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Debora KOSEL

Artifonimy czeskich wykonawców
rocka progresywnego
Abstract
Artiphonyms of Czech progressive rock artists refer to the characterization of the names of
these bands, but also to the localization of artiphonyms in the linguistic field of onomastics. The
present paper describs: artiphonyms and their place in onomastic studies; and the impact of the
political situation on the naming of newcomers; analysis of names of specific representatives of
progressive music (soloists and bands) and sample characterization and indication of tendencies
of nomenclature. Every band tries to figure out name, which will be reserved only for him. Bands
are willing to have unique names that will reflect their music style as well as their outlook on life.
This thesis is just a part of the interpretative possibilities, it can become a good starting point for
further research of artiphonym issue, not only for Czech progressive rock artists, but also for
different countries and music genres.
Abstrakt
Artykuł Artifonimy czeskich wykonawców rocka progresywnego dotyczy charakterystyki nazw
tychże zespołów, ale także umiejscowienia artifonimów w dziale językoznawstwa, jakim jest onomastyka. Praca opisuje: artifonimy i ich miejsce w badaniach onomastycznych; analizę nazw konkretnych przedstawicieli szeroko pojmowanego rocka progresywnego (solistów i zespołów) oraz
próba charakterystyki oraz wskazanie tendencji nazewniczych. Każdy zespół stara się przyjąć nazwę, która będzie zarezerwowana tylko i wyłącznie dla niego. Stara się wyróżnić nazwą, wskazać
nią swoją stylistykę muzyczną, lecz również spojrzenie na świat. Praca stanowi jedynie fragment
możliwości interpretacyjnych, może się stać dobrym punktem wyjścia do dalszych badań nad zagadnieniem artifonimów, nie tylko czeskich przedstawicieli rocka progresywnego, ale także innych gatunków muzycznych.
Keywords: onomastics, artiphonyms, chrematonyms, music genre, progresive rock
Słowa kluczowe: onomastyka, artifonimy, chrematonimy, gatunek muzyczny, progresywny rock
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Wstęp
Hubert Górnowicz we Wstępie do onomastyki definiuje onomastykę następująco:
Onomastyka [...] jest działem językoznawstwa zajmującym się zbieraniem, klasyfikacją i badaniem pochodzenia nazw własnych” (Górnowicz 1988, s. 8).

Dalej badacz ten zastanawia się, jak właściwie odróżnić nazwy własne (łac.
nomina propria) od nazw pospolitych (łac. nomina appellativa). Twierdzi, iż
wyrazy pospolite posiadają wiele desygnatów, nazwy własne zaś – tylko jeden.
Jednak już tutaj pojawia się spory problem, ponieważ, jak doskonale wiemy,
imiona np. Ewa, Adam, Jan, Anna są nazwami własnymi, a od razu niemal każdy jest w stanie wymienić kilkanaście osób (desygnatów), którą te imiona
noszą. Górnowicz posługuje się tutaj przydatnym i doprecyzowującym określeniem „konkretna komunikacja językowa”1, co oznacza, że jeśli ktoś w naszym
otoczeniu używa imienia Ewa, wiemy, że chodzi o tę konkretną Ewę, a nie
o Ewę każdą czy np. Ewę Bem. Autor wspomina również o sytuacji, gdy może
dojść do pomieszania desygnatów, wtedy do nazwy dodaje się jakiś określnik
np. Duża Ewa – Mała Ewa, Starsza Ewa – Młodsza Ewa, itd. (Górnowicz 1988,
s. 9).
Jednym z najistotniejszych problemów onomastyki jest sprawa odróżnienia
onimów od apelatywów. Onomaści wymieniają ich całą gamę. Do najważniejszych kryteriów różnicujących obie kategorie zaliczają przeważnie następujące:
– „nazwa pospolita otrzymuje wszelkie role językowe, łącznie z tą, że może
stać się w określonych warunkach komunikacyjnych nazwą własną (poprzez
onimizację), co na odwrót jest też naturalnie możliwe (poprzez apelatywizację), ale jest eksponowane jako proces wyjątkowy i nie zawsze stabilny [...]”
(Gałkowski 2011, s. 181),
– pisownia nazw własnych wielka literą,
– nazwy własne (w przeciwieństwie do pospolitych) w konkretnym akcie komunikacji językowej, są nazwami jednostkowymi (posiadają jeden denominat),
– nazwy własne nie mają znaczenia słownikowego; pospolite posiadają to znaczenie (dla odmiany część badaczy uznaje, że znaczenie onimów w porównaniu ze znaczeniem apelatywów jest bogatsze, onimy posiadają wąski zakres,
ale bogatą treść (por. np. Gajda 2004, s. 24),
1
Jak pisze autor, stanowi ono modyfikację terminu konkretne wydarzenie językowe Karola
Bühlera.

Artifonimy czeskich wykonawców rocka progresywnego

9

– onimiczność jest cechą stopniowalną (niektóre onimy są bardziej typowe, inne
mniej); do najstarszych onimów zalicza się imiona i nazwy geograficzne
(Wolnicz-Pawłowska 2014, s. 203).
Szczególne stanowisko prezentuje Witold Mańczak, który odnosi się do
poglądu starożytnych stoików, którzy głosili, że nazwa własna dotyczy jednego
desygnatu, nazwa pospolita zaś oznacza więcej desygnatów. Autor ten stanowczo się z tym nie zgadza, ponieważ – podobnie jak Górnowicz – przytacza
słowa „iż nie jednemu psu na imię Burek”. Przyznaje jednak rację tej zasadzie
we fragmencie dotyczącym nazw geograficznych, gdzie wymienia, że tylko jedna rzeka to Missisippi2 oraz jedna, konkretna góra to Ararat (Mańczak 2001,
s. 25).
Mańczak skłania się ku zdaniu, iż nie ma jednej definicji nazwy własnej,
która znalazłaby potwierdzenie w 100% przypadków. Proponuje on, by rozwiązać rozstrzyganie tej kwestii w oparciu o kryterium, które ma najmniejszą liczbę wyjątków, a nie polegać na „prawdach”, które często z prawdą nie mają
wiele wspólnego3. Badacz jest najbardziej przychylny teorii, która przyjmuje, że
główną różnicą między nazwami własnymi a apelatywami jest fakt, że te drugie
na ogół przekłada się z języka na język, natomiast nazwy własne pozostają
w tłumaczeniu niezmienione (zob. Mańczak 2001, s. 27).
Główne nurty nazewnicze
Górnowicz we wspomnianej już pracy wydziela 12 najpopularniejszych nurtów nazewniczych związanych z typami desygnatów. Odnoszą się one do:
1. ludzi, np. Klara4, Havel, Pelé, Piastowie;
2. miejsc5, np. Kutná Hora, Morze Śródziemne, Tatry;
3. kontynentów6, np. Europa, Czechy, Morawy;
4. zwierząt (zoonimia), np. pies Fafik, kot Filemon, krowa Krasula;
2

W polskiej pisowni spotkamy się raczej z nazwą Missisipi (przez jedno p).

3

Autor zastanawia się, co badacze rozumieją pod pojęciem „kryteria prawdy”. Okazuje się, że
za prawdę uważa się słowa innego badacza lub badaczy danego zjawiska, którzy w środowisku
uważani są za autorytet. Występuje swoisty strach przed podważaniem słów „autorytetu”, ponieważ nie zwraca się uwagi na to, czy pogląd jest prawdziwy czy nie, ale na to, kto danych pogląd
przedstawia (Mańczak 2001, s. 26–27).
4

Podaję tu przykłady własne.

5

Zasób nazw tego typu zwany jest toponimią (z języka greckiego gr. topos ‘miejsce, okolica’
i onymos ‘imię’), a nauka toponomastyką (Górnowicz 1988, s. 14).
6

Nazwy kontynentów, ale także nazwy krain, państw są przedmiotem dociekań choronimii
(Górnowicz 1988, s. 14).
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5. statków i okrętów, np. Titanic, Gustloff, USS Arizona, Aurora;
6. hoteli, restauracji, domów wczasowych, willi i sklepów, np. Waldorf Astoria,
Ritz, willa Atma, U Zlatého Tygra, kawiarnia Slavia, Tesco, Auchan, Lidl;
7. wydarzeń historycznych, np. Bitwa Warszawska, Praska Wiosna, druga wojna światowa7;
8. jednostek wojskowych, np. 4. Brygada Szybkiego Reagowania, 31. Brygada
Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia, 10. Opolska Brygada Logistyczna
im. płka Piotra Wysockiego;
9. kryptonimów operacji bojowych, np. operacja Indygo, operacja Dynamo,
operacja Dunaj;
10. szkół i zakładów pracy, np. Uniwersytet Opolski, I Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, Kopalnia Węgla Kamiennego »Pniówek«;
11. dzieł sztuki (dzieła literackie, utwory muzyczne, dzieła plastyczne), np.
Dżuma, Śluby panieńskie, Marsz Radetzkiego, Oda do radości, Dama z łasiczką, Słoneczniki;
12. przedmiotów martwych, np. działo Car Puszka, działo pancerne Chwat.
Typologia ta jednak pochodzi z 1988 roku, więc minęło blisko 30 lat i wraz
z rozwojem techniki i nauki w coraz szybciej zmieniającym się świecie te
główne kategorie zaczęły dzielić się na mniejsze podkategorie. W tym miejscu
warto się zastanowić, do której kategorii przypisać nazwy zespołów rockowych.
Jako iż muzyka jest sztuką, a wykonawcy artystami, można pokusić się
o stwierdzenie, że być może Górnowicz przypisałby wykonawców muzyki rozrywkowej, nowoczesnej do kategorii „dzieła sztuki”. W dzisiejszych czasach
jednak nazwa zespołu jest swoistym produktem, a zespoły „firmami” sprzedającymi ten produkt. Nazwa zespołu jest komunikatem marketingowym, może
więc, a nawet powinna „zwabić” słuchacza (element perswazyjny). Dlatego też
powstała – jako swoista odpowiedź na masowe procesy nazewnicze w XX
i XXI w. – odrębna gałąź (dział) onomastyki zajmująca się chrematonimami,
nazwami związanymi z wytworami rąk i myśli człowieka (Biolik, Duma 2011,
s. 9).
Chrematonimy
Subdyscyplina zajmująca się badaniem chrematonimii (czyli zasobu chrematonimów) jest nazwana chrematonomastyką. Jest do dyscyplina dość nowa
wśród nauk onomastycznych. Jej popularność i rozwój wynika z przemian
cywilizacyjnych, z coraz to szybciej zmieniającego się świata, pojawiających
7

