów 21–23.09.2017, –
re fe rat: Ru ral life as a so u r ce do ma in of de li be ra te me ta phors in Po lish pu b lic
dis co u r se.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Kon fe ren cja Tłuma czy, Wa r sza wa (13.03.2016)
– udział w dys ku sji.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, 2nd Eu ro pe an Con gress of the Po lish As so -
cia tion for Stan dards in Lan gu a ge Edu ca tion on Lan gu a ge Edu ca tion of the 21st

cen tu ry: Kno w le d ge and Skills 13, Wa r sza wa 15.05.2016. 
K r a s z e w s k a  M a r z e n a, VI Se sja Na uko wa Do kto ran tów Inter dyscyp -

lina r nych Stu diów Do kto ran c kich SWPS Uni wer sy te tu Huma nisty czno - Społecz -
ne go, Wa r sza wa 13.05.2016.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, In ter na tio nal Con fe ren ce  on  Di se a se,  De -
ath,  De cay  in  Li te ra tu res,  Cu l tu res,  and  Lan gu a ge, Uni we r sy tet Opo l ski,
Opo le 26–28.09.2016 – re fe rat: Es ca pe from De cay.Cult of yo uth in Aca de mic
No vels.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, VII Se sja Na uko wa Do kto rantów, Wa r sza wa
15.10.2016 – re fe rat: Jak nie Oks ford czy Ha r ward, to co? Uni we r sy tet w po -
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wie ści aka de mi c kiej i fi l mie stu den c kim, Społecz ność aka de mi cka w zwie r cia d le
(po ster: na gro da Ko mi sji).

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, The 5th Vi r tu al In ter na tio nal Con fe ren ce on
Ad van ced Re se arch in Scien ti fic Are as (ARSA-2016), Zi li na/Słowa cja 11.11.
2016 – re fe ra ty: (1) From the an cient Gre ek Aca de my to wards Eu ro pe an Hi g her 
Edu ca tion Area, (2) If not Ox ford and Ha r vard, so what? A uni ve r si ty in aca de -
mic no vels and mo vies.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, The 1st In ter na tio nal Con fe ren ce The wo man
thro ugh women’s eyes. Gen der –Li te ra tu re – Lan gu a ge, Wa r sza wa 6.12.2016 –
re fe rat: Stu den tki i wykłado w czy nie w ko bie cej po wie ści aka de mi c kiej.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, In ter na tio nal  Inter disci pli na ry  Con fe ren ce
on  Li te ra tu re,  Ar chi tec tu re  and  Ur ban  Spa ce, LITERATURE, ARCHITEC-
TURE AND URBAN SPACE ‘17, Istan bul/Tur key 3–4.03.2017 – re fe rat/pre zen -
ta cja on li ne: Ca m pu ses as se mi -ur ban spa ces on the big scre en and in ca m pus
no vel.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, “Texts and Con texts: The Phe no me non of Bo -
un da ries” Con fe ren ce, Vi l nius Uni ve r si ty Ka u nas, Ko w no 27–28.04.2017 – re -
fe rat: Al le go ries of the Ca m pus in Po lish Aca de mic Na rra ti ves.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Kon fe ren cja Szko le nio wa Zlot Me to dy ków,
Wa r sza wa (22.04.2017 – udział w dysku sji.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Cykl we bi na riów me to dy cz nych Edu na tion,
maj 2017).

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, Ogól no po l ska kon fe ren cja na uko wa
TALENTY 2017,  Wrocław 24–26.11.2017) – pre zen ta cja.

K r a s z e w s k a  M a r z e n a, The 5th QUAESTI Scien ti fic Con fe ren ce –
Multi disci pli na ry Stu dies and Ap pro a ches, Zlin/Słowa cja 9–16.12.2017 – pre -
zen ta cja on li ne.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Kon fe ren cja Cu l tu re in Trans fer – Trans la -
tion and Trans cu l tu ral Com mu ni ca tion, Uni we r sy tet Wrocławski, Wrocław
(10–11.06.2016) – re fe rat: Po lish Trans la tions of An glo -Ame ri can Li te ra tu re
and the Qu e stion of Ide o lo gy.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Kon fe ren cja Współcze s na li te ra tu re an glo -
języ cz na w Pol sce, In sty tut An gli sty ki, Zakład Ku l tu ry i Li te ra tu ry Bry y j skiej,
Uni we r sy tet Łódz ki, Łódź 12–13.05.2017 – re fe rat: Ide o lo gia a przekład: o pol -
skich tłuma cze niach wie r szy Jo h na Ashbery’ego.

M a r c i n k i e w i c z  P a w e ł, Kon fe ren cja CELLS – 3rd In ter na tio nal Con -
fe ren ce on En glish Lan gu a ge and Li te ra ry Stu dies, Uni we r si ty of Ban ja Luka,
Bo ś nia i Her ce go wi na 9–10.06.2017 – re fe rat: Text and Ima ge: on Ro us sels Po -
etry.
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N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Kon fe ren cja Kultu rowo- języ ko wy ob raz Śląska,
Uni we r sy tet Opo l ski, Opo le 6–7.04.2016 – re fe rat: Gó r nośląskie przy wiąza nie
do tra dy cji re li gi j nej w ży ciu śląskich Te ksa ń czy ków.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Wa r szta ty Engli sh - Stan dard Texts in Cri mi nal
Pro ce e dings. Ter mi no lo gy and Trans la tion Wor ks hop, Sto wa rzy sze nie Tłuma -
czy Pol skich, Wa r sza wa 14.05.2016.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Kon fe ren cja M@king it new in En glish Stu dies,
Uni ve r si ty of Ma ri bor, Ma ri bor/Słowe nia 15–17.09.2016 – re fe rat: Lan gu a ge of 
Po lish im mi grants as the key to so cial ac ce p tan ce.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Kon fe ren cja Mi gra tion, ad ap ta tion and me mo ry,
Uni we r sy tet Gda ń ski, Gdańsk(21–22.09.2017 – re fe rat: Silesian-Texans’ me mo -
ries as re cor ded in auto bio grap hi cal ac co unts.

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, La bo ra to rium Tłuma czeń Spe cjali sty cz nych orga -
ni zo wa ne przez Ko le gium Szko le nia Za wo do we go Pol skie go To wa rzy stwa
Tłuma czy Przy sięgłych i Spe cjali sty cz nych (TEPIS) pt. Tłuma cze nie te kstów
me dy cz nych w pa rze ję zyk pol ski – ję zyk an gie l ski (ter mi no lo gia me dy cz na i wa -
r szta ty tłuma cze nio we), Wa r sza wa 27.01.2018. 

P o r w o ł  M o  n i  k a, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa Tan sInt2016:
Con ve r gen ce, Con tact, In ter ac tion, Dipa r ti men to di Scien ze del Lin gu ag gio,
dell’Interpretazione e de lla Tra du zio ne – DSLIT & Scu o la Su per io re di Lin gue
Mo de r ne per In ter pre ti e Tra dut to ri – SSLMIT, Uni ve r si ty of Trie ste), Trie ste
25–27.05.2016 – re fe rat: Ope ra ti t ling as a form of mul ti lin gu al, mul ti se mio tic
and mu l ti me dia trans la tion.

P o r w o ł  M o  n i  k a, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa In ter cul tu ral
Pra gma tics and Com mu ni ca tion – INPRA 2016, Uni we r sy tet w Spli cie, the Fa -
cu l ty of Hu ma ni ties and So cial Stu dies/the In ter cul tu ral Pra gma tics Jo u r nal,
Split 9–12.06.2016 – re fe rat A com pa ra ti ve ana ly sis of pra gma tic stra te gies in
Ame ri can and Po lish de ntal pra cti ce: spe ech acts and imp li ca tu res. 

P o r w o ł  M o  n i  k a, Kon fe ren cja Ję zy ki do za dań spe cja l nych, FRSE - Fun -
da cja Roz wo ju Sy ste mu Edu ka cji & Uniwe r sy tet Warsza wski, Wa r sza wa
20.09.2016.

P o r w o ł  M o  n i  k a, Wa r szta ty CLARIN-PL w pra kty ce ba da w czej: Cy fro -
we na rzę dzia do ana li zy ję zy ka w na ukach huma ni sty cz nych i społecz nych,  In -
sty tut An gli sty ki UŁ, Łodź 3–4.01.2017.

P o r w o ł  M o  n i  k a, We bi na rium An In tro du c tion to Clo ud Data Se r vi ces –
Nor dics, IBM Di gi tal Bu si ness Gro up 8.02.2017.

P o r w o ł  M o  n i  k a, La bo ra to rium Tłuma czeń Spe cjali sty cz nych orga ni zo -
wa ne przez Ko le gium Szko le nia Za wo do we go Pol skie go To wa rzy stwa Tłuma -
czy Przy sięgłych i Spe cjali sty cz nych (TEPIS) pt. Tłuma cze nie te kstów me dy cz -
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nych w pa rze ję zyk pol ski – ję zyk an gie l ski (ter mi no lo gia me dy cz na i wa r szta ty
tłuma cze nio we), Wa r sza wa 27.01.2018. 

S p u t  R e n a t a, Kon fe ren cja Oni de cy do wa li na Gó r nym Śląsku w XX wie -
ku, In sty tut Ba dań Re gio na l nych Bi b lio te ki Śląskiej w Ka to wi cach (2016) – re -
fe rat: Karl Scho drok – śląski pa trio ta, uczeń i pie w ca Ei chen dor f fa.

S p u t  R e n a t a, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja Eu p ho rie und Ne u an fang,
Op lan der Ges chit sve re in von 1979 e.V. Le ver ku sen (2017), – re fe rat: Ra ti bor
und Ra ti bo rer land während des Er sten We ltkriegs.

S u m n e r  R a c h a e l, Kon fe ren cja Postcolonial The o ry and Pra cti ce in the 
Twen ty - First Cen tu ry: Cros sing Bo un da ries, Bre a king Ties, Bri d ging Worlds,
Uni we r sy tet Rze szo wski, Rze szów 7–8.04.2016 – re fe rat: Ora li ty, Tex tu a li ty
and Li te ra ry Le ga cy in Chi go zie Obioma’s ‘The Fisherman’.

S u m n e r  R a c h a e l, Kon fe ren cja April Con fe ren ce Fo u r te en, Uni we r sy tet 
Ja giel lo ń ski, Kra ków 20–22.04.2017 – re fe rat: Hi sto ri cal Va ni s hing Po ints in
Hi la ry Mantel’s No vels ‘Wolf Hall’ and ‘Bring up the Bodies’.

S u m n e r  R a c h a e l, Da vid Mi t chell Con fe ren ce 2017, Uni ve r si ty of St
An drews, Szko cja 3.06.2017 – re fe rat: “The Soul is a Verb”: The Ghost of De -
sca r tes in the No vels of Da vid Mi t chell.

W i d o t a  A n d r z e j, Mię dzy naro do wa kon fe ren cja De ath and the Ma i den, 
Społecz na Aka de mia Nauk, Łódź (2017) – re fe rat: On the Role of Re ve r se Per -
spe c ti ve in ‘Ma ry lin Di p tych’ by Andy Wa r hol. An At tempt at a Se mio tic Ana ly -
sis.

W i d o t a  A n d r z e j, Mię dzy naro do wy kon gres Zrów no wa żo ny Roz wój.
Per spe kty wy na Przyszłość, Poli te ch ni ka Gli wi cka, Gli wi ce (2017) – re fe rat:
The Gre at Cha in of Be ing – Rea c ti va tion. The lan gu a ge of Op pres sion as
a Thre at to Su sta ina b le De ve lo p ment.