Status jednostek tego typu jest dyskusyjny, co doskonale odzwierciedla pisownia znakomitej
ich większości małymi literami.
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się wciąż nowych przedmiotów i produktów. Wzrost konsumpcjonizmu, dobre
warunki ekonomiczne sprzyjają pojawianiu się nowych wytworów pracy ludzkiej, coraz większa konkurencja sprawia, że niełatwo wyróżnić się na rynku
zbytu, dlatego tak bardzo ważne jest przyjęcie nazwy własnej (Badyda 2011,
s. 31). Czesław Kosyl w artykule opublikowanym we Współczesnym języku polskim, często niesłusznie do chrematonimów zalicza się nazwy, które jego zdaniem do tych chrematonimów nie należą (np. nazwy kin, will, lokali gastronomicznych czy handlowych). Takie nazwy uważa on za „chrematonimy niewłaściwe” (takie, które niezgodne są z definicją). Sugeruje, że nazwy takie powinny być rozpatrywane raczej w ramach toponimii (Kosyl 2001, s. 447).
Jeszcze inny podział sugeruje Edward Breza. Wyróżnia ona bardzo wiele
podgrup chrematonimów m.in. akcjonimy (nazwy wydarzeń historycznych),
bionimy (nazwy istot żywych), dokumentonimy, ergonimy lub instytucjonimy
(nazwy instytucji), faleronimy (nazwy orderów, oznaczeń itp.), heortonimy (nazwy świąt), ideonimy (tytuły dzieł literackich, muzycznych, filmów, dzieł sztuki), mitonimy (mitologiczne nazwy własne), porejonimy (nazwy środków transportu), unikatonimy (nazwy pojedynczych egzemplarzy jakiegoś urządzenia,
przedmiotu, środka lokomocji), tyronimy (nazwy serów) (Breza 1998, s. 348–
–349).
Najnowszą typologię chrematonimów przedstawia Artur Gałkowski. Wydziela on dużą grupę: chrematonimy użytkowe (takie, które są „językowym dowodem ludzkiej aktywności w różnych obszarach życia publicznego”) (Gałkowski 2008, s. 51). W swoich rozważaniach Gałkowski opiera się na kryterium
pozajęzykowym i wskazuje trzy podgrupy chrematonimii użytkowej: marketingową, społecznościową oraz ideacyjną. Jeżeli dana nazwa (desygnat) nastawiona jest na zysk, Gałkowski zalicza taką nazwę do chrematonimii marketingowej
(nazwy firm i produktów). Jeśli zaś nie jest związana z działalnością dochodową – do chrematonimii społecznościowej (np. nazwy zrzeszeń i organizacji).
Chrematonimia ideacyjna zaś, to taka, która nazywa np. przedsięwięcia kulturowe (Gałkowski 2008, s. 55).
Z punktu widzenia tematyki niniejszej pracy, istotna jest zwłaszcza propozycja terminologiczna Anny Iwanowskiej, która w swoim artykule Nazwy współczesnych kabaretów. Między nadawcą a odbiorcą, próbuje znaleźć miejsce dla
nazw współczesnych kabaretów, których to nazwy nie zostały wcześniej nigdzie zaklasyfikowane. Badaczka zauważa, że żadna propozycja typologizująca
nie mieści w sobie nazw, które omawia. Proponuje więc termin artifonimy (od
łac. artifex, -cis ‘artysta’) (Iwanowska 2012, s. 198). Iwanowska umieszcza artifonimy w chrematonimii użytkowej, „ponieważ nie wiadomo, czy dana grupa
tworzy dla zysku, czy z innych powodów, takich jak: chęć samorealizacji, potrzeba zabawiania publiczności (co należy przypisać przede wszystkim kabare-
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ciarzom) czy artystycznej aktywności” (Iwanowska 2012, s. 198). Autorka ta
zauważa również, że terminem artifonim można by objąć nazwy pojedynczych
osób, dodaje jednak, że przeważnie „byłyby to raczej antroponimy w funkcji artifonimów” (Iwanowska 2012, s. 199).
Iwanowska w swojej pracy uważa, iż artifonim jest znakiem towarowym.
Twierdzi również, że artifonim jest komunikatem, który posiada swojego nadawcę oraz odbiorcę (wirtualnego i rzeczywistego). Sugeruje też, że warto analizować nazwę zespołu zawsze z jednej perspektywy: nadawcy lub odbiorcy8
(Iwanowska 2012, s. 199).
Do propozycji Iwanowskiej nawiązuje Radosław Marcinkiewicz, który postrzega artifonimy nieco szerzej, traktując sam termin jako hiperonimiczny, obejmujący wszelkie nazwy wykonawców solowych oraz zespołów, bez względu na
to czy ich działalność przynosi dochody czy też nie. Podchodząc w ten sposób
do tematu, uznaje, że artifonimy to „nazwy własne, pod którymi osoby lub grupy prowadzą działalność artystyczną” (Marcinkiewicz 2013, s. 174).

Nazwy czeskich zespołów rocka progresywnego
Dla zaprezentowania wykonawców rocka progresywnego z Czech obrałam
kolejność alfabetyczną, według alfabetu czeskiego. W niniejszej pracy ukazany
jest tylko niewielki wycinek materiału, który udało mi się zebrać. Najpierw
alfabetycznie opisuję wykonawców, których nazwa pojawiająca się w opisie
wydawnictw fonograficznych, na plakatach czy biletach jest aletonimem (chodzi o zestawienia antroponimiczne w formie prawdziwych, widniejących w dokumentach imion i nazwisk); są to najczęściej wykonawcy solowi, którzy są
w zdecydowanej mniejszości jeśli chodzi o rock progresywny w Czechach. Następna część będzie się składała z wykonawców, którzy sami wykreowali nazwy na użytek swojej działalności (por. Marcinkiewicz 2012, s. 337–339).
W opisie poszczególnych nazw stosuję model, który składa się z następujących części:
a) artifonim, nazwa wykonawcy,
b) język, w którym nazwa została nadana,
c) odmiana muzyki, którą wykonuje dany artysta,
d) krótki opis powstania zespołu, informacja o jego członkach czy dorobku,
e) charakterystyka danej nazwy.
8

Być może dlatego, aby nie dopuścić do sytuacji, w której okazać się może, iż odbiorca
interpretuje nazwę w sposób zupełnie odmienny niż ten, który „autor miał na myśli”.
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Część ta ma służyć ukazaniu, iż nazwy zespołów często świadczą o samym
wykonawcy jako artyście i/lub produkcie. Można stwierdzić, iż nazwa jest pewnym opakowaniem, który może nam pomóc domyślić się, co jest w środku. Jednak nie zawsze tak jest. Często nazwa nadawana jest bardzo przypadkowo
i właśnie to pokaże, jak różnorodne czynniki mają wpływ na nadawanie nazwy.
Opis pochodzenia nazwy składa się z określenia języka, w jakim utworzona jest
nazwa oraz wyjaśnienie, co oznacza, jakie pełni funkcje.
Większość informacji czerpano z Internetu z portalu progarchives.com (każdy opis powstania zespołu oraz rodzaj wykonywanej muzyku) oraz discogs.com,
a także ze stron internetowych poszczególnych zespołów i wykonawców oraz
z fanpage’ów na Facebooku. Istotnym źródłem informacji była również korespondencja z członkami lub menedżerami zespołów. Zdarzyło się również kilka
przypadków, w których nie było możliwości odnalezienia żadnych informacji
na temat zespołu, dostępne były jedynie okładki albumów lub bardzo krótka notka biograficzna członków zespołu, wtedy (na zasadzie domysłów lub zwracając uwagę na rodzaj wykonywanej muzyki, czytając teksty piosenek lub
słuchając muzyki) próbowano ustalić najbardziej wiarygodną wersję obranego
kierunku podczas kreowania nazwy. Wiadomo jednak, że są to domysły i nie
będziemy mieli 100% pewności, dopóki sami członkowie zespołu nie potwierdzą tychże nazw (inna sprawa, że i w takich sytuacjach nie zawsze można
mieć pewność co do uzyskania autentycznych wyjaśnień, zdarza się bowiem, iż
różni członkowie jednej grupy podają odmienne, czasem nawet sprzeczne informacje).
Bittová, Iva
Język nazwy: czeski
Odmiana muzyki: RIO / Avant-Prog
Iva Bittová to czeska awangardowa śpiewaczka i skrzypaczka. Urodziła się w 1958 roku
w Bruntálu na Morawach. Dorastała w muzykalnej rodzinie. Jej ojciec Koloman Bitto był znanym, pochodzącym ze Słowacji muzykiem, występował w teatrze; matka Ludmila – śpiewała.
Bittová studiowała w Brnie aktorstwo, śpiew oraz grę na skrzypcach. Od 1978 roku była członkinią teatru Divadlo na provázku (dziś Divadlo Husa na provázku). Od 1984 roku występowała jako
wokalistka i skrzypaczka ze swoimi utworami do ludowych tekstów oraz z bardzo znanym zespołem Dunaj, później z Škampovým kwartetem. Artystka wykonuje muzykę rockową w połączeniu z muzyką ludową Europy Wschodniej. Grając na skrzypcach wykorzystuje przeróżne techniki
m.in. używa skrzypiec jako banjo, uderza w struny różnymi przedmiotami.

Bittová zawsze występuje pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem
(używa aletonimu). Jeśli koncertuje z innymi muzykami, występy te są sygnowane jej nazwiskiem (Dunaj a Bittová, tytuł wspólnej płyty z zespołem Dunaj)
bądź całym zestawieniem antroponimicznym (np. Iva Bittová Classic z Škampovým kwartetem).
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Blue Effect
Modrý Efekt
M. Efekt
The Special Blue Effect
The Blue Effect
M Efekt
Język nazwy: angielski/czeski
Odmiana muzyki: jazz-rock / fusion

Blue Effect był czeskim zespołem rocka progresywnego założonym w 1968 roku przez głównego i zarazem jedynego stałego członka zespołu Radima Hladíka. Zespół kilkakrotnie zmieniał
styl swojej gry: od rhythm and bluesa, przez jazz fusion do art rocka. Blue Effect wydał dziewięć
albumów. Ten znany i wysoko oceniany także przez wielu fanów spoza swej ojczyzny zespół
aktywny był w latach 1968–1990 oraz 2004–2016 aż do śmierci Hladíka.

Blue Effect to w języku angielskim ‘niebieski efekt’ (blue ‘niebieski’, effect
‘efekt’). Zespół kilkakrotnie zmieniał nazwę. Pierwszą z nich była nazwa The
Special Blue Effect. Onim ten powstał za sprawą Vladimíra Mišíka (ówczesnego wokalisty grupy, a ponadto członka takich zespołów jak: Uragan, Komety,
The Matadors, skupina Karla Duby, New Force); nawiązywał on do modré
knížky (‘niebieskiej książeczki’). Niebieska książeczka w Czechosłowacji, a później w Czechach była zaświadczeniem o niezdolności do służby wojskowej –
niezdolność ta dotyczyła kilku członów zespołu. Niedługo potem nazwa została
skrócona do The Blue Effect.
Innym tłem powstania nazwy jest historia przedstawiona przez Jana Křtitela
Sýkorę – znanego czeskiego publicystę muzycznego – w czasopiśmie „Pop Music Express” 9. Sýkora pisze tak: „Nad beatowym Betlejem świeci nowa gwiazda! I wszyscy spojrzeli na gwiazdę na horyzoncie, śpieszyli do niej i jej się
kłaniali. Światło jej było jasnoniebieskie i dlatego zdecydowali się nazwać ją
Blue Effect” (Sýkora 1969; tłum. D.K.). W czasach normalizacji dla komunistycznej władzy niewygodna była angielska nazwa zespołu, więc grupa zmuszona
była zmienić nazwę na czeskojęzyczną – stąd ekwiwalenty Modrý Efekt,
M. Efekt czy M Efekt.
C
Język nazwy: nie określono
Odmiana muzyki: post rock / math rock
Zespół C powstał w 1999 roku. Został założony przez Josefa Sejka (bas) i Tomáša Bílého (perkusja). Później dołączył do nich Patrik Kučera (gitara) oraz Tomáš Cílek (klawisze). Zespół nagrał trzy albumy (Universum, Underlove, Opus Vulgaris) i jedną epkę (Dep). Członkowie grupy
grali również w zespołach Deverova Chyba czy Waawe. Uważa się, że zespół C jest projektem
9

Por. załącznik nr 4.
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pobocznym Waawe, jednak z czasem C zdobyło większą popularność, przez co Waawe zakończył swoją działalność w 2004 roku.

W wypadku C bardzo trudno stwierdzić, skąd wzięła się nazwa. Po wpisaniu
w przeglądarkę internetową zapytania „skupina C” (‘zespół C’), otrzymuje się
wyniki takie jak „řidičský průkaz pro skupinu C” czyli ‘prawo jazdy kategorii
C’ (na ciężarówki). Przy wyszukaniu angielskiego odpowiednika „C band”
wskazywane jest pasmo C jako fragment widma fal elektromagnetycznych w
zakresie promieniowania mikrofalowego10. Litera C jest także skrótowcem od
kilku słów, np. oznaczeniem chemicznym węgla – C (łac. carbonium); rzymskim zapisem liczy 100 – C; w szesnastkowym układzie liczbowym odpowiednikiem liczby 12. Przeanalizowałam teksty utworów zespołu, okładki płyt, niestety nie odnalazłam w nich żadnej wskazówki. C to po prostu trzecia litera alfabetu łacińskiego, która wywodzi się z greckiej litery gamma. I może po prostu
był to celowy zabieg zespołu. Posiadanie minimalistycznej nazwy skutkuje tym,
że fan zaczyna się zastanawiać, co może ona oznaczać i zagłębia się w świat
muzyki zespołu. I chyba właśnie o to chodzi, żeby zwrócić uwagę na muzykę.
Na pierwszej z płyt zespołu – Universum – muzycy podpisali się w następujący
sposób: Bass – Pepe C, Drums – Tommy C, Guitar – Patrik C, Keyboards – Tomske C. Każdy z muzyków wcześniej udzielał się w innej grupie muzycznej,
może stąd chęć utożsamiania się właśnie z nową grupą i pokazania, że Waawe
zakończył swoją działalność, teraz czas na C.
C & K Vocal
Język nazwy: czeski, angielski
Odmiana muzyki: eclectic prog
Zespół powstał w 1968 roku. Muzycznie wywodzi się z rockowej, jazz-rockowej i folk-rockowej awangardy. Założycielami grupy byli dwaj przyjaciele Jiří Cerha i Ladislav Kantor. Pierwszym wydanym LP była angielskojęzyczna płyta Generation, na której znajdowały się unikatowe
covery artystów rockowych takich jak: Uriah Heep11, Flamengo czy Marek Grechuta.

Nazwa C&K Vocal nie powstała przypadkowo, była efektem to zamierzonego działania. „W czasie powstania naszego zespołu, a to w 1969 roku, wymyśliliśmy nazwę, która moim zdaniem, patrząc w przyszłość, oznaczała jakość muzyczną grupy – Cesarsko-Królewska. Dlatego, że to akurat było rok po tym, jak
do naszego kraju wstąpiły wojska Układu Warszawskiego i przebiegała twarda
odbudowa komunizmu, natrafiliśmy na przeszkody. Z taką nazwą nie mogliśmy
istnieć. Na szczęście obiema literami (C i K) zaczynają się nazwisko dwóch
10
11

Por. https://en.wikipedia.org/wiki/C_band_(IEEE).

Uriah Heep to brytyjska grupa progresywno-hardrockowa utworzona w 1969 roku, jeden
z prekursorów heavy metalu.
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założycieli zespołu, czyli Cerha i Kantor. I dlatego, żebyśmy mogli grać m.in.
w teatrze Ateliér w Pradze, gdzie poznaliśmy cudowny, polski zespół Anawa,
zmuszeni byliśmy dodać do nazwy to «&». I to nam zostało do dziś”. Tak o powstaniu nazwy zespołu pisze Jiří Cerha12. Element vocal pochodzi z języka angielskiego i oznacza przymiotniki głosowy, wokalny, jako rzeczownik oznacza
wokal czyli śpiew. Zespół wydał 13 albumów, z czego w trzech występuje inny
zapis nazwy. Na albumach Veslo A Růže – Rocková Legenda O Sv. Vojtěchovi,
Sonety i Sedmiranný Blues występuje nazwa C.K. Vocal. Dziwi ta forma zapisu,
ponieważ np. na płycie Sedmiranný Blues, której książeczka opatrzona jest
słowem wstępnym samego Cerhy, używa on formy C&K Vocal13.
Cuprum
Język nazwy: łaciński
Odmiana muzyki: crossover prog
Cuprum jest młodym zespołem powstałym w 2007 roku. Brzmienie zespołu pochodzi z czasów, kiedy światem rządził beat. Psychodelia, folk rock, progresja są niewątpliwie bliskie sercu
muzyków. Zespół Cuprum gra autorską muzykę, tworzy go sześciu muzyków z wielkim
zamiłowaniem do beatu (Richard Malát – śpiew, flet poprzeczny, gitara; Jan Drchal – gitara;
Štěpán Vodenka – klawisze; Jaromír Hynek – gitara basowa; Jan Ježek – perkusja; Vladimír
Pošvic – śpiew, gitara akustyczna)14. Teksty utworów są tworzone w języku czeskim, zespół stylizuje się na kapelę z lat sześćdziesiątych – spodnie dzwony, batikowe koszule, huzarskie mundury,
żaboty i łapacze snów. Zespół wydał dwa albumy – Musica Deposita (2011) oraz Brahma Višnu
Šiva (2014).

W korespondencji z wokalistą zespołu Richardem Malátem pojawia się kilka
powodów powstania nazwy Cuprum. Pierwszym z nich jest fakt, iż zespół gra
„martwą” muzykę lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, i dlatego też chciał,
aby nazwa była w jakimś martwym języku – od razu na myśl przychodzi język
łaciński (w którym cuprum znaczy ‘miedź’). Jednocześnie muzycy chcieli
uniknąć nazwy angielskiej, ponieważ byłby to frazes, komunał, na dodatek ich
teksty są w języku czeskim. Malát dodaje, że jak wielu rockmanów, tak i oni
(członkowie zespołu) mają bardzo pozytywny stosunek do alkoholu, dlatego też
podobieństwo wymowy cuprum (łacina) i czeskiego kup rum! (‘kup rum’), bardzo im się spodobało. Stanowiło to także element przyciągając słuchaczy, ponieważ niejednokrotnie otrzymywali wiadomości, jak właściwie zapisują swoją
nazwę – Cuprum czy Kup rum15?
12

Z korespondencji mailowej z Jiřím Cerhą z dnia 11.07.2017.

13

Więcej na ten temat zob. https://www.discogs.com/Triga-C-K-Vocalu-Sedmiranný-Blues/
release/8743112.
14
15

Http://bandzone.cz/cuprum?at=info (dostęp: 21.07.2017).
Tłumaczenie własne z korespondencji mailowej z Richardem Malátem z dnia 11.07.2017.
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Dunaj
Język nazwy: czeski
Odmiana muzyki: RIO / avant-prog
Zespół powstał w Brnie w 1986 roku. Na początku swojej działalności występował dość sporadycznie, ponieważ większość jego członków brała udział w swoich własnych projektach muzycznych (m.in. Iva Bittová czy Pavel Fajt w zespołach takich jak Kolektiv, F.O.K). Kariera zespołu
nabrała tempa w 1989 roku, wraz z wydaniem albumu Dunaj a Iva Bittová. Krótko po tym
Bittová opuściła zespół i jego frontmanem został gitarzysta Jiří Kolšovský. Zespół tworzył i występował w różnych składach aż do 1998 roku (wypalenie muzyków, śmierć Kolšovskiego), a później zaliczył krótki powrót na scenę w roku 2002. W 2015 roku repertuar zespołu Dunaj na żywo
zaczęła grać kapela Dunajská vlna, z dwoma oryginalnymi członkami zespołu16. Dunaj stał się
najbardziej znaną grupą czechosłowackiej sceny alternatywnej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a jego spuścizna trwa do dziś, powracając w różnych projektach muzycznych, w których udzielają się byli członkowie zespołu.

„[...] Dunaj duní, Dunaj valí, krev se pění, krev se kalí. Dunaj hučí, Dunaj
duní [...]17” to fragment utworu pt. Dunaj w wykonaniu Ivy Bittovéj. Wyraz
Dunaj to hydronim, nazwa własna wielkiej europejskiej rzeki (drugiej, po
Wołdze, jeśli chodzi o długość), przepływającej przez Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Serbię, Rumunię, Ukrainę i Bułgarię. Onim Dunaj pochodzi od
łacińskiego leksemu Danubius, który był określeniem oznaczającym rzymskiego boga rzek. Pochodzenia nazwy zespołu można doszukiwać się w fakcie, że
skład zespołu był związkiem grupy przyjaciół, którzy odchodzili i wracali w różnych momentach istnienia grupy, niektórzy przelewali się jak fale Dunaju. Także ich muzyka była nieprzewidywalna (tak jak wody Dunaju, które są szybkie
i rwące); dużo się działo, zarówno w ich muzyce jak i w karierze poszczególnych muzyków.
Framus Five
Framus 5
Michal Prokop & Framus Five
Michal Prokop a’ Framus (5)
Język nazwy: angielski
Odmiana muzyki: eclectic prog
Framus Five jest najpopularniejszym zespołem rockowym w Czechach. Powstał w latach
sześćdziesiątych XX w. i z krótkimi przerwami występuje do dziś. Wokalistą zespołu jest Michal

16
17

Http://www.progarchives.com/artist.asp?id=5511 (dostęp: 21.07.2017).

Fragment tekstu Karla Davida Dunaj – tłumaczenie własne: „Dunaj huczy, Dunaj płynie,
krew się mąci, krew się pieni. Dunaj huczy, Dunaj płynie” (http://www.bittova.com/texty-zobraz.php?id=7; dostęp: 21.07.2017).
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Prokop18 (gitara). Zespół wydał osiem LP, dziewięć epek i singli, dwie kompilacje oraz jedno nagranie koncertowe. W zespole występują też tacy muzycy jak Luboš Andršt (Jazz Q, Energit) czy
Jan Hrubý (Etc…).

Michal Prokop o powstaniu nazwy pisze tak: „Po pierwsze Framus było bardzo tajemniczo brzmiącą nazwą, i tak też (tajemniczo) w latach sześćdziesiątych nazywały się zespoły (Olimpic, Krystal, itd.). Po drugie, taką nazwę
nosiły struny19, które przywiózł mi ojciec z Niemiec Zachodnich (RFN). I początkowo tylko Framus. Dopiero od 1967 roku nosimy nazwę Framus Five (dlatego, że faktycznie było nas pięcioro na scenie) – teraz już niekoniecznie – gramy nawet w ósemkę20”. Kolejne wersje nazwy, to onimy powstałe w wyniku
zakazu używania angielskich tekstów i nazw zespołów (podobna sytuacja spotkała Blue Effect). Inne warianty nazwy składają się z aletonimu (Michal Prokop) i nazwy zespołu.
Jeseter
Język nazwy: czeski
Odmiana muzyki: neoprog
Członkowie Jesetra pochodzą z Ostrawy i rozpoczęli swoją działalność w 2005 roku. Grupę
tworzą Jan Gajdica – gitarzysta, David Tobiasz – śpiew, Robert Hejduk – klawisze, Martin
Šimíček – bas i Lukáš Krejčí – perkusja. Rozpoczynali jako formacja coverująca legendarny brytyjski zespół Yes. Grupa wydała dwa albumy: Slavnost pro jednoho (2008) i Proměna (2012).

Jeseter to połączenie dwóch wyrazów ważnych dla zespołu. Pierwszym z nich
jest onim Yes (nazwa zespołu, którego covery muzycy grali) oraz éter ‘eter’ –
razem daje coś w rodzaju czegoś, co przypominałoby ducha zespołu Yes). „I początkowo też tak się nazywaliśmy Yeseter (i graliśmy wyłącznie muzykę Yes).
Drugim powodem takiej, a nie innej nazwy jest fakt, że szukaliśmy jakiegoś
czeskiego słowa, które w sobie miałoby zakodowane to Yes, i znaleźliśmy wyraz jeseter. Jeseter w języku czeskim oznacza rybę (gatunek bardzo stary) (w języku czeskim, jak i słowackim leksem jeseter określa jesiotra) i posiada w swojej nazwie ten wyraz yes, który jest naszą miłością do brytyjskiego zespołu Yes21.
Kazachstán
Język nazwy: czeski
Odmiana muzyki: crossover prog
18

Więcej na ten temat zob. Http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=
com_mdictionary& action= record_detail&id= 1000483 (dostęp: 22.08.2017).
19

Więcej zob. http://www.framus.de/en/Home.html (dostęp: 22.08.2017).