Wo j t c z a k  E m i l i a, Ję zy ki spe cja li sty czne – te o ria i pra kty ka, Rze szów
17–18.09.2016.

Wo j t c z a k  E m i l i a, Ję zyk – ob raz – dys kurs, By d goszcz 17–18.11.2016.
Wo j t c z a k  E m i l i a, Figu ra ty w ność w ję zy ku, po zna niu i dys ku r sie, Czę -

sto cho wa 25–26.11.2016.
Wo j t c z a k  E m i l i a, Ję zy ki spe cja li sty czne – te o ria i pra kty ka II, Rze -

szów 14.09.2017.

6. Współpra ca mię dzy naro do wa

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, Człon ko stwo w „Fa t her Le o pold Mo czy ge m ba
Fo un da tion” (Te xas/USA); Wykłady go ścin ne w Te xas Sta te Uni ve r si ty (USA),
7.02.2017, Re fe ra ty: (1) Si le sian mi gra tion to Te xas. Cu l tu re, tra di tion, re li -
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gion.; (2) In di vi du al iden ti ty and the pro cess of as si mi la tion in auto bio grap hi -
cal texts pre sen ted by the im mi grants of Po lish ori gin in the USA. 

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, człon ko stwo w „Ac ca de mia dei Ra m pa ni”, Pa d -
wa/Włochy (przy goto wy wa nie wy staw, tłuma czeń do ku men tów i stro ny in ter -
ne to wej).

7. Współpra ca z inte resa riu sza mi zew nę trz ny mi

B i e  l e  w i  c z  - K u n c  J o a n n a, tłuma cze nie au dio wizu al ne te kstów do fi l -
mów oraz pra ca w roli le kto ra dla te le wi zji SATKOM; te ma ty ka: eko no mia, re -
kla ma, tu ry sty ka, hi sto ria, sport. Tytuły: „Ero re gion”, „PZZ-Wałbrzych”, „Ra ci -
bo r skie Cen trum Ku l tu ry”, „Perła Śląskiej Ar chi te ktu ry”.

M o l ę d a  J a c e k, współpra ca ze Związkiem Li te ra tów Pol skich (Od dział
Kra ko wski) oraz „Al ma na chem Pro win cjo nal nym” (Ra ci bórz).

N o s i a d e k  P a t r y  c j a, człon ko stwo w „Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Sła-
więcic”, (przy goto wy wa nie wy staw, ma te riałów pro mo cy j nych; tłuma cze nia
w ra mach wi zyt Ame ry ka nów w Pol sce).

P i e t r z y k o w s k a  J u s t y n a, współpra ca z pro du cen tem te le wi zji ka b lo -
wej JARO FILM (tłuma cze nia na grań fi l mo wych, te kstów do pro du kcji fi l mo -
wej, list dia lo go wych, sce na riu szy, itp.); współpra ca ze Śląsko - Małopo l skim
Od działem Stra ży Gra ni cz nej w Ra ci bo rzu (or ga ni za cja wa r szta tów tłuma cze -
nio wych dla stu den tów IN).

P o r w o ł  M o  n i  k a, współpra ca ze szkołą ję zy kową oraz firmą tłuma cze -
niową SKRIVANEK (Wa r sza wa) w ra mach or ga ni za cji kon ku r su lin g wi stycz-
ne go ‘Tłuma cze na start!’

S p u t  R e n a t a, współpra ca z Gó r nośląskim Cen trum Ku l tu ry i Spo t kań
im. Ei chen dor f fa w Łubo wi cach (członek Rady Na uko wej, or ga ni za cja wy da -
rzeń); współpra ca z TMZR (w za kre sie ba dań nad dzie ja mi Ra ci bo rza).

U r i a s z  E w e l i n a, współpra ca ze Sta ro stwem Po wia to wym w Ra ci bo rzu; 
ko or dy na tor pro je ktu „Ra to w ni cy przyszłości – nie miec ko-po l ska wy mia na
ocho t ni czych stra ży po ża r nych”, Szy mo ci ce 10–14.10.2016; współpra ca z: Do -
mem Ku l tu ry „Strze cha” w Ra ci bo rzu, Młod zie żo wym Ośro d kiem Ad ap ta cji
Społecz nej i Schro ni skiem dla Nie le t nich w Ra ci bo rzu, To wa rzy stwem Spo-
łeczno -Kul tura l nym Nie mców na Śląsku Opo l skim (sie dzi ba w Opo lu).

Wo j t c z a k  E m i l i a, współpra ca z fimą In ve st ment In tel li gen ce So lu tions 
Sp. z o.o., Bie l sko - Biała (tłuma cze nie ar ty kułów z za kre su po rta li nie miec koję -
zycz nych dot. bi z ne su i po li ty ki; ko re kta te kstów za mie sz cza nych na po rta lu
www.in ve st tra cer.com). 
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8. Awan se na uko we

D r a s z c z y k  I w e t a, uko ń cze nie stu diów w dzie dzi nie psy cho lo gii Uni -
wer sy te tu Huma nisty czno - Społeczne go SWPS w Ka to wi cach; ob ro niła pra cę
ma gi sterską do tyczącą psy cholo gi cz nych uwa run ko wań po staw młod zie ży aka -
de mi c kiej wo bec na uki ję zy ka an gie l skie go (2017).

J a s i t a  E s t e  r a, uko ń cze nie IV se me stra l nych stu diów pody p lo mo wych –
Lo go pe dia (2016).

U r i a s z  E w e l i n a, stu dia po dyp lo mo we – Oligo freno peda gogi ka (2017),
Zin te gro wa na edu ka cja przed szko l na i wczes no szko l na (2017).

In stytut Neofi lolo gii Państ wowej Wyższej Szkoły Za wo dowej w Raciborzu w latach... 249





Ju sty na PIETRZYKOWSKA

IX mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa
Ję zyk i li te ra tu ra cze ska a…, 

pn. Obcy czy inny w języku i w lit era turze czeskiej

W dni ach 6–7 września 2017 roku odbyła się w mu rach naszej uc zelni IX
międzynaro dowa kon fer encja nau kowa Język i lit era tura cze ska a…, pn. Obcy
czy inny w języku i w lit era turze czeskiej. Zor gani zował ją In stytut Fi lolo gii
Słowiańskiej Uniwer sytetu im. Adama Mick iewicza w Poznaniu oraz In stytut
Neofi lolo gii – Zakład Fi lolo gii Słowiańskiej Państ wowej Wyższej Szkoły Za -
wo dowej w Ra ci borzu. Prze wod niczącym komitetu organi za cy jnego był prof.
dr hab. Miec zysław Ba lowski.  

Tra dycy jnie wzięli w niej udział przed stawi ciele zarówno pol skich ośrod ków 
nau kowych, jak i cze skich a także aus tri ackich. Przy jechali do Ra ci borza nau -
kowcy z Uniwer sytetu Wie deńskiego, Uniwer sytetu Ka rola w Pradze, Uniwer -
sytetu Masaryka w Brnie, Uniwer sytetu J.E. Purkyniego w Usti nad Łabą, Uni -
wersytetu Zachodnioc zeskiego w Pilznie, Czeskiej Akade mii Nauk w Pradze,
Uniwer sytetu Os trawskiego w Os trawie, Uniwer sytetu Śląskiego w Opawie, Uni- 
wersytetu Palack iego w Ołomu ńcu, Uniwer sytetu w Hradcu Králové, Uniwer -
sytetu Adama Mick iewicza w Poznaniu, Uniwer sytetu Opol skiego, Akade mii
Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej oraz Państ wowej Wyższej Szkoły 
Za wo dowej w Ra ci borzu, którą reprezen tow ali, wygłaszając ref er aty, prof. dr
hab. Miec zysław Ba lowski, dr Justyna Pie trzykowska, mgr Jan Cieślak. 

Kon fer encja jest organi zow ana od 2001 r. W bieżącym roku uroc zys tego ot -
war cia dok onała J.M. Rek tor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, wraz 
z prof. dr hab. Miec zysławem Ba lowskim oraz Dy rek torem In stytutu Neofi lolo -
gii doc. Dan ie lem Vo glem, życząc uc zest nikom owoc nych dyskusji. Uroc zys -
tego zam knięcia dok on ali prof. dr hab. Miec zysław Ba lowski, Prorek tor do
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spraw dy dak tyki i stu dentów dr Paweł Strózik, Dy rek tor In stytutu Neofi lolo gii
doc. Dan iel Vo gel, Zastępca Dy rek tora In stytutu Neofi lolo gii – dr Monika Por-
woł. 

Obrady od bywały się w dwóch sek cjach: lit era tu rozn awczej i językoznaw-
czej. Pre legenci w tym roku dyskutow ali na te mat: obce i inne we frazeolo gii,
gra ma tyce, leksyce, ono mastyce, starszej lit era turze czeskiej, lit era turze XX
i XXI wieku, me diach oraz w dyskur sie tożsa mościowym. 

Kon fer encji towarzyszył bo gaty pro gram kul turalny. Jej uc zest nicy za pozn -
ali się z ciekawą his torią Ra ci borza zwiedzając mi asto oraz ra ci bor ski zamek
i browar zam kowy. Mieli także okazję wziąć udział w kon cer cie or ganowym
poświęconym twórc zości Al berika Mazáka, który odbył się w kościele pw.
Wniebow zięcia Najświętszej Ma rii Panny w Ra ci borzu. 

Pod su mow ania sym pozjum dok onał prof. dr hab. Miec zysław Ba lowski. Za- 
prosił uc zest ników na spot kanie nau kowe za dwa lata, al bow iem międzynaro -
dowa kon fer encja bo hem istyc zna jest im prezą cyk liczną. Te goroc zne spot kanie
pot wierdziło ciągłość współpracy ba dawczej cze skich i pol skich bo hem istów.
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Marta VOJTEKOVÁ

Jazykovedná ter mi no ló gia v slo van skom kon te x te

Stav v oblasti slovensko- poľskej/poľsko- slovenskej prek la dovej lexiko grafie 
je vo všeobec nosti ne li cho tivý a platí to aj pre oblasť lexiko grafického spra -
cova nia ja zyk oved nej ter mi nológie. Do po siaľ ne bol pub lik ovaný žiadny sloven- 
sko- poľský/poľsko- slovenský slov ník ja zyk oved nej ter mi nológie, pričom Slov -
ník slovanské lingvis tické ter mi nolo gie 1, 2 (ed. A. Jed lička, Praha: Aca de mia
1977, 1979), ktorý zohľadňuje aj slov enský a poľský ja zyk, túto potrebu nedo-
káže ani zďaleka uspokojiť, a to z dôvodu staršieho roku vy da nia (či as točnej za- 
s ta ra nosti), absen cie súčas nej lingvis tickej ter mi nológie a malého roz sahu (vďa- 
ka zohľad neniu je denás tich slo vanských a troch nes lo vanských ja zykov). Mo-
derné syn tetické di elo, v ideál nom prípade prekladovo- výkladového charak teru, 
ktoré by zachytávalo súčasnú lingvis tickú ter mi nológiu v rámci jed not livých ja -
zyk ových rovín a so zohľad nením ak tuálnych smerov v lingvis tickom výskume
(najmä pomedzných dis ci plín) v slovenčine a poľšt ine, nejest vuje. Jeho potreba
sa uka zuje v kon texte štúdia a výučby druhého slo van ského ja zyka ako cudzie-
ho, prek la dateľskej praxe, medziod borového báda nia, ďalšieho zák ladného a apli- 
k ovaného výskumu v oblasti lingvis tiky (na všetkých rov inách) a porovnáva -
cieho výskumu príbuzných slo vanských ja zykov, čo sa nám neustále pot vrdzuje
v každej z uve dených oblastí. 