20

Korespondencja z Michalem Prokopem na facebook.com z dnia 12.07.2017.

21

Korespondencja mailowa z Janem Gajdicą z dnia 12.07.2017.
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Kazachstán jest kolejnym młodym ostrawskim przedstawicielem rocka progresywnego. Powstał w 2005 roku, w utworach wykorzystuje wiersze Jaroslava Žily. Główną postacią zespołu
jest Robert Hejduk – gitarzysta i kompozytor utworów (jest on także członkiem grupy Jeseter).
Pierwszym oficjalnym wydawnictwem była epka Bojím Se Bát (2008) z czterema dłuższymi
kompozycjami. Pierwszy pełny album nosi tytuł V Hrudi Pták (2011), jest on bardzo miłym prezentem dla fanów Blue Effect czy Pink Floyd. Kazachstán jest powiewem świeżości na czeskiej
progresywnej scenie rockowej.

Na swojej stronie internetowej zespół Kazachstán zadaje czytelnikowi pytanie: „Dlaczego nazwa Kazachstan?” Natychmiast otrzymujemy odpowiedź.
„Perkusista tego zespołu często odwiedzał ten kraj, i los chyba to sprawił, że nasza muzyka jest jak pusty step, wschód, odległość, nostalgia i tęsknota. A także
przyroda i obawa przed współczesną cywilizacją, która może ją zniszczyć”22.
Mahagon
Język nazwy: czeski
Odmiana muzyki: jazz rock/fusion
Zespół rozpoczął działalność jako duet folkowy we wczesnych latach siedemdziesiątych,
w składzie z Petrem Klapką i Janem Halą. Wkrótce muzycy zmienili swój styl na funk rock, do
twórczości dołączyli także instrumenty dęte. Po przyjęciu do zespołu Zdeny Adamovej (byłej wokalisty C&K, prywatnie żony Klapki) rozpoczęli flirt z popem. Wydali dwa albumy: eponimiczny
Mahagon (1978) oraz Slunečnice pro Vincenta van Gogha (1980). W 1981 r. Klapka i Amamova
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, co spowodowało rozpad zespołu.

Etymologia nieokreślona. Czeski wyraz mahagon oznacza ‘mahoń’ – drewno, które otrzymuje się z różnych gatunków drzew, służące m.in. do wykonywania korpusu gitar.
Plastic People of the Universe, The
Język nazwy: angielski
Odmiana muzyki: RIO / avant-prog
Zespół The Plastic People of the Universe powstał w najtrudniejszym dla czeskiej muzyki
roku 1968. Od początku istnienia zespół niewygodny był dla władzy komunistycznej. Zmuszony
był zejść do podziemia i też z tym podziemiem jest najbardziej kojarzony. Jest to najważniejszy
zespół czeskiego undergroundu, wręcz symbol czeskiej opozycji wobec komunistycznej władzy.
Zespół został założony przez Milana Hlavsa, Josefa Janíčka, Jiříego Kabeša i Jana Brabca. Ich
menedżerem był Ivan Martin Jirous (Żygadło-Czopnik 2013, s. 180).

Nazwa zaczerpnięta została z tytułu piosenki Franka Zappy Plastic People,
która opowiada o plastikowych ludziach, którzy obojętni są na otaczający ich
świat, o ludziach, którzy bezmyślnie wykonują rzeczy, którymi karmią ich media, i zadowoleniu z prowadzenia konsumpcyjnego trybu życia. Kolejny człon
nazwy (of the Universe) pokazuje, że sytuacja dotyczy całego wszechświata.
22

Http://www.skupina-kazachstan.cz/, tłumaczenie własne (dostęp: 12.07.2017).
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Plastycy (bo tak często w skrócie nazywa się tę grupę) nazwą nawiązywali również do twórczości Andy Warhola.
Podsumowanie
Przeprowadzona szczegółowa analiza artifonimów czeskich wykonawców
rocka progresywnego pozwala na wysnucie kilku wniosków. Mimo tego, iż zespoły tworzą muzykę wywodzącą się z jednego, głównego nurtu, jakim jest
rock progresywny, prezentują niemałą różnorodność strategii dobierania swoich
nazw. Większość zespołów przybiera nazwy dwu- lub więcejwyrazowe. Mało
wśród czeskich nazwach wykonawców rocka progresywnego „buntowniczych”
nazw czy nawiązań do narkotyków (na to wskazuje w myśl stereotypu styl rockowy), sytuacji politycznej (być może ma to związek z ostrą cenzurą i zakazami
występów w czasach komunizmu). Wykonawcy o wiele chętniej sięgają po aletonimy czy w jakiś sposób swoją nazwą nawiązują do twórczości znanych, zachodnich wykonawców. W latach sześćdziesiątych „modne” było nadawanie
nazwy w języku angielskim (upodobnienie się do brytyjskich idoli), po wprowadzonym zakazie okazało się, że równie dobre i ciekawe nazwy można nadawać w języku czeskim. Zespoły młode (lata dziewięćdziesiąte XX w. i później)
przyjmują najczęściej nazwy łacińskie lub angielskie. Często wybór nazwy nie
posiada żadnego „klucza”, wystarczy więc, że konkretny onim brzmi dobrze
i po prostu podoba się muzykom. Czasami to swoisty impuls kieruje doborem
nazw.
Każdy zespół stara się przyjąć nazwę, która będzie zarezerwowana tylko
i wyłącznie dla niego. Stara się wyróżnić nazwą, wskazać nią swoją stylistykę
muzyczną, lecz również spojrzenie na świat. Tak też jest w przypadku czeskich
zespołów rocka progresywnego, które w początkowej fazie powstawania rocka
(lata sześćdziesiąte) swą nazwą w jakiś sposób chciały nawiązać do muzyki,
którą wykonują, w następnych dekadach (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte)
– do wielkich przedstawicieli zachodniego świata muzycznego. W latach kolejnych, wraz z rozwojem przemysłu fonograficznego, coraz lepszym łączem internetowym i powstaniem popularnych serwisów muzycznych, odchodzi się od
nazw rodzimych, ujawnia się przewaga języka angielskiego – wiąże się to
z chęcią dotarcia do jak największej rzeszy fanów. Niektóre ze starszych zespołów, wraz ze wzrostem popularności, zaczynają posługiwać się nazwami
w różnych wariantach językowych.
Niektóre nazwy przyjmują funkcje typowo identyfikacyjne, różnicujące,
inne zaś są dokładnie przemyślane, są efektem swoistej strategii, która ma
współtworzyć spójny obraz wraz z innymi subkodami twórczości artystycznej
(Marcinkiewicz 2014, s. 172).
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Wszystkie nazwy zespołów (bez względu na to, czy udało się dotrzeć do
etymologii powstania nazwy, czy też nie) są bardzo interesujące. Uważam, że
możliwa jest własna ich interpretacja, z zachowaniem oczywiście wszystkich
kryteriów (nie tylko zwracając uwagę na rodzaj wykonywanej muzyki,
twórczość, teksty, ogólny wyraz artystyczny, ale także na kontekst historyczny,
społeczny, kulturowy, socjologiczny czy antropologiczny).
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Wokół choronimów Česká republika, Čechy,
Česko, Czechia
Abstract
The article raises the question of names: Česká republika, Čechy, Czechia, Czechia. Is shown
in outline the history of the discussion on the proper names of the Czech state. The greatest attention is given to the name Czechia, which is currently under discussion among the Czech population, scientists, politicians and journalists. Pictured is the need for functioning in the minds of
Czech and international names in English. So far, the Czechs themselves have tried to create the
name and in the sphere of language function name of the Czech Republic. Often people who are
involved in the discussion of the proposal to introduce the name Czechia have a vague idea about
its meaning and origins. For this reason, the discussion goes beyond rationality.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię nazw własnych: Česká republika, Čechy, Česko, Czechia. Ukazana
jest w zarysie historia dyskusji nad nazwami własnymi państwa czeskiego. Największą uwagę poświęcono nazwie Czechia, o której aktualnie dyskutuje się wśród ludności Czech, naukowców,
polityków oraz dziennikarzy. Ukazana jest potrzeba funkcjonowania w świadomości czeskiej jak
i międzynarodowej jednoczłonowej nazwy w języku angielskim. Do tej pory Czesi sami próbowali tę nazwę utworzyć i w sferze językowej funkcjonowała nazwa Czech. Często osoby, które
biorą udział w dyskusji o propozycji wprowadzenia nazwy Czechia mają mgliste pojęcia o jej
znaczeniu i pochodzeniu. Z tego też powodu dyskusja wychodzi poza ramy racjonalności.
Keywords: toponyms, The Czech Republic, Czech, Czechia
Słowa kluczowe: toponimy, Česká republika, Čechy, Česko, Czechia

Nazwy państw (choronimy) stanowią część toponimów. Choronimy to nie
tylko nazwy państw, ale również części świata, obszarów, regionów, jednostek
administracyjnych, obszarów wydzielonych (Zych 2014, s. 95). Nazwy państw
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są używane w komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej. Pełnią funkcję informacyjną, gdy chcemy zlokalizować miejsce danego wydarzenia, używając nazwy
państwa. Funkcjonowanie tychże nazw jest niezwykle ważne z punktu widzenia
międzynarodowej komunikacji. Dlatego bardzo istotne jest, aby ważny polityk
lub urzędnik państwowy używał poprawnej nazwy państwa. Aby uniknąć nieścisłości przy używaniu nazw państw, przy ONZ pracuje Grupa Ekspertów ds.
Nazw Geograficznych (UNGEGN), która publikuje oficjalne wykazy nazw
państw. W 2016 roku członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są 193
państwa. UNGEGN publikuje nazwy tych państw w specjalnym dokumencie,
w którym zawarte jest określenie, uwzględniające formę używaną w języku
urzędowym danego państwa oraz w językach urzędowych ONZ, tj. angielskim,
arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim (Zych 2014, s. 95).
Wiele państw świata używa dwie nazwy: jedno- i dwuczłonową. Nazwa jednoczłonowa jest nazwą oficjalną, ale nie stosuje się jej na spotkaniach politycznych. Natomiast nazwa dwuczłonowa jest także nazwą oficjalną, ale figuruje
ona w ważnych dokumentach. Jest także umieszczana w miejscach, które zajmują podczas spotkań wysocy urzędnicy. Nazwa dwuczłonowa pojawia się
również na budynkach ambasady. Niniejszy artykuł dokonuje opisu nazwy kraju naszego południowego sąsiada, Czech. W przestrzeni językowej istnieje czeska nazwa oficjalna jedno- i dwuczłonowa: Česko oraz Česká republika. W dokumentach UNGEGN figuruje angielska nazwa dwuczłonowa: The Czech Republic, lecz brak jest nazwy jednoczłonowej. W kwietniu 2016 roku Czechy
podjęły się ustalenia jednoczłonowej nazwy w języku angielskim, proponując
formę Czechia, co wywołało dyskusję w tym kraju. Praca stara się przybliżyć
znaczenie i rozumienie takich nazw, jak: Česká republika, Čechy, Česko, Czechia.
Česká republika
Nazwa państwa czeskiego jest źródłem sporów i analiz. Na początku lat 90.
XX wieku nastąpił definitywny rozpad Czechosłowacji na Czechy i Słowację.
Od tego momentu dyskusje nad nazwą kraju nie milkną, a często towarzyszą
temu emocje. Oficjalna nazwa kraju to Česká republika. Występuje ona w Konstytucji Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 roku, w preambule stwierdza się
jednoznacznie, że:
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [...] (http://www.psp.cz/
docs/laws/constitution.html).

W rozdziale 1 w podstawowych ustanowieniach stwierdza się ponadto, że:
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana (http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html).
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W całej Konsytutcji nie pojawia się ani razu inna nazwa kraju. Natomiast
oficjalną nazwą angielską jest The Czech Republik. Nazwa czeska jest obowiązująca. We wszystkich aktach prawnych pojawia się nazwa Česká republika. Umieszczona jest również w czeskim dowodzie osobistym oraz paszporcie.
Zdaniem L. Čižmárovej każde państwo ma dwie nazwy. Jedna nazwa o charakterze politycznym i taką jest Česká republika używana w oficjalnych politycznych tekstach, na spotkaniach głów państw, zjazdach, konferencjach, w których
udział biorą prezydenci i premierzy. Drugi rodzaj nazwy to nazwy geograficzne. W tym przypadku autorka za nazwę geograficzną uważa formę Česko. Tę
formę Czesi używają w codziennej komunikacji, nazwa ta pojawia się na dresach sportowców podczas mistrzostw i olimpiad. Jedna forma jak i druga są
równoprawne i oficjalne (Čižmárová 1999, s. 1–15).
Čechy
Natomiast nazwa Čechy jest nazwą krótką, formą potoczną na określenie nazwy krainy geograficzno-historycznej, tzw. Czechy właściwe, do której nie zalicza się Moraw i Śląska (Siatkowski 2006, s. 15). Nazwą tą nie można potocznie
określać całego państwa. Čechy jako państwo zostało utworzone (bez terenów
Moraw i Śląska) w 995 roku za panowania księcia Bolesława II. Był to rok, gdy
Przemyślidzi rozprawili się ze Sławnikowicami, niszcząc ich siedzibę w Libicach, przypieczętowując zjednoczenie ziem. W związku z kontekstem historycznym za pomocą nazwy Čechy nie można określać bytu państwowego.
W świadomości historycznej Czechów istnieje także nazwa Země koruny české,
w skład której wchodzą: Czechy, Morawy i Śląsk. Królestwem państwo to staje
się za panowania Vratysłava II w 1085 roku. Ziemie Moraw i Śląska zostały
przyłączone do Czech.
Jednakże Masaryk, kiedy na emigracji starał się o stworzenie niepodległego
państwa jako przyszłej nazwy nowego państwa używał nazwy Nezávislé Čechy.
Nazwa ta pojawia się w bogatej korespondencji Masaryka w latach 1915–1917.
Liga Słowacka proponowała nazwę Slavia. W 1939 roku, gdy kraj był okupowany przez III Rzeszę, okupant zaproponował nową nazwę: Česky Protektorát
Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren). Jednakże w mowie potocznej Czesi nigdy nie używali pełnej nazwy tylko Protektorat.
Česko
Krótką formą (jednowyrazową) oficjalnej nazwy państwa jest Česko. Zdaniem Jaromíra Běliča nazwa ta nie może zostać odrzucona ze względów językoznawczych, ponieważ jako rzeczownik została utworzony od przymiotnika
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český (Bělič 1968, s. 299–301). Jednak w latach 1918–1992, w nazwie Česko
jezykoznawcy upatrywali ukrytą egzystencję nazwy Československo. Argumentem przeciwko nazwie Česko była sama rzeczywistość, ponieważ istniała federacja państw Czech i Słowacji a nie samych Czech. Problem nie tkwił w samym
słowie, ale ma związek z tym, że może być rzadko używane a przez to nie wejdzie do potocznej mowy obywateli czeskich. Nieco inne wyjaśnienie podała
Miloslava Knappová, która wyraz Česko uważała na synonim České socialistické republiky (Knappová 1983, s. 205–206). Ponadto stwierdza:
Názvem Česko rozumíme české země, tj. Čechy, Moravu a (československou) část historického Slezska, jinými slovy řečeno část Československa bez Slovenska (Knappová 1983, s. 205).

Często używana jest w mediach, choć nazwa ta również wzbudzała wiele
kontrowesji i dyskusji. W pierwszych miesiącach ogłoszenia niepodległości
kraju, obowiązywała nazwa Česko-Slovensko. Zmiana proponowanej nazwy nowego kraju pojawia się po 1917 roku, która brzmiała Česko-Slovenská republika a w korespondencji używa się formy Česko-Slovensko. Od 1920 roku do
chwili obecnej istniało wiele form nazw państwa, które ukazane są poniżej:
– Československá republika, do roku 1920 także jako Česko-Slovensko, określana jako
I republika, która świadomości politycznej istniała od 28 października 1918 roku do
30 września 1938 roku. Pod tą nazwą rozumiano, że w jej skład wchodzą: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus.
– Československá republika, II republika funkcjonowała również nazwa Česko-Slovensko, istniała od 1 października 1938 roku do 15 marca 1939 roku, okrojona o Sudety
i Słowację.
– Protektorát Čechy a Morava, jej egzystancja państwowa trwała od 16 marca1939
roku do 8 maja 1945 roku. W jej skład wchodziły Śląsk, Morawy i Czechy właściwe
bez Słowacji.
– Československá republika, po zakończeniu II wojny światowej powrócono do nazwy
republika. W tej formie nazwa funkcjonowała od 9 maja 1946 roku do 10 lipca 1960
roku. Po wojnie państwo utraciło Podkarpacką Ruś na rzecz ZSRR, ale pod tą nazwą
rozumiano ziemie: Czechy właściwe, Słowacja, Morawy i Śląsk.
– Československá socialistická republika, państwo pod tą nazwą funkcjonowało od 11
lipca 1960 roku do 28 marca 1990. Skład krain bez zmian.
– Československá federativní republika, byt tej nazwy był krótki – 29 marca 1990 roku
– 22 kwietnia 1990 roku. Skład krain również się nie zmienił.
– Česká a Slovenská federativní republika, ta nazwa funkcjonowała od 23 kwietnia
1990 roku do 31 grudnia 1992 roku, gdy nastąpił rozłam na Republikę Czeską i Republikę Słowacką, w wyniku kompromisu. Wyraźnie wyodrębnione w nazwie dwie części istniejącego jeszcze kraju: Słowacja, Czechy właściwe, Morawy i Śląsk (J. Tomaszewski, s. 241–247).
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Česká republika – Česko, jedna nazwa jak i druga funkcjonuje w dokumentach oraz w świadomości mieszkańców od 1 stycznia 1993 roku do chwili obecnej. W skład państwa wchodzą krainy: Czechy właściwe, Morawy i Śląsk.
Dyskusja na temat nazwy kraju wybuchła w grudniu 1938 roku i toczyła się
na łamach wielu czeskich czasopism. Nazwę Česko proponował na łamach „Lidovych novin” Trávníček, który stwierdził, że
Česko je přece tvořeno z přídavného jména český jako Rusko z ruský, Polsko z polský, Bulharsko z bulharský, Německo z německý […] a to zajisté nejsou jména hanlivá. Proti 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, abychom do jeho názvu bez
příčiny vkládali hanlivou příchu“ (F. Trávníček).

Dyskusje o nazwie Česko w 1938 roku rozpoczął właśnie Trávníček, a dyskusja nad tą nazwą trwała do końca lat 90. XX wieku, w której udział wzięło
wielu wybitnych czeskich językoznawców oraz dziennikarzy. Wyrażone zostały
różne postawy, poglądy oraz emocje. Jednakże Czesi wielokrotnie się przekonali, że wiele państw obok oficjalnej dwuczłonowej nazwy, posiada również jednoczłonową, np.: Belgie – Belgické království, Brazílie – Brazilská federativní
republika, Bulharsko – Bulharská republika, Německo – Spolková republika
Německo, Mexiko – Spojené státy mexické. Więc dlaczego nie może tak być
w przypadku Czech? Obecnie dyskutuje się nad nazwą Czechia, która ma być
oficjalną krótszą wersją angielską nazwy kraju, którą politycy oraz czołowi politycy będą posługiwać się na arenie międzynarodowej przede wszystkim podczas obrad ONZ, o czym więcej zostanie powiedziane w dalszej części artykułu.
Dodatkowo Internetová jazyková příručka dodaje w tej kwestii, że
Česko je tedy výraz podstatně starší než název Československo, resp. Československá republika. Nevznikl až mechanickým odtržením první části názvu. Jeho základem je slovo Čech. Od něj
bylo odvozeno (etymologicky očekávané) přídavné jméno češský, ale už ve staré době došlo
k zjednodušení a ujala se podoba český (pro doklady obou přídavných jmen a komentář k nim viz
Elektronický slovník staré češtiny http://vokabular.ujc.cas.cz). Podobu český uvádí pak i základní
lexikografické dílo doby národního obrození, Jungmannův Slovník česko-německý (1834–1839).
Z hlediska současného jazyka je Česko, odvozené od přídavného jména český, slovo náležité,
ústrojně utvořené, funkční a vyhovuje komunikačním potřebám uživatelů češtiny“( http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cesko#bref1).

Po II wojnie światowej znów rozgorzała dyskusja nad nazwą Česko. Wielu
sprzeciwiało się tej nazwie tylko dlatego, że używali jej hitlerowcy. Znów w tej
dyskusji udział wziął Trávníček, który bronił jej, stwierdzając, że:
Výklad o Česko je pochybený… Naprosto se nelze dovolávat složených jmen jako Kutnohorsko, […] je přece jasné, že Československo nevzniklo z České Slovensko, a nelze je proto
srovnávat s názvy jako Kutnohorsko […] Co se týče navrhovaného Češsko: bylo sice původně
češský, ale už ve staré době se ujalo zjednodušené znění český. Je pravda, že je v češství původní
skupina šs, ale to je slovo nové, které spojujeme v jazykovém povědomí spíše s Čech, Čechy než

28

Sebastian TABOŁ

s český. Naopak má zcela obdobné podstatné jméno českost jen s, protože je zřetelně pociťujeme
za odvozeninu od český. Protějšek starého a plně vžitého názvu Slovensko může znít jen Česko
[…] Název Čechie považuje sám navrhovatel za nevhodný. Dodávám, že je to svým tvořením slovo hybridní, mající základ (Čech, Čechy) domácí, ale příponu (-ie) cizí, od původu latinskou. Proto může být Čechie názvem literárním, básnickým, jakým vskutku je, ale naprosto ne názvem
běžným. Bylo by neústrojnou odchylkou od všech našich ostatních zeměpisných názvů Čechy,
Morava, Slovensko, Slezsko (Trávníček 1949).

Internetová jazyková příručka podaje również, że nazwa ta pojawiła się już
w dokumencie z 1777 roku:
Tak vidíme při zemích německých Česko, Moravu, Rakouské Slezsko (Knihy metodní pro
učitele českých škol, Praha 1777, s. 333).