Zostav enie a pub lik ova nie takéhoto slovensko- poľského slov níka, so zohľad-
nením tre tieho (ruského) ja zyka, je naplánované ako hlavný výstup pro jektu
VEGA 01/0180/17 (2017–2019) Vplyv ak tuálnych smerov lingvis tického výsku-
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kého výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne)
č. 01/0180/17.



mu na ja zyk ovednú ter mi nológiu (v slov en sko-poľsko-ruskom kom paratív nom
pláne) v roku 2019. Uve dený pro jekt sa rieši na Fi lo zofickej fa kulte Prešovskej
univer zity v Prešove pod ve dením zod poved nej riešiteľky doc. Mgr. Marty Voj-
tekovej, PhD., z Kate dry stre doeuróp skych štúdií FF PU. V ro zličných ja zykoch 
jest vu júce lexiko grafické a en cyk lope dické zdroje ja zyk oved nej ter mi nológie
(jed no ja zyčné aj vi acja zyčné) podávajú termíny usporia dané zväčša abe cedne
(v rámci lingvis tiky ako celku alebo rozčle nené podľa jed not livých ja zyk ových
rovín), ale možno sa stretnúť aj so sys te ma tickým usporia daním pri pomínajú-
cim no menklatúru (sys te ma tický súbor termínov), čo je typické skôr pre iné od-
bory (napr. anatómiu). Plánovaný slov ník bude v sa mo statných čas ti ach spra-
cúvať termíny jed not livých ja zyk ových rovín, pričom heslá budú zoradené abe -
cedne. Výcho disk ovým ja zykom bude slovenčina a v závere sa budú nachádzať
abe cedné reg is tre poľských a ruských termínov s od ka zom na stranu výskytu.
Slov ník tak umožní rýchlejšie a ľahšie vy hľadáva nie podľa každého z troch ja -
zykov. Abe cedné usporia danie si navyše nevyžaduje pred chádzajúcu zna losť
postave nia termínu v systéme po jmov a zároveň stačí poznať termín v jed nom
z troch ja zykov. Vďaka po drob nému spra cova niu jed not livých ja zyk ových ro-
vín, abe cednému usporia daniu jadra i abe cedným reg is trom umi est neným v zá-
vere bude slov ník vhodný pre širší ok ruh či tateľov. 

Ja zyk ovedná ter mi nológia je najdôležitejším pil ierom lingvis tiky. Tvo ria ju
nielen termíny domáceho pôvodu, ale do značnej miery aj termíny prevzaté
z iných ja zykov (najmä latinčiny a gréčt iny), vďaka ktorým zís kava výrazne in -
ter na cionálny charak ter. Lingvis tická ter mi nológia zohráva významnú úlohu pri
štúdiu a vzdelávaní na všetkých úrov ni ach, a to v oblasti ma ter in ského ja zyka
i cudzích ja zykov. Oso bitne dôležitá je pre niek toré pro fe sie: lingvista, pedagóg
či prek la dateľ. Rele vantné sú však nie len lexiko grafické a en cyk lope dické opisy 
ja zyk oved nej ter mi nológie (jed no ja zyčné aj vi acja zyčné), ale aj výskum teo re -
tických otázok súvi sia cich s ja zyk oved nou ter mi nológiou, ter mi nológiou vo
všeobec nosti či výskum otázok in ter dis ci pli nar ity v ja zyk ovede, ktorá je typická 
pre posledné desaťročia. Vychádzajúc z pos tulátu, že zák ladný výskum musí
byť voči aplik ovanému výskumu v do sta točnom pred stihu, v rámci spomenu -
tého pro jektu VEGA bol v druhom roku jeho riešenia vy daný zborník Ja zyko-
vedná ter mi nológia v slo van skom kon texte (ed. M. Vo jteková, Prešov: Fi lo zofic- 
ká fa kulta Prešovskej univer zity v Prešove 2018), ktorého cieľom je prispieť ku
kval it nejšiemu naplneniu hlav ného cieľa pro jektu: slovensko- poľsko- ruského
slov níka lingvis tických termínov. 

Pub likácia Ja zyk ovedná ter mi nológia v slo van skom kon texte sumari zuje vý-
sledky ve deckého výskumu konkrét nych pro blémov súvi sia cich s ja zyk oved nou 
ter mi nológiou, a to najmä v kom paratív nom as pekte (slovensko- poľsko- rusko-
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 -ukrajinskom), po skytuje prehľad a kritické hod no tenie lexiko grafických a en -
cyk lope dických zdro jov lingvis tickej ter mi nológie vo vy braných slo vanských
jazykoch. Kom paratívne štúdie vhodne dopĺňajú príspevky ve nované: od bor nej
ter mi nológii vo všeobec nosti, teoreticko- metodologickým as pek tom et ab lova nia 
ter mi nológie a tvorby ter mi no logických slov níkov, ako aj ter minológii nábožen -
ského štýlu. Vi ac eré ok ruhy pro blémov ana lyzované v príspevkoch boli identi-
fik ované počas prvotných prác nad hlavným výstu pom pro jektu (slovensko- poľ- 
sko- ruským slovníkom ja zyk ovedných termínov). Na pub likácii par ti cipujú čle -
no via za po jení do riešenia pro jektu VEGA (M. Vo jteková: Slov en ské a poľské
ja zyk ovedné termíny z as pektu vy braných ty pov lexikál nej mo tivácie, M. Kitko-
vá: Lexiko grafické a en cyk lope dické zdroje lingvis tickej ter mi nológie v poľšt ine
a slovenčine, N. Mer tová: Teo re tické a me todologické as pekty et ab lova nia ter -
mi nológie ako dis ci plíny v ruskom náučnom diskurze, A. Pe trík ová: Termi no -
logické špe ci fiká li tur gických termínov a vy brané teo re tické otázky nábožen skej
komu ni kačnej sféry) a ďalší priz vaní od borníci (S. Pacho mo vová: Konfron tačná 
an alýza slov en skej a ukra jin skej lingvis tickej ter mi nológie, L. Bud niko vová:
Vývin a stav ukra jin skej a slov en skej slo vot vor nej ter minológie, M. Ky seľ:
Kom paratívna an alýza zák ladného frazeologického po jmoslovia v slov en skom
a poľskom ja zyku, Ľ. Bu jano vová: Теоретико- методологические аспекты
составления »Терминологического словаря корневых гнёзд языка науки«
как словаря нового типа). 

Dňa 5. de cem bra 2018 sa na pôde Fi lo zofickej fa kulty Prešovskej univer zity
v Prešove uskutočnil aj ve decký seminár Ja zyk ovedná ter mi nológia v slo van -
skom kon texte, na ktorom bádate lia prezen to vali príspevky už pub lik ované
v uve de nom ve deckom zborníku s rov no menným náz vom. Seminár obo ha tili
dvaja priz vaní od borníci: prof. dr hab. Miec zysław Ba lowski (Univer zita Ada-
ma Mick iewicza v Poznani) s prednáškami Zasady opra cowy wania słowników
dwu języc znych a Ter mi no grafia: po jęcie ter minu, rodzaje, kon cep tu alna pod -
stawa leksyk onu ter mi no logic znego, a doc. PhDr. Tat jana Grig or janová, PhD.
(Ekonomická univer zita v Bra ti slave) s prednáškami Vývi nové ten den cie v lexi-
ke súčasného ruského a slov en ského ja zyka, Od borná dvo jja zyčná lexiko grafia
– jej špe ci fiká a ak tuálne úlohy. Význam nou časťou seminára bola od borná dis-
ku sia na tému prípravy slovensko- poľsko- ruského slov níka ja zyk oved nej ter mi -
nológie, konkrét nych pro blémov spo jených s ak tív nou prácou na heslách či pre -
ci zova nia me to dológie vo vzťahu k slov níku.   

Riešiteľský kolek tív pro jektu VEGA po zostáva zo slo va kistov, po lo nis tov
a rusis tov, jeho čle no via pôso bia ako pedagógo via v rámci štu dijných pro gra -
mov zam er aných na slov enský, poľský a ruský ja zyk. Vďaka svojej od bor nej
kvalifikácii, ako aj ve deck ovýskumnému a peda gogickému zam era niu sú zo -
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rientovaní v lingvis tickej ter mi nológii, majú prehľad o stave poznania aj o kon-
krétnych pro blémoch v danej oblasti, čo vyt vára dobrý pred pok lad pre zostave-
nie pub likácie (slovensko- poľsko- ruského slov níka ja zyk oved nej ter mi nológie)
náležite zapĺňajúcej medz eru v uve de nej oblasti.
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Ju sty na PIE TRZY KO WSKA

Na uko we Koło Bo he mi stów 
przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu

Stu den c kie Koło Na uko we Bo he mi stów działa przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii
Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu od 2006 roku. Prze wod -
niczącą Koła w roku aka de mi c kim 2016–2017 była Ju sty na Ku s ch nik, za stęp-
czy nią – Ju sty na Ja wo rek, skar b ni kiem – Ma rio la Fan dre je wska. Od 2014 roku
stu den ci bo he mi sty ki pro wadzą stro nę fa ce bo o kową koła: Fi lo lo gia cze ska –
bo he mi ści Ra ci bórz Fa ce bo ok, którą w okre sie 2016–2017 re da go wała Ma g da -
le na Du raj. Opie ku nem od 8 ma r ca 2007 roku jest dr Ju sty na Pie trzy ko wska. 

Działal ność Koła była – z jed nej stro ny – skie ro wa na na roz wój zain te re so -
wań na uko wych stu den tów bo he mi sty ki, a z dru giej – na popu la ry za cję li te ra tu -
ry, fi l mu, ku l tu ry cze skiej w śro do wi sku aka de mi c kim i mie j skim Ra ci bo rza.
W związku z tym w roku aka de mi c kim 2016–2017 do naj wię kszych osiągnięć
Koła na leżą:
– pa ź dzie r nik – gru dzień 2016 r. – zor gani zo wa nie akcji zbie ra nia za krę tek na

rzecz po mo cy Ku bie, cho re mu na MPD; 
– 8.11.2016 r. – ucze st ni c two, już po raz dru gi, w wa r szta tach trans la to r skich,

zor gani zo wa nych przez Katedrę Slawisty ki Uni wer sy te tu Ostra wskie go; 
– li sto pad – gru dzień 2016 r. – włącze nie się i koor dy no wa nie  na te re nie Ra -
ci bo rza ogól no po l skiej akcji po mo cy pol skim Ko m ba tan tom na Kre sach –
zbiór ka ży w no ści; 

– 13.12.2016 r. zor gani zo wa nie wy cie cz ki nauko wo-dy dakty cz nej do Ostra wy.
Główny punkt pro gra mu – za po zna nie się z bo ga ty mi zbio ra mi ostra wskiej
ga le rii sztu ki, a prze de wszy stkim oglądnię cie wy sta wy za ty tułowa nej V no-
vém světě. Podmínky mo de r ni ty 1917–1927. Zwie dza nie nie ty l ko wy sta wy
i stałej eks po zy cji z cze skim ku ra to rem wy sta wy, ale ta k że ucze st ni c two
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w wa r szta tach na uko wych i  pla sty cz nych na te mat cze skie go mo der ni z mu,
przy go to wa nych przez ani ma tor kę ga le rii panią Janę Sedlákovą;

– 8.12.2016 r. – or ga ni za cja spo t ka nia wi gi lij ne go dla stu den tów i wykłado w -
ców bo he mi sty ki, Dy re kcji In sty tu tu Neo fi lo lo gii oraz władz ucze l ni;

– 9.03.2017 r. – wzię cie udziału w spo t ka niu au to rskim cze skie go pi sa rza –
Evžena Bočka, któ re odbyło się w Mie j skiej Bi b lio te ce w Ra ci bo rzu;

– 15.03.2017 r. – zor gani zo wa nie wa r szta tów ję zy ka cze skie go  dla ma tu rzy -
stów Li ce um Ogó l no kształcącego im. No b li stów Pol skich w Rydułto wach;

– 21.03.2017 r. – zor gani zo wa nie wa r szta tów ję zy ka cze skie go dla li ce a li stów
I Li ce um Ogó l no kształcącego im. 14 Pułku Po wsta ń ców Śląskich w Wo -
dzisławiu Śląskim;

– ma rze c –maj 2017 r.  – zor gani zo wa nie wie czo rów fi l mo wych, na któ rych stu -
den ci bo he mi sty ki (i nie ty l ko) za po zna li się z osiągnię cia mi cze skiej kinema -
to gra fii. Ogląda nie nie ty l ko fi l mów, sta no wiących kla sy kę kina, ale ta k że
dzieł młodych, de biu tujących cze skich re ży se rów;

– 4.04.2017 r. – zor gani zo wa nie wa r szta tów ję zy ka cze skie go i cze skiej ku l tu ry
dla li ce a li stów z Ra ci bo rza pn. O Cze chach w słowach trzech, w ra mach dni
otwa r tych ucze l ni;

– 12.04.2017 r. – ucze st ni c two w wa r szta tach termi nolo gi cz nych i przekłado -
wych, któ re odbyły się w Śląskim Od dzia le Stra ży Gra ni cz nej w Ra ci bo rzu;

– 24–26.04.2017 r. – zor gani zo wa nie IX Se mi na rium Racibo rsko- Pra skie go
w sto li cy Czech. Zwie dze nie m.in. Uni wer sy te tu Ka ro la i mo stu Ka ro la, Sta-
roměstského náměstí, Jo se fo wa – dzie l ni cy ży do wskiej, całego ko m p le ksu pa- 
łaco we go – Hra d cza ny (zwie dza nie z prze wod ni kiem), ogro dów pałacu Wal -
len ste i na, Mu ze um Te ch ni ki, wzgó rza Petřín, Ga le rii Na ro do wej, oglądnię cie
sztu ki w Te a trze Na ro do wym, or ga ni za cja gry mie j skiej;

– 13.05.2017 r. – ucze st ni c two w wie czo rze pro mo cy j nym 25 nu me ru „Al ma na -
chu Pro win cjona lne go”, w któ rym stu den ci i ab so l wen ci ra ci bo r skiej bo he mi -
sty ki pre zen tują swo je pra ce trans la to r skie, w ru bry ce „Ku ź nia Przekładu”;

– 13.05.2017 r. – spo t ka nie z Milošem Doležalem – kry ty kiem, dzien ni ka rzem,
sce na rzystą, re da kto rem Cze skie go Ra dia, współpra cującym z wa ż ny mi cze -
ski mi pi s ma mi po świę co ny mi li te ra tu rze i ku l tu rze oraz z ra diem BBC;

– 6–7.09.2017 r. – ucze st ni c two i po moc przy or ga ni za cji IX mię dzy naro do wej
kon fe ren cji na uko wej Ję zyk i li te ra tu ra cze ska a…, pn. Obcy czy inny w ję zy -
ku i w li te ra tu rze cze skiej  w PWSZ w Ra ci bo rzu.
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Ja cek MOLĘDA 

Spra wo z da nie z działal no ści Stu den c kie go Koła
Na uko we go Ac ro ny mum przy In sty tu cie Neo fi lo -
lo gii w PWSZ w Ra ci bo rzu za rok aka de mi cki

2016/2017

Stu denckie Koło Nau kowe  Ac ro ny mum zostało założone przez stu dentów
Fi lolo gii Angiel skiej i wpi sane do rejes tru organi zacji stu denckich Państ wowej
Wyższej Szkoły Za wo dowej w Ra ci borzu w lipcu 2016 roku. Założy ciele koła,
zgod nie ze stat utem, za główny cel swo jej działal ności obrali so bie popu -
laryzację, roz wi janie i upowszech ni enie wiedzy językozn awczej, a zwłaszcza
swoich zaint er eso wań trans la tologic znych. Prze wod niczącą Stu denck iego Koła
Nau kowego Ac ro ny mum została Alek san dra Leśniak, funk cję op iekuna Koła
przyjął na sie bie dr Jacek Molęda. Człon kowie Koła, od początku jego ist ni enia
mogą lic zyć na wspar cie ze strony dr. Andrzeja Widoty, który ak ty wnie uc zest -
niczy w reali zacji kolejnych przed sięw zięć, służąc swoją radą i po mocą. Do
chwili obec nej Koło podjęło szereg zróżni cow anych pod względem formy
działań, odz wier cied lających potrzeby i zaint er esowania tworzących go osób.

Spot kanie in au gu ra cy jne Koła, które odbyło się 7 grud nia 2016 roku, poświę-
cone było mor folo gii baśni lu dowej W. Proppa, ro sy jskiego uc zonego, folk lo -
rysty, reprezen tanta szkoły ro sy jskiego for mal izmu, i ich reali zacji w try lo gii
Władca Pierści eni J.R.R. Tolki ena. Po mysłodawcą te matu był dr Andrzej Wido- 
ta. Wyniki swoich analiz, wsparte lic znymi przykład ami, przed stawiły stu dentki 
Alek san dra Leśniak,  Agata Jurec zko i Mar tyna Wiec zorek. Gościem specjal-
nym tego spot kania był dr Hen ryk Kre tek, który wysłuchawszy wystąpi enia stu -
dentów przed stawił his to rię pro jektu „De biut nau kowy – Zrównoważony roz-
wój”, którego cel stanowi po moc stu den tom w ich de biu cie nau kowym oraz
zachęta do dalszej pracy nau kowej. Dr Kre tek przed stawił też główne założenia
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powiązanego z tym pro jektu „Let nia Szkoła Liderów”. Obydwa pro jekty spot-
kały się z żywym zaint er esowaniem stu dentów.

Jednym z kolejnych, zainicjow anych przez stu dentów przed sięw zięć były
warsz taty tłumac zen iowe  25 styc znia i 15 marca 2017 roku pt. Al most Found in 
Trans la tion po prowad zone przez dr Jacka Molędę, który podzielił się swoją
wiedzą i doświ adczeniem w  zak re sie tłumac zenia poezji. Człon kowie Koła mo -
gli przyjrzeć się procesowi pow sta wania przekładu, przeanali zować ty powe
prob lemy trans la tor skie i sa modziel nie się z nimi zmierzyć. 

Zważy wszy na ot wartą formułę Koła, podjęto też współpracę z Kołem Emi -
nus, co zaowo cowało między in nymi wspólną organi zacją (21 marca 2017 ro-
ku) wiec zoru poe tyck iego  Z nie dom kniętej szu flady, na którym człon kowie obu 
kół mieli okazję przyjrzeć się twórczości swoich wykład owców – dr Ka tarzyny
Ry bi ńskiej i dr Jacka Molędy.

W roku akade mickim 2017/2018 zmieniły się władze Koła Ac ro ny mum.
Alek san drę Leśniak, która ukończyła stu dia,  na stano wisku przewod niczącej
zastąpiła Ka ro lina Rie mel. Koło zdaje się utrzymy wać swój do tychczasowy
pro fil. W grud niu i styc zniu bieżącego roku akade mick iego odbyły się dwukrot -
nie cyk lic zne warsz taty tłumac zen iowe po prowad zone przez dr Andrzeja Wi-
dotę, do tyczące tym razem przekładu fil mowego. Człon kowie Koła zmierzyli
się z klasyc znym bry ty jskim kome diowym se ria lem te le wi zy jnym La tający
cyrk Monty Py thona, co było wyz waniem nader wy ma gającym, ale też dającym
wiele sa tys fak cji.

Choć Studenckie Koło Naukowe Acronymum dopiero pisze swoją historię,
wiele wskazuje na to, że mimo swojej krótkiej historii na stałe znalazło swoje
miejsce w społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu. 
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Ka ta rzy na RYBI Ń SKA 

Spra wo z da nie z działal no ści Stu den c kie go Koła
Na uko we go Emi nus przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii

w PWSZ w Ra ci bo rzu za rok aka de mi cki
2016/2017

Stu den c kie Koło Na uko we Emi nus, któ re – pod opieką me ry to ryczną dr Ka -
ta rzy ny Ry bi ń skiej – roz po częło swoją działal ność 12 li sto pa da 2015 roku,
w roku aka de mi c kim 2016/2017 składało się z 9 stu den tów I, II oraz III roku na 
kie run ku fi lo lo gia an gie l ska pro wa dzo nym przez In sty tut Neo fi lo lo gii. W skład
zarządu wcho dzi li: prze wod niczący – Ma te usz Ćwir ko, któ re go po re zy g na cji
zastąpiła Ka ro li na Białowąs, wi ce prze wod nicząca – Ane ta Ste u er, którą po re -
zy g na cji zastąpiła Ma r ty na Kor bel, se kre tarz – San dra Wo ź niak. Zade kla ro wa ni 
człon ko wie Koła sy ste maty cz nie an ga żo wa li się w orga ni zo wa ne przez sie bie
przed się w zię cia. 

W dru giej połowie paź dzie r ni ka 2016 roku Stu den c kie Koło Na uko we Emi -
nus prze pro wa dziło roz mo wę na te mat pu b li ka cji ar ty kułów z wy da rze nia Ciało 
w ko stiu mie sztu ki. Wy ra żo no chęć zor gani zo wa nia ko le j ne go pa ne lu kon fe ren -
cyj nego związa ne go z wy żej wy mie nioną te ma tyką. Wstę p nie wy zna czo no
przyszłych pre le gen tów. Złożo no pro po zy cję wy ja z du do Kra ko wa w celu obe j -
rze nia fi l mu Osta t nia ro dzi na w re ży se rii Jana Matu szy ń skie go oraz zwie dze nia 
wy sta wy ob ra zów Zdzisława Be ksi ń skie go w No wo hu c kim Cen trum Ku l tu ry.
Ponad to za pro pono wa no ucze st ni c two w spo t ka niu z pod ró ż ni kiem-płetwo nur -
kiem (27.10.2016, Ry b nik). Zde cy do wa no się na kon tynu o wa nie orga ni zo wa nia 
wie czo ru dla ki no fi lów raz w mie siącu. Wy zna czo no Ka ro li nę Rie mel jako oso -
bę od po wie dzialną za emi nu so wski fan pa ge na Fa ce bo o ku. Usta lo no za sa dy do -
da wa nia zdjęć, ar ty kułów, pla ka tów na w/w po rta lu społecz no ścio wym. Przed-
łożo no wnio sek o wy zna cze nie li mi tu nie obe cno ści człon ków Koła na spo t ka -
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niach. Zgłoszo no po trze bę powołania no we go se kre ta rza w zarządzie Koła.
Wnie sio no pro po zy cję wy ja z du na ja r mark Bożo naro dze nio wy do Pra gi
w grud niu.