W tym dokumencie leksem Česko użyty został jako synonim starszego słowa Čechy. Słowo Česko powstało od leksemu Čech (Bělič 1968, s. 299–301).
Zdaniem Vladimíra Hirscha nazwa Česko wzbudza dykusje z wielu powodów.
Pierwszym powodem jest zbyt krótka nazwa, która wyklucza terytorium Słowacji, co dla starszej generacji pamietającej związek Czech i Słowacji jest nie do
przyjęcia. Młodsze pokolenie, ktre takich doświadczeń nie ma, nazwa ta nie stanowi problemu. Inna grupa, zdaniem Hirscha, podejmuje wątek estetyczny, dla
którego należy z nazwy Česko zrezygnować, ponieważ jest ona zbyt twarda, nie
mająca charakteru poetyckiego i malowniczego. Jest to nazwa specjalistyczna
także o charakterze geograficznym, która w sposób jednoznaczny ma okreslać
desygnat, jakim jest określone terytorium. Zdaniem autora nazwa ta jest pragamtyczna, która ma spełniać rolę oznaczania konkretnego terytorium (Hirsch
2013, s. 3). Natomiast kwestie estetyczne pozostawia literatom i poetom. Analizowana nazwa wiąże się z mieszkańcami kraju – Czechami oraz z Republiką
Czeską. Mieszkańcy Moraw, określanych mianem Morawian podają argument
przeciwko nazwie Česko, ponieważ nie wiąże się, ich zdaniem, z terytorium
Moraw. Morawianie uważają, że nazwa Česko może funkcjonować w sferze
społecznej, ale wylącznie w połączeniu z nazwą Moraw. Hirsch uważa, że taki
argument należy odrzucić, ponieważ nazwa Česko i Morava funkcjonowały
w historii tylko w okresie Protektoratu (Hirsch 2013, s. 3). Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko wprowadzeniu tej nazwy jest jej nieodpowiednia forma gramatyczna. Zdaniem przeciwników nazwy Česko, krótka forma nazwy kraju powinna brzmieć Češsko. Hirsch wyjaśnia, że nazwa Česko kończąca
się na sufiks -sko, tworzona jest w języku czeskim od przymiotnika český,
według wzoru: český – Česko, řecký – Řecko, rakouský – Rakousko, polský –
Polsko, respektując przy tym najnowsze kryteria poprawności językowej
(Hirsch 2013, s. 3–4).
Podejmując temat jednowyrazowej nazwy czeskiej na określenie państwa
czeskiego nalezy na koniec wspomnieć o dwóch inicjatywach. W październiku
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1997 roku w Brnie została założona organizacja Občanská inicjativa Česko/
/Czechia, która walczyła o uznanie oficjalnej jednowyrazowej nazwy kraju
w formie Česko, a obecnie swoją energię konsoliduje, aby nazwa angielska Czechia została uznana i przyjęta przez czeskie społeczeństwo. 29 styczniu 1998
roku Czeskie Towarzystwo geograficzne (Česká geografická společnost) zorganizowała w Pradze na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Karola konferencję, na którą przybyło wielu specjalistów, którzy debatowali nad jednowyrazową nazwą Czech. Wynikiem tego spotkania stał się zredagowany tekst Stanovisko geografů, jazykovědců, historiků a pracovníků dalších vědních oborů
k otázce oficiálního jednoslovného geografického názvu pro českou republiku.
W dokumencie tym zostało jednoznacznie stwierdzone:
Třebaže se tolik mluví o slušnosti, toleranci a pokoře, jednoslovný oficiální název Česko bývá
nejen bezdůvodně znevažován, ale v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu i cenzurován
(http://www.phil.muni.cz/slav/struktura/czechia/stanovisko_1998.pdf).

W kwestii jednowyrazowej nazwy Česko senatowie czescy, w tym: Jaroslav
Šula, Martin Mejstřík, Vladimír Železný oraz marszałek Senatu Petr Pithart
pod- czas zwołanych obrad w Senacie w tej sprawie opowiedzieli się jednoznacznie za nazwą Česko jako czeską formą jednowyrazową oraz formą angielską
Czechia (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value
=27462).
Na obrady Senatu zostało zaproszonych wielu specjalistów, w tym: Libuša
Čižmárová, (Instytut Jezyka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk Republiki),
Zdeněk Beneš (Instytut Historii Języka Czeskiego Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Karola w Pradze), Leoš Jeleček, (Katedra Geografii Społecznej
i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze), Pavel Krejčí, (Instytut Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie), Karel Oliva, Instytut Jezyka Czeskiego Czeskiej
Akademii Nauk Republiki), Lubomír Slezák, (Instytut Historyczny Czeskiej
Akademii Nauk) oraz Oldřich Pašek, (Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny).
Naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe również zgodzili się z poglądami senatorów, że nazwa Česko jest umotywowana historycznie i językowo. Natomiast nazwa Czechia powinna funkcjonować obok oficjalnej politycznej dwuwyrazowej nazwy kraju jako angielska oficjalna nazwa jednowyrazowa.
Czechia
Kiedy 1 stycznia 1993 roku przestała istnieć Czechosłowacja, minister spraw
zagranicznych Josef Zieleniec dwa dni później pojawił się w siedzibie ONZ,
aby powiadomić o istnieniu nowego państwa. Po wyjściu z budynku dziennikarze zapytali ministra: Jak będzie się nazywać nowe państwo? Zelenec odpowie-
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dział, że prawdopodobnie Czechlands lub Czechia1. Oficjalna nazwa kraju w języku angielskim brzmi: The Czech Republic. Brakował tylko nazwy krótszej.
Oficjalną krótką nazwę można było poznać m.in. podczas cyklicznych Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Za każdym razem sławni hokeiści, w tym
Jaromir Jagr mieli na koszulkach napis Czech. Widocznie nawet sportowcy czescy dostrzegają konieczność ustalenia jednowyrazowej nazwy swojego kraju
w języku angielskim. Sportowcy postanowili sobie sami poradzić, ustalając, że
nieformalnie tą nazwą będzie Czech, jeden z dwóch członków oficjalnej nazwy
angielskiej. Nazwa ta nie jest unormowana żadną przyczyną językową czy historyczną. Nazwa ta: Czech nie pochodzi od słowa: Čech, český, čeština czy
Česko. Sportowcy postanowili sami znaleźć sobie dla potrzeb igrzysk pewien
angielski słowny ekwiwalent (Krejči 2009, s. 200–203).
Biorąc pod uwagę możliwości tworzenia nowych słów w języku angielskim,
do podstawy słowotwórczej Czech możemy dodać dwa sufiksy: -’a lub -land.
Słowo land, tłumaczone na kraj nie jest tak często wykorzystywana w tworzeniu nowych słów, mających związek z Czechami, jak sufiks -ia, np.: Bohemia,
Moravia, Silesia, Czechoslovakia. Za pomocą sufiksu -’a został utworzony cały
ciąg innych nazw krajów, jak: Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Styria, Bavaria.
O konieczności ustalenia jednoczłonowej nazwy na Czechia i jej rozpropagowania w środowisku międzynarodowych dyplomatów i polityków przekonało wydarzenie, które miało miejsce podczas EXPO 2000, które zorganizowane zostały w Niemczech w Hanowerze. Pawilon czeski został przez organizatorów nazwany Czecnia. W angielskiej nazwie Niemcy zamienili literę h w n.
Kłopoty z nazwą kraju wynikały stąd, że słowo Czechia nie było spopularyzowane, nie uświadomiono dość dobitnie opinii publicznej, że jednoczłonowa nazwa kraju będzie brzmieć w taki a nie inny sposób. Dyplomaci czescy podczas
wystąpień na arenie międzynarodowej nie zamieszczali nazwy jednoczłonowej,
która utkwiłaby w świadomości językowej.
Ostateczne starania o usankcjonowanie jednowyrazowej nazwy w języku angielskim miały miejsce 14 kwietnia 2016 roku w pałacu prezydenckim. Miloš
Zeman oraz rząd z premierem Bohuslavem Sobotką na czele, podjęli decyzję,
aby w kontaktach międzynarodowych używać również nazwy Czechia. Zdaniem polityków nazwa angielska Czech Republik jest zbyt długa a krótka nazwa
ułatwi i uprości kontakty polityczne i biznesowe. Obie nazwy mają funkcjonować w międzynarodowej przestrzeni publicznej. Minister spraw zagranicznych
Lubomír Zaorálek wystosował w tej kwestii tzw. notę werbalną, w której zwrócił się do ONZ w sześciu językach, aby zaaprobować skróconą wersję nazwy
1

Por. wydanie gazety „Herald Tribune” z dnia 3 stycznia 1993 roku.
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angielskiej kraju na Czechia. Również i w tej kwestii naród czeski jest podzielony. Jedni uważają, że nowa nazwa im się nie podoba, inna część mieszkańców
Czech stwierdza, że pomysł wprowadzenia na salony skróconej wersji ich kraju
jest potrzebna i wręcz konieczna. Także w tej kwestii mieszkańcy Czech doszukują się kontekstu politycznego. Mieszkańcy Moraw skoncentrowani wokół partii politycznej Morawianie są przeciwni tej nazwie, ponieważ nie nawiązuje
ona do Moraw tylko do właściwej części Czech. Krytycznie w tej materii wypowiedziała się także minister rozwoju Karla Šlechtová, która wydała wiele miliardów koron na promocję logo kraju, w którym umieszczona została nazwa
The Czech Republik. Uważa także, iż nowa nazwa będzie powodem mylenia
Czech z Czeczenią, ponieważ nazwy angielskie są do siebie podobne. Pani minister na twitterze umieściła taki wpis:
Nesouhlasim s nazvem Czechia. Nechci, aby si nasi zemi pletli s Cecenskem. Mame za miliardu koupeno logo Czech Republic.To hodlam prosadit (http://zpravy.idnes.cz/cesko-nazev-zaoralek-prazsky-hrad-dr4 /domaci.aspx?c=A160414_193856_domaci_kha.

Nazwa Czechia pojawia się w rozporządzeniu czeskiego ministra edukacji nr
489/2003 dotyczącym jednowyrazowej geograficznej nazwy Republiki Czeskiej
(file:///C:/Users/aga/Desktop/geografia.pdf), którym jednoznacznie stwierdza,
że w języku angielskim występuje jednowyrazowa nazwa kraju właśnie w postaci Czechia (czytaj: Czekia). Jest angielski ekwiwalent wyrazu Česko. Poza
tym ta nazwa została zaakceptowana już w 1993 roku przez Česky úřad zeměměřictví a katastrální (Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny), który współpracuje z Instytutem Języka Czeskiego (Ústav pro jazyk český) oraz z wieloma
innymi instytucjami, podczas dokonywania kodyfikacji nowych nazw własnych
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/fakta_a_data_k_aktualitam/x2016
_04_21_doplneni_prekladu_kratkeho_nazvu_cesko.html).
Wprowadzenie tego jednoczłonowej nazwy angielskiej ma charakter pragmatyczny. W rzeczywistości języka angielskiego funkcjonuje nazwa dwuczłonowa: The Czech Republic, ale nie istniała w obiegu oficjalnym, wersja jednoczłonowa, która byłaby zaakceptowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W przypadku Polski istnieją dwie nazwy: dwuczłonowa – Republic of
Poland oraz jednoczłonowa: Poland. Podobniej zmiany chcą dokonać Czesi.
Posługiwanie się jednoczłonową nazwą będzie ułatwiało pracę wszelkich instytucji państwa oraz innych organów, w tym także dyplomatów i biznesmenów.
Wariant nazwy Czechia z sufiksem -ia pochodzi z łaciny. Łacińska forma Czechia lub Cechia pochodzi z XVII wieku a forma angielska po raz pierwszy została użyta w 1866 w brytyjskiej prasie. Zdaniem Alexandra Vondry nazwa
Czechia spowoduje, że będzie się mylić Czechów z Czeczenami, ponieważ
w języku angielskim ten region świata określany jest angielskim słowem Che-
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cheyna lub Chechenya (Hirsch 2013, s. 6). Vondra dalej stara się zniechęcić
Czechów do nazwy Czechia, ponieważ wprowadzenie jej na międzynarodową
scenę, spowoduje nie tylko mylenie Czechów z Czeczenami, ale przyczyni się
do poważniejszych kłopotów związanych z ruchem turystycznym, bo nikt nie
będzie chciał jeździć do kraju, w którym prowadzona jest wojna. W pewnym
sensie Vondra może mieć rację, ale tylko w przypadku mylenia angielskiej nazwy Czechia z Czechnya. Dostrzegłem to, gdy podczas ataku terrorystycznego,
który miał miejsce w kwietniu 2013 roku w Bostonie w USA, amerykańscy
czytelnicy powiązali nazwę Czeczeni z Czechami. Moim zdaniem jest to raczej
problem tych amerykańskich czytelników, którzy nie mają pojęcia, gdzie na
mapie świata leży Czeczenia czy Czechy. Świadczy to tylko o niskich kompetencjach merytorycznych tych ludzi, którzy takiej karygodnej pomyłki się dopuścili. Z powodu niskiej świadomości geograficznej nie można od razu myśleć
o poszukiwaniu innej nazwy kraju. Jednakże, gdyby Czechy mylono z bardziej
rozwiniętym terenem europejskim, myślę, że żaden głos krytyki wtedy by się
nie ozwał.
Analizując głos Czechów, komentujących wprowadzenie jednowyrazowej
nazwy angielskiej Czechia, należy zwrócić uwagę na to, że Czesi, proponowali
inne nazwy angielskie takie, jak: Czechland, Czechlands, Bohemia. Jednakże
nazwy te nie mają żadnego historycznego uzasadnienia. W latach 20 i 30. XX
wieku w prasie amerykańskiej używano słowa Czechia, w odniesieniu zachodniej i wschodniej części kraju - Czechosłowacji, a w przypadku Czechland, Czechlands, Bohemia nikt nigdy takiego nazewnictwa nie stosował.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej zajęło w sprawie
propozycji nazwy Czechia jednoznaczne stanowisko, z którym każdy może się
zapoznać. Organ ten stanowi, że:
Název Czechia – nejedná se o přejmenování České republiky jako státu, ale pouze o doplnění překladů krátkého názvu Česko do databází OSN. Označení Česká republika i nadále
zůstává platné. Jedná se o politický název země a nic se na něm nemění. Označení Czechia je pouze anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko. Záleží vždy na daném subjektu,
zda se rozhodne užívat delší verzi, tj. Česká republika/Czech Republic nebo kratší verzi Česko/
/Czechia (www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/fakta_a_data_k_aktualitam/x2016_04_21_doplneni_prekladu_kratkeho_nazvu_cesko.html).

Poza tym państwo zarezerwowało domenę internetową czechia.eu.
Zakończenie
Dyskusje Czechów o angielskiej jednoczłonowej nazwie ich kraju nie sprzyjają utwierdzaniu w świadomości świata ich nazwy. Pospolity mieszkaniec każdego kraju mógłby zapytać: To jak w końcu nazywa się wasz kraj? Myślę, że

Wokół choronimów Česká republika, Čechy, Česko, Czechia

33

wystarczy konsekwentnie używać nazwy Czechia, choćby poprzez pisanie na
metkach towarów „Made in Czechia”, by międzynarodowa opinia publiczna zapamiętała ją (Kukal 2014, s. 22). Całości dyskusji nad poszczególnymi nazwami nie sposób ukazać szczegółowo w formie artykułu, ale osoby zainteresowane
tą kwestią miały możliwość uzmysłowienia sobie faktu, że dyskusje wśród mieszkańców Czech dotyczące aktualnej czeskiej i angielskiej jednowyrazowej nazwy ich kraju trwają od wielu lat. Kiedy się zakończą trudno wyrokować. Jedno
jest pewne – dyskusja nadal trwa, a argumenty używane czasem mają fundament emocjonalny a nie merytoryczny. Z argumentami emocjonalnym trudno
dyskutować. Jak wskazuje Andrzej Czerny nazwy geograficzne pełnią m.in.
funkcję drugorzędną, która jest nośnikiem treści związanych z nazywanym miejscem. Nazwy geograficzne są również nośnikami różnych znaczeń, którym
użytkownicy przypisują pewne treści (Czerny 2011, s. 245). Z każdą nazwą
związany jest ładunek kulturowy oraz treść. Z tego powodu Czesi aktualnie
dyskutują nad angielską formą Czechia, z którą niektórzy wiążą negatywny obraz kraju. Dlatego dyskusja nad tą nazwą wywołuje emocje, nad którymi ciężko
zapanować. Osoby, które biorą udział w tej dyskusji często mają mgliste pojęcie
o stworzonej nazwie Czechia. Treść niniejszego artykułu koncentrowała swoją
uwagę jedynie na treściach merytorycznych, sygnalizując jedynie treści emocjonalne.
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Synonimia międzypragmatyczna leksemu drabina
Abstract
The present paper is partially based on a pilot survey results that is a part of a large project regarding tools and infrastructure used for the linguistic analysis in the light of digital humanities.
Fundamentally, the purpose of this paper is to demonstrate semantic contexts of the word and/or
phrase(s) with ‘drabina’ in Polish. The language relationships (i.e. synonymy {partial, (inter)register, (inter)pragmatic}; hyponymy, holonymy, meronymy, hyperonymy, etc.) presented in this
article are intended to strengthen and/or enhance the understanding of the common features of the
word ‘drabina’/’ladder’ based on the tentative but comprehensive classification of domains in
which that word/expression manifests itself.
Abstrakt
Niniejszy artykuł częściowo bazuje na wynikach badania pilotażowego, które jest elementem
większego projektu językoznawczego opierającego się na wykorzystaniu narzędzi i infrastruktury
dot. analizy lingwistycznej w ujęciu humanistyki cyfrowej. Podstawowym celem tegoż opracowania jest zaprezentowanie kontekstów semantycznych, w których występuje słowo i/lub frazy
z wyrazem drabina w języku polskim. Przedstawione w artykule relacje językowe (tj. synonimia
częściowa, międzyrejestrowa, międzypragmatyczna; hyponimia, holonimia, meronimia, hiperonimia) mają za zadanie wzmocnić i/lub spotęgować rozumienie cech wspólnych desygnatów leksemu drabina na podstawie orientacyjnej, lecz wszechstronnej klasyfikacji domen, w których się to
słowo manifestuje.
Keywords: lexical semantics, synonymy partial, synonymy (inter)pragmatic, hyponymy, holonymy,
meronymy, hyperonymy
Słowa kluczowe: semantyka leksykalna, synonimia częściowa, synonimia międzypragmatyczna, hiponimia,
holonimia, meronimia, hiperonimia
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Wstęp
Na przełomie 2016/2017 roku przeprowadziłam ankietę, w której 51 osób
(głównie moich studentów) zostało poproszonych o podanie desygnatów słowa
drabina. Zdecydowana większość respondentów (46) odpowiedziała, iż jest to
‘przedmiot do wspinania się na wysokość’ lub ‘wyższy poziom’. Znaczna grupa
(28) opisała drabinę jako ‘hierarchię, np.: zawodową (odwołanie się do powiedzenia: piąć się po szczeblach kariery)’, ‘rozwój’ lub ‘droga do sukcesu’. Niektóre osoby (9) ujęły drabinę jako ‘drewniany lub metalowy przedmiot z belkami/szczeblami’ czy też ‘rodzaj schodów przenośnych’. Podane zostały także następujące określenia: drabina Jakuba jako zjawisko w fizyce; droga, jaką
człowiek musi przebyć w życiu (znaczenie metaforyczne); uporządkowanie; pokonywanie przeszkód; droga do ideału; rozwój duchowy; drabina Jakubowa
(związana z przypowieścią biblijną), część samochodu używana przez strażaków
do gaszenia pożaru/ratowania ludzi czy też utrudnienia w życiu. To zainspirowało mnie do dalszych badań znaczenia leksemu drabina, które opiszę poniżej.
Wyniki badania pilotażowego zasygnalizowały, jakie jest ogólne zrozumienie tego wyrazu przez użytkowników języka polskiego (także studentów filologii angielskiej w kontekście słowa ladder). Jednakże w celu dokonania taksonomii znaczeń słowa drabina, jak również opisu relacji jednostek semantycznych
z nim związanych przygotowałam wstępną analizę lingwistyczną polegającą na
tzw. tagowaniu oraz sprawdzałam różne konteksty w ujęciu semantyki leksykalnej, w których się to słowo pojawia, aby zaprezentować wszechstronny opis zespołu cech wspólnych i desygnatów owego wyrazu. Rezultat pojęciowego
wyodrębniania poszczególnych cech został przedstawiony tabelarycznie (por.
tabela 1).

Drabina jako jednostka językowa
Każdy leksem może pełnić pod względem znaczenia jednostkę wielo- lub
jednoznaczną. Tę zależność semantyka charakteryzuje jako określanie korelacji
poszczególnych leksemów w systemie językowym. Z jednej strony jest to p o l i s e m i a (wieloznaczność) jako korespondencja danego elementu języka
z większą liczbą tekstów o różnej treści. Taką sytuację w przypadku analizowanego przez badacza leksemu widać w pracach słownikowych, gdzie drabina posiada następujące znaczenia, np.: (1) przedmiot służący do wchodzenia i schodzenia; (2) hierarchia, stopniowanie, gradacja; (3) dwie żerdzie z poprzecznymi
szczeblami, np. w stajni; (4) bok wozu drabiniastego, itp. (Słownik języka polskiego PWN, 1995, s. 417).
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Z drugiej strony chodzi o s y n o n i m i ę (bliskoznaczność), opisaną: (1) całkowicie, (2) częściowo i (3) międzyrejestrowo. Należy tu dodać jeszcze jeden
sposób opisu syninimów, a mianowicie relacyjny, czyli 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. Pierwsza z nich to s y n o n i m i a c a ł k o w i t a – pełna ekwiwalencja czy też odpowiedniość znaczeń dwu lub więcej jednostek leksykalnych. Występuje ona w sytuacji, kiedy poszczególne leksemy
mogą zastępować się w każdym kontekście, a ich znaczenie pozostaje tożsame.
Należy jednak podkreślić, iż ten typ synonimii jest sporadyczny w językach naturalnych. Zdecydowanie częściej obserwowane jest zjawisko s y n o n i m i i
c z ę ś c i o w e j, kiedy to jednostki języka mogą się zastępować tylko w niektórych kontekstach, np.: (a) drabka czy (b) drołbka są określeniami bliskoznacznymi ogólnopolskiego leksemu drabina, stosowanymi w gwarze (a) poznańskiej i (b) śląskiej. Natomiast 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
jednostki z różnych rejestrów stylistycznych, np.: drabina raju ‘dyskurs teologiczny’ czy drabina analgetyczna ‘dyskurs medyczny’. W dyskursie naukowym
można też znaleźć znaczenie słowa drabina jako ‘kreacja pewnego rodzaju
świata’ w znaczeniu opisu naukowego poczynionego przez Stanisława Lema
ponad pięćdziesiąt lat temu:
Tak więc przeciwrównoległe fotony i cała reszta są to szczeble drabiny, po której wchodzimy
na strych, przy czym na strychu można znaleźć coś cennego, w rodzaju nowego źródła energii
atomowej, ale pytać o „sens” drabiny „samej w sobie” nie można. Drabina jest kawałkiem sztucznego otoczenia, któreśmy wytworzyli, aby wejść gdzieś na górę, a przeciwrównoległe fotony są
kawałkiem operacji na papierze, która pozwala przewidzieć pewne stany przyszłe, I nic ponadto
(Lem 1964, s. 202).