Wcze s nym ran kiem 26 paź dzie r ni ka 2016 roku roz począł się wy jazd Emi nu -
sa do Kra ko wa na wy sta wę ob ra zów Zdzisława Be ksi ń skie go. Popołud nie mi -
nęło w Ki nie pod Ba ra na mi na fi l mie Osta t nia ro dzi na w re ży se rii J. Matu szy ń -
skie go.

30 li sto pa da 2016 r nastąpił wy bór no we go se kre ta rza w oso bie San dry Wo ź -
niak. W tym sa mym dniu po sta no wio no urządzić w ob rę bie prze strze ni gma chu
głów ne go PWSZ w Ra ci bo rzu na ko ry ta rzu, na dru gim pię trze bu dyn ku B,
„kącika” dla stu den tów. Pod ję to de cy zję o wy ko rzy sta niu nie uży wa nych na tym 
pię trze sza fek. Ze bra no naj cie ka wsze po mysły do tyczące wy ko rzy sta nia lo ka li -
za cji tego mie j s ca i jego po ten cjal ne go wpływu na ży cie ucze l ni. Utwo rzo no li -
stę fi l mów do za pre zen towa nia sze r szej pub li cz no ści i prze dys kuto wa no ewen -
tu a l ne mo ż li wo ści re cen zo wa nia dzieł już wspó l nie obe j rza nych.

Gru d niową pro je kcę fi l mu Dzie w czy na z po rtre tu w re ży se rii Toma Ho o pe ra
po prze dzo no mi ni - wykładem Ma te u sza Ćwir ko o re ży se rze, ga tun ku oraz ob sa -
dzie w/w dzieła. Se ans fi l mo wy za ko ń czo no dys kusją. Człon ko wie Koła w trak- 
cie roz mów do ko na li ogó l nej oce ny dra ma tu (gra akto r ska, sce no gra fia, mon -
taż). Ponad to omó wi li związek Ei na ra i Ger dy We ge ne rów, ich pro ble my, de cy -
zje, mo ty wy.

 20 grud nia 2016 miał mie j s ce emi nu so wski po czę stu nek wi gi li j ny. Złożo no
ży cze nia Bożo naro dze nio we przy jed no cze s nym wrę cza niu so bie dro b nych
upo min ków świąte cz nych. W tym uro czy stym dniu nastąpiło rów nież roz da nie
przez dy re kto rów dra Da nie la Vo gla i dr Mo ni kę Po rwoł eg zem p la rzy pra cy
zbio ro wej Co gi ta tions za pro szo nym współau to rom. Wszy stkich go ści za chę ca -
no do wspó l ne go obe j rze nia pro je kcji fi l mu Je sus Christ Su per star w re ży se rii
Laurence’a Con no ra. Na stę p nie otwa r to dys ku sję na te mat ru chu sce ni cz ne go
po szcze gó l nych po sta ci, śpie wu i pa r tii dia lo go wych.

Pre zen ta cja au dio wizu al na „Dźwięk i mu zy ka w fi l mach” w wy ko na niu Ma -
te u sza Ćwir ko odbyła się 17 sty cz nia 2017 roku. Po za po zna niu się w tra kcie
pre le kcji z ta j ni ka mi ście żek dźwię ko wych w kine ma to gra fii ucze st ni cy wy da -
rze nia wy mie ni li mię dzy sobą spo strze że nia, któ re pre le gent we ry fi ko wał  i do -
okre ślał.

Pro po zy cję wy ja z du do Kra ko wa na wy da rze nie Body Worlds and The Cy c le 
of Life człon ko wie „Emi nu sa” złoży li 8 ma r ca 2017 roku. Na pla no wa nym wy -
je ź dzie atrakcją to wa rzyszącą byłoby zwie dza nie Mu ze um Na ro do we go. Roz -
wa ża no mo ż li wość wy ja z du z Kołem Ar chi te kton do Wrocławia w celu zwie -
dzenia eks po zy cji w Mu ze um Ar chi te ktu ry. Prze pro wa dzo no wy bo ry do zarzą-
du Emi nu sa w związku z re zy g nacją Ma te u sza Ćwir ko z fun kcji Prze wod niczą-
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cego i Ane ty Ste u er z fun kcji wice prze wod niczącej. Na prze wod niczącą wy bra -
no Ka ro li nę Białowąs, a na wice prze wod niczącą – Ma r ty nę Kor bel. 

21 ma r ca 2017 roku Stu den c kie Koło Na uko we Emi nus we współpra cy
z Kołem Na uko wym Ac ro ny mum zor ga ni zo wało wie czór z po ezją dr Ka ta rzy ny 
Ry bi ń skiej oraz dra Ja cka Mo lę dy. Po pre zen ta cji utwo rów po ety c kich za pro -
szo no ucze st ni ków do dys ku sji, ko men ta rzy i po le mi ki.

30 ma r ca 2017 roku opub li ko wa no na po rta lu społecz no ścio wym in fo r ma cję 
na te mat kon fe ren cji pt. Współcze s na li te ra tu ra an glo języ cz na w Pol sce or ga ni -
zo waną przez Wy dział Filo lo gi cz ny Uni wer sy te tu Łódz kie go w dniach 12–13
maja 2017 roku.

Z ko lei in fo r ma cję na te mat Stu den c kich Wa r szta tów Tłuma cze nio wych na
Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim w Kra ko wie w dniu 11 maja 2017 roku udo stę p -
nio no zain tere so wa nym 26 kwie t nia 2017 roku, rów nież drogą in ter ne tową.

11 maja 2017 roku miał mie j s ce wy jazd Emi nu sa na zor gani zo wa ny w Kra -
ko wie na Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim wykład do tyczący przekładu sze kspi ro -
wskie go. Wykład prof. dr hab. Ma r ty Ga bi ń skiej pt. Wykład mi strzo wski: Wie l ka 
uczta ję zy ków – Sze kspir żyje w przekład zie ana li zo wał ró ż ne spo so by tłuma cze -
nia fra g men tów dzieł Sze kspi ra pod wzglę dem ję zy ka an gie l skie go, nie mie c kie -
go, pol skie go i ru mu ń skie go. Po wykład zie człon ko wie Emi nu sa zde cy do wa li
się na obe j rze nie wy sta wy Broń i Ba r wa w Pol sce w Mu ze um Na ro do wym.
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Da niel VOGEL

An gie l ski pi sarz z polską duszą. 
Dni Jo se p ha Con ra da w In sty tu cie Pol skim

w Mo sk wie

Przy pa dająca w roku 2017 sto sze ś ć dzie siąta ro cz ni ca uro dzin Jó ze fa Kon ra -
da Ko rze nio wskie go spra wiła, że de cyzją Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Dzie dzi c twa
Na ro do we go rok ten ogłoszo ny zo stał ro kiem Jo se p ha Con ra da. Dzię ki temu za -
rów no w Pol sce, jak i za gra nicą miało mie j s ce wie le cie ka wych im prez kul tu ra -
l nych: wy staw i hap pe nin gów ar ty sty cz nych, słucho wisk ra dio wych, kon fe ren -
cji na uko wych, spo t kań z tłuma cza mi i pub li cy sta mi, pa ne li dys ku sy j nych
z udziałem zna w ców utwo rów tego wie l kie go pi sa rza. W cykl im prez wpi sały
się też In sty tu ty Pol skie, w tym założo ny w założo ny w 1988 roku In sty tut Pol -
ski w Mo sk wie.

In sty tu ty Pol skie po sia dają sta tus mi sji dyp loma ty cz nej przy Mi ni ste r stwie
Spraw Za gra ni cz nych RP. Fun kcjo nując na pod sta wie mię dzyna ro do wych po ro -
zu mień, za j mują się one głów nie pro mocją współcze s nej ku l tu ry pol skiej, wpi -
sującej się w sze ro ko ro zu mia ny dys kurs ku l tu ry eu ro pe j skiej. Do głów nych za -
dań In sty tu tu Pol skie go w Mo sk wie na le ży orga ni zo wa nie im prez i wy da rzeń
kul tu ra l nych, z jed nej stro ny po ka zujących osiągnię cia wy bi t nych pol skich ar ty -
stów, ta kich jak An drzej Wa j da, Krzy sztof Za nus si, Ro man Po la ń ski czy Krzy -
sztof Pen de re cki, z dru giej stro ny umo ż li wiających Ro sji po zna nie przed sta wi -
cie li młod sze go po ko le nia pol skich twó r ców mówiących o „no wej Pol sce” –
o jej aspi ra cjach, do świa d cze niach i pro ble mach, z któ ry mi trze ba było się
zmierzyć na dro dze ku de mo kra cji i in te gra cji z Unią Eu ro pejską. W działal no -
ści In sty tu tu klu czową rolę od gry wa współpra ca z ro sy j ski mi in sty tu cja mi i or-
ga ni za cja mi, dzię ki któ rej mo ż li wa jest re a li za cja am bi t nych pro je któw związa -
nych z mu zyką, li te ra turą, fi l mem, ma la r stwem, te a trem czy też no wo cze s nym
de si g nem. Oprócz tego, In sty tut pro wa dzi in ten sywną działal ność edu ka cyjną,
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pro wadząc ku r sy ję zy ka pol skie go oraz udo stę p niając zbio ry włas nej, do brze
za opa trzo nej bi b lio te ki.

Dni Jo se p ha Con ra da w Mo sk wie ob cho dzo ne były pod ko niec roku, dokład -
nie po mię dzy 11 a 13 grud nia. In sty tut Pol ski zor ga ni zo wał całą im pre zę pod
hasłem „An gie l ski pi sarz z polską duszą”. Ini cja to rem i po mysłodawcą tego
pro je ktu był Dy re ktor In sty tu tu, dr Da riusz Kle cho wski, na to miast wśród za pro -
szo nych go ści zna le ź li się, oprócz mo jej oso by, prof. Va si lij To l ma czew (Mo -
skie wski Uni we r sy tet Pa ń stwo wy) oraz dr Ka rol Sa m sel (Uni we r sy tet Wa r -
szawski). Pie r wszym wa ż nym wy da rze niem był wy wiad, a właści wie trwająca
ponad go dzi nę, nie zwy kle cie ka wa dys ku sja na gra na w stu diu mo skie wskie go
Ra dia Swo bo da, nie za le ż nej sta cji będącej re dakcją Ra dia Wo l na Eu ro pa w Ro sji.

Dys ku sja w Ra diu Swo bo da do ty czyła ró ż nych wątków związa nych z ży -
ciem i twó r czo ścią Jo se p ha Con ra da. Roz począł ją Da riusz Kle cho wski sta rając
się przy bli żyć nie co słucha czom i in ter na utom samą po stać Con ra da, któ ry
w Ro sji post rze ga ny jest jako pi sarz an gie l ski, nie cieszący się zbyt dużą popu -
la r no ścią. Dy re ktor In sty tu tu Pol skie go nawiązał do jego naj bar dziej zna nych
utwo rów, ta kich jak Lord Jim czy też Jądro cie mno ści, wspo mniał też o ponad
sie dem dzie się ciu ad ap ta cjach fi l mo wych, oraz o okre sach we współcze s nej hi -
sto rii Pol ski, w któ rych Con ra da in ten sy w nie czy ta no, a więc głów nie o cza sie
dru giej wo j ny świa to wej oraz la tach osiem dzie siątych XX wie ku na zna czo nych
działal no ścią Soli da r no ści. 

Mnie przy padło wspo mnieć o ki l ku isto t nych fa ktach z ży cia ar ty sty, któ re,
jak okre ślił to Zdzisław Naj der, sta r czyłoby na ki l ka bio gra fii. Prze de wszyst-
kim, ze wzglę du na zaan ga żo wa nie jego ro dzi ców w działal ność re wo lu cyjną,
zesłanie w głąb Ro sji oraz ich przed wczesną śmierć, dzie ci ń stwo Con ra da wy-
pełnio ne było trud ny mi, wręcz trau maty cz ny mi do świa dcze nia mi. To one wpły- 
nęły znacząco na pó ź nie j szy pe sy mizm i sce p ty cyzm, tak wi do cz ny w jego
utwo rach. Ponad to, mając lat 17 podjął de cy zję o opu sz cze niu kra ju i roz począł
na ukę za wo du ma ry na rza, naj pierw w Ma r sy lii, pływając na sta t kach fran cu -
skich, a na stę p nie w ma ry na r ce an gie l skiej. Lata służby na mo rzu, a zwłasz cza
po byt na Da le kim Wscho dzie stały się in spi racją dla jego pie r wszej po wie ści,
Sza le ń stwo Al ma y e ra, któ rej ak cja osa dzo na jest w ta m tym właś nie re jo nie.
Klu czo wy mi wy da rze nia mi w ży ciu Con ra da było rów nież ob ję cie pie r wsze go
do wó dz twa na nie wie l kim bar ku Ota go, upa mię t nio ne w Smu dze cie nia oraz
po byt w Kon go w roku 1889, któ ry za owo co wał po wsta niem naj bar dziej zna ne -
go utwo ru Jądro cie mno ści.

Ko le j nym te ma tem dys ku sji były spo ry do tyczące in ter pre ta cji utwo rów
Con ra da oraz wy bo ru ję zy ka an gie l skie go jako ję zy ka, w któ rym pisał swo je
po wie ści. Jo seph Con rad py ta ny o swo je po cho dze nie za wsze pod kre ślał, że jest 
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Po la kiem. Do bi t nie wy ra ził to w li ście do Ku sto sza Bi b lio te ki Ja giel lo ń skiej
z 1901 roku:

Jest ja s no wia do mym, że Po la kiem je stem i że Jó zef Kon rad są dwa chrze st ne imio na, z któ -
rych dru gie uży wam jako na zwi sko, by mi mo je go cu dze usta nie wy krzy wiały – cze go znieść nie 
mogę. Nie zda je mi się, bym krajo wi był nie wie r ny dla te go, że An gli kom do wiodłem, że szla ch -
cic z Ukra i ny może być tak do brym ma ry na rzem jak i oni i mieć coś do po wie dze nia im w ich
włas nym ję zy ku (Con rad w: Naj der, s. 403).

Sama dys ku sja roz go rzała po ar ty ku le Wi to l da Lu tosławskie go (1863–1954), 
zna ne go fi lo zo fa, za ty tułowa nym „Emi gra cja zdo l no ści”, w któ rym wy ra żał się
po zy ty w nie o młodych lu dziach emi grujących za gra ni cę w celu uzy ska nia wy -
kształce nia, wy ko rzy sta nia swo ich ta len tów i re a li za cji ma rzeń. W dys ku sję
włączyła się jed nak Eli za Orze sz ko wa, po pu la r na wów czas pi sar ka, wy ra żając
się na te mat emi gra cji Con ra da i in nych pi sa rzy w spo sób skra j nie nie przy chy l -
ny, oska r żając ich o tchó rzo stwo i wy rze cze nie się pa trio ty z mu wo bec Pol ski
(Orze sz ko wa 1996, s. 264–277). Opi nia ta bar dzo do tknęła Con ra da. Anie la Za -
gó r ska wspo mi na, że pod czas wi zy ty w Pol sce, w 1914 roku, kie dy Con rad
z ro dziną prze by wał w Za ko pa nem czy tał, czy wręcz „pochłaniał” sto sy
książek. Kie dy jed nak Anie la za pro po no wała, że przy nie sie mu po wieść Nad
Nie mnem po czy t nej pol skiej pi sar ki Eli zy Orze sz ko wej, warknął ty l ko: 

Nic mi tej baby nie przy noś… Ty nie wiesz, na pi sała mi kie dyś taki list… (Za gó r ska w: Naj -
der 2004, s. 312).

W roz mo wie w mo skie wskim stu diu po ja wił się też wątek do tyczący za sad
mo ra l nych i ich wpływu na walczące w cza sie dru giej wo j ny świa to wej „po ko -
le nie Ko lu m bów”. W zna nej con ra dy stom Przed mo wie bez ce re mo nii au tor Lor -
da Jima pi sze:

Ci, któ rzy mnie czy tają, wiedzą o mym prze ko na niu, że świat, do cze s ny świat, spo czy wa na
paru bar dzo pro s tych wy ob ra że niach, tak pro s tych, że muszą być pra sta re. A mię dzy in ny mi spo -
czy wa głów nie na po ję ciu Wie r no ści (Con rad 1973, s. 22–23). 

Owo po czu cie wie r no ści nawiązuje po śred nio do eto su ry ce r skie go, obe cne -
go i wi do cz ne go w utwo rach Con ra da, w któ rym pod sta wo wy mi wa r to ścia mi są 
ho nor i lo ja l ność. To właś nie te wa r to ści wpłynęły tak bar dzo na młodych „Ko -
lu m bów” walczących w z hit lero w ca mi w cza sie dru giej woj ny świa to wej,
zwłasz cza w cza sie powsta nia wa r sza wskie go.  Pię k nie ujął to Jan Jó zef Szcze -
pa ń ski w ese ju W służ bie Wie l kie go Ar ma to ra: 

Wszy stko, cze go nas uczo no – posłusze ń stwo, pra worządność, po sza no wa nie lu dz kie go ży cia
i mie nia – miało przy go to wać nas do ży cia w rozsądnym i uporządko wa nym świe cie, a nie w apo -
kali pty cz nym cha o sie prze mo cy, nie na wi ści i zagłady. Tak samo było z re li gią, w któ rej nas wy -
cho wa no. Złago dzo no jej ostrza, uczy nio no na rzę dzie cno t li we go za do wo le nia. Nie mie li śmy cza -
su na po no w ne do cie ra nie do źró deł. Po trze bowa li śmy naty ch mia sto wych uza sad nień dla im pe ra- 
ty w ne go, nie pod le gającego dys ku sji TAK TRZEBA – je dy ne go ob ja wie nia oświe t lającego na sze 
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ry zy ko w ne dro gi. Sku te cz niej, niż kto ko l wiek inny uza sad nień ta kich do sta r czał wie lu spo śród
nas Jo seph Con rad – sce p tyk i ro man tyk (jak my), świa dom, po do b nie jak my, gro zy ist nie nia,
prze świa d czo ny głębo ko o bez przed mioto wo ści wsze l kich do cie kań prawd osta te cz nych i wo bec
tego widzący isto t ny sens ży cia w oca le niu po czu cia lu dz kiej god no ści – owe go je dy ne go śla du
naj wy ższej pra wdy czy bo sko ści, jaki je ste śmy w sta nie roz po znać w so bie i okre ślić. Walczący
w roz pro sze niu i w mro ku, zda ni prze wa ż nie na sąd włas ne go su mie nia, przy jmo wa li śmy tę po -
sta wę spon ta ni cz nie, po nie waż cza sy wy ma gały od nas mę stwa bez złudzeń i wie r no ści, któ ra
sama so bie musi być na grodą. A że by wa li śmy w go r li wo ści na szej dzie cin ni, to też zro zu miałe
(Szcze pa ń ski 1975, s. 10).

Świa do mi, że walczą o prze graną spra wę swoją po stawą Ko lu m bo wie da wa -
li do zro zu mie nia, że nie zga dzają się na po zba wie nie ich tych wa r to ści, któ re
sta no wiły dla nich kwin te sen cję ist nie nia. Ni czym Lord Jim, wy bie ra li śmierć,
po zo sta wa li jed nak wie r ni do ko ń ca – bo tak trze ba.

Osta t nie py ta nia w dys ku sji do ty czyły naj bar dziej zna ne go utwo ru Con ra da
Jądro cie mno ści, opub liko wa ne go po raz pie r wszy w 1899 roku, któ ry wy warł
ogro m ny wpływ na świa tową li te ra tu rę, i któ ry do dziś jest jed nym z naj czę ściej 
cy to wa nych i oma wia nych dzieł li te ra c kich. Wa r to pod kre ślić, że na po wsta nie
utwo ru ogro m ny wpływ miał po byt Con ra da w Kon gu w roku 1890. Po pod pi -
sa niu kon tra ktu z Be l gijską Spółką Akcyjną do Han d lu z Gó r nym Kon go Con -
rad udał się do śro d ko wej Afry ki by objąć do wó dz two na nie wie l kim pa ro w cu
„Roi des Be l ges” (Król Be l gów), ku r sującym na rze ce Kon go po mię dzy Kin -
szasą a Wo do spa da mi Stan le ya (Ki san ga ni). Epi zod ten oka zał się jed nym z naj -
mrocz nie j szych i naj bar dziej trau ma ty cz nych prze żyć, ja kich do świa d czył Ko -
rze nio wski. Nie ty l ko ze wzglę du na bar dzo trud ne wa run ki, ja kich przyszło mu 
do świa d czyć, o czym pi sze w Dzien ni ku Kon gi j skim, ale prze de wszy stkim ze
wzglę du na bez względ ność białych kolo ni za to rów eks plo a tujących ta m te te re ny 
w imię „cy wi li za cji i po stę pu”.

Jądro cie mno ści do cze kało się ki l ku ad ap ta cji fi l mo wych, z któ rych najgłoś -
niejszą jest dzieło Fran ci sa For da Cop po li Czas apo ka li p sy, któ ry w USA
wszedł na ekra ny kin w 1979 roku. Cop po la oparł swój film na utwo rze Con ra -
da, jed nak jego ak cja nie roz gry wa się w Afry ce, lecz w oga r nię tym wojną Wie -
t na mie (ko niec lat sześćdziesiątych XX wie ku). Sza le ń stwo, ja kie do ty ka lu dzi
biorących udział w kon fli kcie, któ re go nikt tak na pra wdę nie ro zu mie uka za ne
jest w tym fi l mie z całą swoją okrutną mocą. W Pol sce Czas Apo ka li p sy wszedł
na ekra ny kin tuż przed wy bu chem sta nu wo jen ne go. Ze wzglę du na tytuł
premie ra ta na brała szcze gó l nej sym bo li ki, uwie cz nio nej zresztą na zdję ciu wy -
ko na nym przez Chri sa Nie de nta la: przed sta wia ono wa r sza wskie Kino Mo sk wa
z ba ne rem re kla mującym film Czas apo ka li p sy, przed któ rym stoi trans po rter
opan ce rzo ny SKOT.

Oprócz na gra nia w Ra diu Swo bo da Dni Con ra do wskie wypełnio ne były
wykłada mi, po świę co ny mi mię dzy in ny mi bio gra fii Jó ze fa Kon ra da Ko rze nio -
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wskie go, nawiąza niom Con ra da do pol skie go ro man ty z mu, in ter pre ta cji nie któ -
rych z jego utwo rów oraz re la cjom z in ny mi wpływo wy mi pi sa rza mi okre su
mo der ni z mu: Hen rym Ja me sem, Wil lia mem Fau l k ne rem, Gra ha mem Gre e ne,
Al be r tem Ca mus. Wykładom tym to wa rzy szyły dys ku sje, w go dzi nach wie czo r -
nych z ko lei, w mo skie wskim Ki nie Ilu zjon miały mie j s ce pre mie ry fi l mów:
„Ja, któ ry mam pod wó j ne ży cie…” czy li dy le mat Jo se p ha Con ra da (1988), Ta -
je mni czy so ju sz nik (2014), Smu ga cie nia (1976). Po mi mo na pię te go pla nu,
udało się nam wygo spo da ro wać ki l ka go dzin na zwie dze nie ścisłego cen trum
Mo sk wy, włączając w to Plac Cze r wo ny, bu dyn ki Kre m la, Pa ń stwo we Mu ze um 
Hi sto ry cz ne oraz So bór Wa sy la Błogosławio ne go. Zi mo wa aura i przed świąte -
cz na at mo s fe ra spra wiły, że mie j s ca te na brały oso b li we go uro ku.
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Tłumacz w po stę po wa niu przy goto wa w czym:
stu den ci ra ci bo r skiej fi lo lo gii na za ję ciach

wa r szta to wych w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji 

W do bie glo ba li za cji, otwa r tych gra nic, zwię kszającego się z roku na rok ru -
chu tury sty cz ne go, a ta k że przepływu mi gran tów, wzra sta zna cze nie roli tłuma-
cza, jako po śred ni ka współpra cującego z wa ż ny mi in sty tu cja mi pa ń stwo wymi
i „no wy mi”, czę sto ję zy ko wo niesa mo dziel ny mi oby wa te la mi. Wiedzą o tym
nie ty l ko sami tłuma cze czy też oso by re gu la r nie z nimi współpra cujące, ale
tak że zain tere so wa ni ko mu ni kacją ję zy kową tu ry ści czy po pro stu oso by po trze -
bujące po mo cy w po ro zu mie niu się z oto cze niem. Dzię ki li cz nym pu b li ka cjom
o cha ra kte rze teo re ty cz nym i prakty czno- dyda ktycz nym oraz no wo cze s nym
środkom ko mu ni ka cji, świa do mość do tycząca spe cy fi ki i odpo wie dzial no ści
pra cy tłuma cza jest obe c nie co raz wię ksza. Nie zna czy to jed nak, że łatwo jest
za pro je kto wać pro gra my kształce nia dla tłuma czy czy wy zna czyć ka no ny zdo -
by wa nej przez nich wie dzy. Ucze l nie pro wadzące ta kie szko le nia czy stu dia sta -
le po szu kują rów no wa gi mię dzy ofe ro waną wiedzą te o re tyczną a za ję cia mi pra -
kty cz ny mi, bo ry kając się z li cz ny mi pro ble ma mi do tyczącymi wy bo ru tre ści
kształce nia oraz ich re a li za cji. Sy tu a cji nie ułatwia brak stan dar dów kształce nia
trans lato rycz ne go, brak wy ty cz nych prawno -orga nizacy j nych czy wre sz cie szcze- 
 gółowe go opi su ko m pe ten cji ję zy ko wych tłuma cza, do tyczących (prze cież) bo -
ga tej le ksy ki i czę sto wy ma gającej wie dzy spe cjali sty cz nej. Dla te go wa r to
wspo móc pro ces kształce nia działania mi o cha ra kte rze pio nie r skim, po dej mując 
współpra cę z jed no stka mi, któ re czę sto ko rzy stają z usług tłuma czy i na pod sta -
wie pra kty ki ży cio wej po tra fią „pod sunąć” go to we roz wiąza nia.  
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Kształce nie tłuma czy musi pod le gać stałej opty ma li za cji, zwłasz cza dla te go, 
że młodzi ucz nio wie – stu den ci, któ rzy od kry li u sie bie pa sję i pre dy spo zy cje
do na uki ję zy ków ob cych, po dej mują stu dia na kie run kach filo lo gi cz nych, spe -
cja li zując się właś nie w trans la to ry ce. Pod czas po bie ra nia na uki ko rzy stają
z wiedzy prze ka zy wa nej przez na uczy cie li aka de mi c kich, bo ga tej li te ra tu ry fa -
cho wej oraz za awan so wa nych na rzę dzi, dzię ki któ rym działal ność „po śred ni ka
ję zy ko we go” jest dzi siaj o wie le bar dziej efe kty w na, niż miało to mie j s ce je sz -
cze ki l ka na ście lat temu. Z jed nej stro ny są to ele ktro ni cz ne słow ni ki, pro gra my 
wspo ma gające pro ces tłuma cze nia, z dru giej – to go to we, wie loję zy cz ne opra -
co wa nia klu czo wych do ku men tów, do stę p ne w du żej mie rze w za so bach In ter -
ne tu. Są jed nak sy tu a cje, w któ rych – jak wspo mnia no po wy żej – wie dza teo re -
ty cz na, na wet ta po chodząca z naj no wszych źró deł, jest nie wy sta r czająca; klu -
czową rolę od gry wa wte dy do świa d cze nie tłuma cza i zna jo mość re a liów, a co
za tym idzie swo i ste „za nu rze nie” w na tu ra l nych wa run kach wy ko ny wa nej pra -
cy. Przykładem ta kich sy tu a cji może być udział tłuma cza w po stę po wa niu przy -
goto wa w czym, pro wa dzo nym przez or ga ny ści ga nia wo bec oso by po szko do wa -
nej lub na ru szającej pra wo. Czyn no ści te są nie ty l ko wy zwa niem ję zy ko wym,
po nie waż ko mu ni ka cja ma cha ra kter bar dzo emo cjo na l ny, ale ta k że spo rym
źródłem stre su z po wo dów forma lno- pra w nych, zwłasz cza wte dy, gdy mamy do 
czy nie nia z ekstra ordy nary j nie trud nym przy pa d kiem lub wy da rze niem ze sku t -
kiem tra gi cz nym.

Zgod nie z prze pi sa mi za wa r ty mi w Ko de ksie Po stę po wa nia Ka r ne go ce lem
po stę po wa nia przy goto waw cze go jest prze de wszy stkim usta le nie, czy zo stał
popełnio ny czyn za bro nio ny, wy kry cie i – w ra zie po trze by – uję cie spra w cy
oraz wy ja ś nie nie oko li cz no ści spra wy i za bez pie cze nie do wo dów. Po stę po wa nie 
pro wa dzi zgod nie z pra wem pro ku ra tor, w pra kty ce na to miast pie r wsze czyn no -
ści naj czę ściej na leżą do fun kcjo na riu szy po li cji. Je że li pod czas śle dz twa lub
do cho dze nia za cho dzi ko nie cz ność przesłucha nia świa d ka, oso by po szko do wa -
nej lub oso by po dej rza nej o do ko na nie czy nu za bro nio ne go, któ ra nie ko mu ni -
ku je się w ję zy ku pol skim lub zna go w sto p niu nie wy sta r czającym, ko nie cz na
jest obe cność tłuma cza. Jego rola w ta kim po stę po wa niu nie spro wa dza się ty l -
ko do przełoże nia tre ści ze z nań; asy stując fun kcjo nariu szo wi pro wadzącemu
przesłucha nie tłumacz tak na pra wdę prze pro wa dza oso bę składającą ze z na nie
przez wszy stkie pro ce du ry prze wi dzia ne pra wem, począwszy od usta le nia i po -
twier dze nia to ż sa mo ści, za po zna nia z pod sta wo wy mi pra wa mi i obo wiązka mi,
za wa r ty mi naj czę ściej w kró t kim po ucze niu, tłuma cze niu wszy stkich py tań fun -
kcjo na riu sza i od po wie dzi ze z nającego, a w ko ń co wej fa zie przetłuma cze nie
pro to kołu w celu osta te cz nej we ry fi ka cji tre ści ze z nań. Czyn no ści te trwają naj -
czę ściej od go dzi ny do ki l ku, a w eks tre ma l nych przy pa d kach na wet do ki l ku -
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na stu go dzin, w za le ż no ści od ro dza ju zda rze nia i roli, jaką oso ba przesłuchi wa -
na w nim ode grała.

Od po wied nie ko m pe ten cje i przy go to wa nie tłuma cza ucze st niczącego w czyn- 
no ściach pro wa dzo nych przez or ga ny ści ga nia są nie zwy kle isto t ne i mają nie -
jed no krot nie znaczący wpływ na osta te cz ny wy nik po stę po wa nia. Wy ni ka to
z fa ktu, że tłumacz jest właści wie je dyną osobą, z którą oso ba nie znająca ję zy -
ka pol skie go ma kon takt w mo men cie przesłucha nia, co pro wa dzi do wy two rze -
nia spe cy fi cz nej „nici po ro zu mie nia” po mię dzy nimi. Bar dzo wa ż ne są tu więc
nie ty l ko ko m pe ten cje w za kre sie zna jo mo ści ję zy ka ob ce go i te ch nik przekła-
du, ale też i od po wied nie przy go to wa nie psy cho logi cz ne. Zda rzają się bo wiem
sy tu a cje, w któ rych tłumacz, któ ry ucze st niczący na przykład w przesłucha niu
oso by po dej rza nej o do ko na nie czy nu za bro nio ne go, za uwa ży, że składający ze -
z na nie za czy na się „pogrążać”, (np. po przez za ta je nie pe w nych fa któw lub ze-
z na nie nie pra wdy). W ta kiej sy tu a cji oso ba do ko nująca przekładu nie może
w ża den spo sób da wać do zro zu mie nia, że od po wie dzi ze z nającego mogą go
obciążyć; trans la tor musi pa mię tać, że współpra cu je z or ga na mi ści ga nia i że to
fun kcjo na riusz po li cji czy pro ku ra tor pro wa dzi przesłucha nie, zaś jego rola
ogra ni cza się ty l ko do roli po śred ni ka w pro ce sie ko mu ni ka cji. W pra kty ce jed -
nak nie za wsze jest to pro ste, stąd od po wied nie szko le nia i wa r szta ty pro wa dzo -
ne przez do świa d czo nych tłuma czy w wa run kach zbli żo nych do na tu ra l nych
mają tak duże zna cze nie.

Za ję cia od dające wa run ki, w któ rych cza sa mi pra cu je tłumacz, są bar dzo
wa ż ne w pro ce sie kształce nia stu den tów kie run ków filo lo gi cz nych, zwłasz cza
tych, któ rzy wy bra li spe cja l ność trans la torską. W In sty tu cie Neo fi lo lo gii PWSZ 
w Ra ci bo rzu po wstał z tego po wo du po mysł nawiąza nia współpra cy z Ko men-
dą Po wia tową Po li cji w Ra ci bo rzu i prze pro wa dze nia wa r szta tów, któ re po ka -
załyby, jak wygląda przesłucha nie oso by nie znającej ję zy ka pol skie go z udzia-
łem tłuma cza. Po raz pie r wszy za ję cia wa r szta to we stu den tów fi lo lo gii ra ci bo r -
skiej ucze l ni z po li cjan ta mi Wy działu Ru chu Dro go we go miały mie j s ce w maju
2015 roku. Ich ce lem było nie ty l ko zade mon stro wa nie sa me go przesłucha nia,
ale prze de wszy stkim za po zna nie ucze st ni ków z pro ce du ra mi obo wiązującymi
pod czas pro wa dze nia tzw. po stę po wa nia przy goto waw cze go. Sce na riusz tych
za jęć opie rał się czę ścio wo na ra po r cie z tra gi cz ne go zda rze nia, któ re miało
mie j s ce ki l ka lat wcze ś niej w miej s co wo ści Nę dza. Doszło tam wte dy do śmie -
rte l ne go wy pa d ku wsku tek zde rze nia sa mo cho du cię ża ro we go i oso bo we go.
W rea li zo wa nym za da niu fun kcjo na riusz po li cji przesłuchi wał świa d ka tego
zda rze nia i jed no cze ś nie ucze st ni ka wy pa d ku, któ ry – jak się oka zało – nie znał
ję zy ka pol skie go.

Ćwi cze nie prze pro wa dzo no z ki l ko ma gru pa mi stu den tów fi lo lo gii an gie l -
skiej, ge r ma ń skiej i cze skiej. W rolę świa d ków wcie la li się słucha cze trze cie go
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roku, tłuma cza mi z ko lei byli do świa d cze ni wykłado w cy In sty tu tu Neo fi lo lo gii
po sia dający upra w nie nia tłuma cza przy sięgłego. Przed przystąpie niem do czyn -
no ści przesłucha nia stu den ci zo sta li za po zna ni z po szcze gól ny mi eta pa mi prze-
słucha nia, mie li też oka zję zo ba czyć do ku men ty i fo r mu la rze wyko rzy sty wa ne
przez po li cjan tów: po sta no wie nie o do pu sz cze niu do wo du z opi nii biegłego
(doty czy tłuma cza ucze st niczącego w czyn no ściach), po ucze nie o pra wach
i obowiązkach świa d ka w po stę po wa niu ka r nym oraz pro to kół przesłucha nia
świa d ka. Ze wzglę du na fakt, że samo zda rze nie miało dra ma ty cz ny prze bieg
(wy pa dek śmie r te l ny), a w akcję ra to w niczą zaan ga żo wa ne były ró ż ne służby,
ze z na nia świa d ka były dość ob sze r ne. Fun kcjo na riusz po li cji pro wadzący do -
cho dze nie pró bo wał usta lić ma ksy malną ilość szcze gółów tak, by jak naj do-
kład niej zde fi nio wać przy czy ny i od two rzyć prze bieg wy pa d ku.  Po za ko ń cze -
niu czyn no ści przesłucha nia stu den ci mie li oka zję do za da wa nia py tań oraz
wzięcia udziału w dys ku sji, któ rej prze bieg uzu pełnił i wzbo ga cił to nowe do -
świa d cze nie. Do ko na no ta k że sto so w ne go pod su mo wa nia mery tory cz ne go. 

Ko le j ne wa r szta ty z po li cjan ta mi Wy działu Ru chu Dro go we go ra ci bo r skiej
ko men dy odbyły się 11 sty cz nia 2018 roku. Sce na riusz tych za jęć prze bie gał
pod obnie, jak miało to mie j s ce pod czas pie r wszych za jęć tego ro dza ju, tzn. je -
den ze stu den tów fi lo lo gii wcie lił się w rolę oso by nie znającej ję zy ka pol skie -
go, przesłuchi wa nej w cha ra kte rze świa d ka zda rze nia dro go we go. Zda rze nie
miało jed nak tym ra zem o wie le mniej dra ma ty cz ny prze bieg: nikt nie zginął,
nikt nie zo stał ran ny, nie doszło na wet do żad ne go usz ko dze nia po ja z dów, a je -
dy nie do sy tu a cji po ten cja l nie nie bez pie cz nej. Sce na riusz wyglądał na stę pująco:

Dzi siaj rano, około go dzi ny 7.30, świa dek, kie rując sa mo cho dem mar ki Vo l vo, je chał drogą nr 
45 od stro ny Chałupek w stro nę Opo la. Po wje cha niu do Ra ci bo rza na gle, z dro gi pod porządko -
wa nej zna j dującej się po le wej stro nie wy je chał ro we rzy sta, któ rym oka zał się mę ż czy z na w wie -
ku ok. 50 lat. Kie ro w ca, aby uniknąć potrące nia ro we rzy sty, podjął gwałto w ny ma newr ha mo wa -
nia, skrę cając jed no cze ś nie ostro w pra wo. Nie wzru szo ny tym ro we rzy sta je chał da lej, śro d kową
czę ścią pra we go pasa ru chu przed po ja z dem świa d ka, z tru dem utrzy mując rów no wa gę. Po dej rze -
wając, że ro we rzy sta może zna j do wać się pod wpływem al ko ho lu, w tro s ce o jego bez pie cze ń -
stwo, a ta k że o bez pie cze ń stwo in nych ucze st ni ków ru chu dro go we go, świa dek za dzwo nił na nu -
mer ala r mo wy 112, in fo r mując o zda rze niu. Po ki l ku mi nu tach na dro dze po ja wił się ra dio wóz,
ro we rzy sta zo stał za trzy ma ny, a ba da nie al ko ma tem po twier dziło za wa r tość al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu.

Po wy ższe zda rze nie nie było opa r te na żad nym kon kre t nym przy pa d ku, jed -
nak pra wdopo dobie ń stwo, że mogło kie dyś mieć mie j s ce wy da je się być bar dzo 
wy so kie. Po nie waż za wia do mie nie zo stało złożo ne przez oso bę słabo znającą
ję zyk pol ski, a w toku po stę po wa nia za ist niała ko nie cz ność przesłucha nia jej
w cha ra kte rze świa d ka, w czyn no ściach mu siał ucze st ni czyć tłumacz przy -
sięgły. W tę rolę wcie la li się po no w nie pra co w ni cy In sty tu tu Neo fi lo lo gii mają-
cy od po wied nie upra w nie nia. Stu den ci i tym ra zem mie li oka zję za po znać się
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z obo wiązującymi pro ce du ra mi i do ku men ta mi wyko rzy stywa ny mi przez funk-
cjo na riu szy po li cji. Po do b nie jak osta t nio, wywiązała się dys ku sja, w któ rej pa -
dały py ta nia do tyczące roli tłuma cza w czyn no ściach pro wa dzo nych przez po li -
cję, ale ta k że inne or ga ny ści ga nia: pro ku ra tu rę, Służbę Celną czy też Straż Gra -
niczną. Stu den ci za da wa li rów nież bar dziej ogó l ne py ta nia, do tyczące bez pie -
cze ń stwa ru chu dro go we go, kon se k wen cji pro wa dze nia po ja z du pod wpływem
al ko ho lu lub śro d ków odu rzających, cy kli cz nych akcji pro wa dzo nych przez
fun kcjo na riu szy Wy działu Ru chu Dro go we go i spo so bów wzy wa nia świa d ka
przy wy ko rzy sta niu no wo cze s nych na rzę dzi ko mu ni ka cji (np. po czty ele ktro ni -
cz nej). Za ję cia te, pro wa dzo ne w na tu ra l nych wa run kach, miały ogromną wa r -
tość me ry to ryczną i wa r to ścio we aspe kty edu ka cji przez pra kty kę, dla te go do -
sko na le pa sują do kon ce pcji kształce nia na pro fi lu pra kty cz nym. Co wię cej,
wpi sują się w mi sję edu ka cyjną Po li cji Pa ń stwo wej, wpływając jed no cze ś nie na 
jej po zy ty w ny wi ze ru nek na płasz czy ź nie eduka cyjno- wycho waw czej.
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Ra cha el SUMNER

Gu est Le c tu res in The En glish De pa r t ment

On the 8th Janu ary 2018, the Eng lish De part ment at the Uni ver sity of
Applied Sci ences in Ra cibórz hosted guest lec tures pre sented by Mgr. Ema
Jelínková, PhD. of Palacký Uni ver sity, Olo mouc and dr Marek Pawlicki of the
In sti tute for the study of Eng lish Lan guage and Lit era ture at the Uni ver sity of
Sile sia. The lec tures were well at tended by stu dents from all three years of study. 

Dr Jelínková’s lec ture con cerned the ‘ot he rness’ of Scot tish lit era ture and the 
way in which fe male writ ers po si tion them selves within the Scot tish lit er ary
canon. In par ticu lar, dr Jelínková fo cussed on the works of A L Ken nedy and
Janice Gal lo way, and the chal lenge they pres ent to mod els of Scot tish wom an -
hood. Both authors, she ar gued, ques tion the im po si tion of spe cific his tori cally
or dained gen der roles, whereby writ ing is per ceived as an ac tive and there fore
mas cu line oc cu pa tion. Women, in con trast, have been rele gated to the do mes tic
or pas sive spheres of Scot tish cul ture as moth ers, wives and help meets to their
hus bands. 

Dr Jelínková ar gued that this po si tion ing is largely a re sult of Scot land’s his -
tori cal, re lig ious and cul tural speci fic ity, which both Gal lo way and Ken nedy
coun ter through a range of lit er ary strate gies. These can in clude caus tic or sar -
cas tic hu mour, the sabo tag ing of con ven tional lit er ary forms or the de lib er ate
omis sion of key nar ra tive events. In the lat ter case, the omis sions take on a life
of their own, be com ing more sa li ent in the read er’s imagi na tion than the nar ra -
tive it self as they force us to re- imagine and en gage with the se cret, hid den and
re pressed as pects of women’s lives. dr Jelínková con cluded her lec ture by con -
trast ing con tem po rary Scot tish lit era ture with Eng lish lit era ture. The former, she 
sug gested, is of ten far more un set tling in terms of the way it delves into the dark 
and dis turb ing as pects of hu man be hav iour. 
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Dr Pawlicki’s lec ture was en ti tled “Wil liam Gold ing’s Dark Fa ble? Analy sis
of Lord of the Flies and its Film Adap ta tion by Pe ter Brook.” In fact, dr Pawlic-
ki pointed out, Scot tish lit era ture does not hold the mo nop oly on ex pos ing the
dark side of hu man na ture. Gold ing’s novel, he ar gued, ex plores the po ten tial
weak ness of moral codes and cul tural con ven tions and the deli cate bal ance
which keeps them in place. dr Pawlicki dis cussed Gold ing’s novel in the light of 
the author’s per sonal ex pe ri ences of the hor rors of war, and its at ten dant break -
down of hu man re la tions. He also pointed out, how ever, that Lord of the Flies
was writ ten in re ac tion to some chil dren’s lit era ture – such as R M Bal lan tyne’s
The Coral Is land? which val or ises its char ac ters as in nately moral, re source ful
and fun da men tally in cor rupti ble. 

Dr Pawlicki also pointed out that Gold ing’s novel might be read as an anti-
 imperialist text, in the sense that it chal lenges Brit ish nar ra tives of the na tion’s
role as a civi lised and ‘civ ili sing’ force around the world. The char ac ters in Lord 
of the Flies swiftly de scend into an an ar chic, cruel and primi tive ‘them and us’
men tal ity, whereby those mem bers of the ‘co lony’ who are per ceived as weak
are gradu ally tar geted, ex cluded and even de stroyed by their peers. All of these
is sues, dr Pawlicki sug gested, are high lighted in Pe ter Brook’s cine matic ad ap -
ta tion of Lord of the Flies. Brook’s film also throws into re lief the is sue of so -
cial class, con trib ut ing to the com plex ity of what is, os ten si bly, a sim ple fa ble.

Both guest lecturers were warmly received by staff and students, and it is
hoped that further cooperation between the English department in Racibórz and
other institutions – both from Poland and abroad – will be possible in the future. 
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