Trzeba tu dodać, że wyżej cytowane znaczenia leksemu drabina – podobnie
zresztą jak i inne wyrazy – pozostają względem siebie także w szeroko pojętej
relacji hierarchicznej: (1) nadrzędności jednego wyrazu względem drugiego
( h i p e r o n i m i a) i (2) podrzędności (h i p o n i m i a). Zatem wyraz (lub wyrażenie) o treści bardzo szczegółowej (wąski zakres semantyczny) może pozostać
w relacji hierarchicznej z wyrazem o treści ogólnej (o szerszym zakresie
semantycznym), np. hiperonimowi drabina (ang. ladder) w kontekście domeny:
wytwory ludzkie: przedmiot/przyrząd mogą podlegać następujące hiponimy1:
drabina strażacka – fire ladder, drabina Szczerbowskiego – Szczerbowski’s
ladder, drabina przegubowa – articulated ladder, drabina teleskopowa –
telescopic ladder, drabina rozstawno-przystawna – general duty extension
ladder, drabina sznurowa – rope ladder, ostrew2{n/e}, etc.
1

Wraz z ich ekwiwalentami w języku angielskim. Jeśli synonim międzyjęzykowy nie
występuje, wówczas w artykule pojawia się symbol {n/e}.
2

Drabina wykonana sposobem gospodarczym z uschłego drewna (dwa drewniane słupy po
boku połączone szczeblami), służąca do podpierania siana w stajni lub w stodole.
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Ponadto, m e r o n i m i a odnosi się do części składowej lub fragmentu większej części (h o l o n i m i i) znaczeń. W tym przypadku drabina – ladder może
stanowić holonim następującej grupy meronimów: szczebel – rung, belka – bar,
żerdź – (perch; pole), pręt – rod, sznur – rope, etc.
Podczas analizy językowej znaczeń słowa drabina można zauważyć, że wyraz ten jest szczególnym rodzajem synonimii ilustrującym złożoność domen
kognitywnych, w których wyraz i/lub wyrażenia ze słowem drabina występują.
Taką sytuację nazywamy 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, która
odwołuje się do dwóch dziedzin językonawstwa: semantyki i pragmatyki jako
komplementarnych dyscyplin językoznawstwa; pierwsza z nich bowiem dotyczy opisu znaczenia sensu stricto, a druga odnosi się do sytuacji/kontekstów,
w których znaczenie danej jednostki leksykalnej znajduje swoje zastosowanie
(Saeed 2009, Geeraerts 2010).
Drabina jako synonim międzypragmatyczny – relacje kulturowe
Analiza licznych źródeł i opracowań dziedzinowych unaocznia występowanie synonimów relacyjnych słowa drabina w różnych domenach. Przy czym należy tu podkreślić fakt, iż te same synonimy mogą występować w kilku dziedzinach, np. w literaturze i sztuce (np. teatr, malarstwo, itp.). Przenikają się one zatem znaczeniowo, podkreślając wagę desygnatu(-ów). Spójrzmy na kilka
przykładów.
Pierwszym z nich jest drabina jestestw, bytów (The Great Chain of Being),
która odwołuje się do ustalonego porządku (hierarchii, etapu, cyklu, ciągu, sekwencji, szeregu, porządku itp.). Hierarchiczność wywodu można rozpocząć od
szeroko pojętej domeny NAUKA (i nazw związanych z myśleniem), która ma
podłoże historyczne, a następnie można ją podzielić przynajmniej na trzy s u b d y s c y p l i n y , w których ten termin ma swoje zastosowanie, tj. (1) HISTORIA: 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 drabina jestestw to „liniowy układ
systematyczny organizmów żywych, stosowany w biologii na przełomie XVIII
i XIX wieku (m. in. G.L. Buffona, J.B. Lamarca, J. Śniadeckiego; łac. scala naturae)” (Kopaliński 1987, s. 220). Stosowane tu pojęcie odwołuje się do stanu
wiedzy w określonym czasie. O wiele szersze zastosowanie tego pojęcia znajdziemy w f i l o z o f i i i r e l i g i i. Pojawiają się tutaj takie określenia, jak
drabina duchowa/mistyczna (spiritual ladder), drabina do raju/nieba/na szczyt
(ladder to heaven/to the top), drabina raju (heaven’s ladder). W starożytności
Arystoteles umiejscowił metafizykę jako ludzką potrzebę poznania, która zajmowała dostojne miejsce w hierarchii nauk. Dla filozofa tzw. droga bytu i nie-
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bytu była ogólnym ujęciem „[…] substancji zmiennych w sferze półksiężycowej aż do substancji samomyślącej, która jest celem ostatecznym teoretycznego,
a więc filozoficznego życia w kosmosie” (Krąpiec w: Arystoteles 1996,
s.XXIX). Na kanwie tej koncepcji powstała drabina bytów3 (patrz: fot. 1) jako
hierarchiczność obiektów materialnych:
Nasze rozważania dotyczą substancji, gdyż poszukujemy zasad i przyczyn substancji. Bo też,
jeśli Wszechświat jest jakąś całością, to substancja jest pierwszą jego częścią, a jeśli rozważymy
to pod 1. nie są nawet ściśle mówiąc bytami, to są tylko własności rzeczy i odmiany ruchu. (Arystoteles 1996, s. 331)

Dodatkowo Nowak (2013, 2014) udowadnia, iż w dzisiejszym języku polskim możliwym jest analizowanie wielu językowych przykładów (tj. ‘orzecznikowych dystynkcji predykatów’ świadczących o rzeczywistości) dotyczących
słusznego miejsca ludzi, zwierząt i roślin na ‘drabinie bytów w języku’.
Klasyfikowanie stworzeń od najprostszych do złożonych zależne jest zatem
od stopnia udziału formy i materii w pojedynczym istnieniu (całokształcie życia). W gruncie rzeczy do filozofii Arystotelesa odwołuje się t o m i z m, którego jednym z założeń jest teza, iż przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra – spotkanie z Bogiem dzięki „światłu chwały”.
Według Św. Tomasza z Akwinu człowiek ma swoje miejsce na drabinie bytów pomiędzy aniołami i zwierzętami, a „Hierarchia wśród form zależy od tego,
jak formy te odnoszą się do materii pierwszej; miejsce bowiem w danym
porządku hierarchicznym określamy w stosunku do jakiejś przyjętej podstawy
i zasady” (Św. Tomasz z Akwinu 2002, s. 111). Średniowieczna filozofia bytu
została uzupełniona o kwestię istnienia, która w połączeniu z istotą jest synonimem substancji. Jej strukturę organizacyjną przedstawia drabiny bytów jako
siedmiostopniowa skala:
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: „[…] jeżeli Bóg
poznaje samego siebie, musi to być poznanie doskonałe, zwłaszcza, że Jego
poznanie jest Jego substancją” (św. Tomasz z Akwinu 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 przebywają w miejscu w sposób cielesny, ale w jakiś sposób duchowy” (Św. Tomasz z Akwinu, O substancjach czystych, 2001, s. 388); „[…] umysły aniołów mają intelekt prosty i szczęśliwy […]” (św. Tomasz z Akwinu 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 obdarzoną umysłem
zdają się być w człowieku jeszcze inne dusze różniące się wzajemnie w spo3
Didacus Valades. XVI-wieczna drabina bytów (https://cdn1.vox-cdn.com/assets/4848942/
the_great_chain_of_being_from.jpg).
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sób istotny, mianowicie dusza zmysłowa i wegetatywna” (św. Tomasz z Akwinu 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 gatunku nie przynależą poszczególne części zwierzęcia, jak oko, ręka, ciało lub kość i inne tym podobne
składniki, lecz całe zwierzę. Dlatego ściśle się wyrażając nie można o tych
częściach powiedzieć, by należały do rozmaitych gatunków, lecz tylko, – że
posiadają one różne dyspozycje” (św. Tomasz z Akwinu 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: rozrodcza, wzrostu i odżywiania: „[…] u roślin, natrafimy
tylko na dziedzinę wegetatywną” (św. Tomasz z Akwinu 2001, s. 219; por.
też s. 222);
6. M a t e r i a m a r t w a to np. kamienie i skały, substancja niezmienna;
7. Ż y w i o ł y – siły, nad którymi władzę ma tylko Bóg.
Przykładem może tu być także drabina Jakubowa – Jacob’s ladder, prymarnie mająca swoje korzenie w dyskursie religijno-teologicznym (Biblia, Tora),
ale pojawia się też w literaturze (utwory, w których wyrażenie to ma swój symboliczny 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 gruncie religijnym senna wizja Jakuba dotyczyła drabiny jako symbolu
drogi człowieka do Boga (por. fot. 2). Po niej wstępuje się na szczyt poprzez zachowanie cnót w życiu doczesnym:
Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się
zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Jahwe stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Jahwe, Bóg Abrahama i Bóg
Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak
liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe;
wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja
jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo
nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże
miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! Wstawszy więc rano,
wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu
oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po
czym złożył taki ślub: Jeżeli Jahwe Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu
ojca mojego, Jahwe będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie
domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę ci składał w ofierze dziesięcinę (Biblia Tysiąclecia, Rdz 28:10–22).
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Ouaknin (2006) podkreśla, iż w Kabale drabina Jakubowa to symbol świata
pośredniego, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Jakub opiera głowę na kamieniu, który wraz z otrzymaną przez ojca laską symbolizuje przekaz międzypokoleniowy.
Kolejnym przykładem jest drabina jako ogniwo łączące niebo i ziemię, dzięki któremu sprawiedliwi wstępują ku wyżynom, jest to postrzegane jako tajemnica krzyża wzniesionego jak drabina oraz droga wiernych do Boga. Ks. Norbert Mojżyn (2012) w swoim artykule zatytułowanym Drabina do nieba opisuje
ją jako ikonę dynamiki życia duchowego, którego wzrost następuje poprzez pokonywanie poszczgólnych szczebli drabiny. Ciekawy jest fakt, iż wedle jednej
z legend muzułmańskich Mahomet miał także wstąpić do raju po drabinie.
Inną egzemplifikacją jest opis drogi rozwoju wznoszącej się przez trzydzieści stopni „duchowej drabiny” opracowanej przez św. Jana Klimaka (VI–VII
wiek), jej szczeblom nadał on następujące nazwy: wyrzeczenie się, oderwanie
się, wygnanie, posłuszeństwo, skrucha i pokuta, pamięć o śmierci, żal, gniew,
mściwość, obmowa, wielomówność, kłamstwo, akedia, obżarstwo, nieczystość,
chciwość, ubóstwo, niewrażliwość, sen, czuwanie, tchórzostwo, próżność, pycha, prostota, pokora, rozróżnianie, hezychia, modlitwa, beznamiętność, miłość.
Należy tu podkreślić, że drabina Jakubowa jest w powyższych tekstach nazywana drabiną duchową. Jest ona również artystycznym oraz mistycznym motywem licznych malowideł ściennych w kościołach i świątyniach (por. fot. 3),
np. w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim (por. fot. 4). Na pograniczu
sklepienia i nawy (symbolizujących sferę niebiańską i ziemską) umieszczony
został fresk, na którym widnieją postacie patriarchów i proroków. Stanowią oni
pośrednie stadium/związanie pomiędzy światem ziemskim a Bogiem (zarówno
w ujęciu historycznym, jak i ponadczasowym).
W l i t e r a t u r z e drabina ma wiele interesujących odniesień międzypragmatycznych, począwszy od publikacji z 1472 roku Dantego Aligheri Boska
Komedia (pieśń XXI, w. 29), gdzie drabina to wizja poety (podobna do widzenia Jakubowego). Symbolizuje ona podnoszenie się duchów kontemplatywnych
ku oglądaniu Boga:
Z barw złota pełnych słonecznego świtu
Wysnuta, biegła ku górze drabina
Taka, że wzrok mój nie dobiegał szczytu.
Patrzę, po szczeblach zstępuje drużyna
Świetlana; rzekłbyś, że swe kształty bierze
Wszelaką jasność, co się w niebie wszczyna
(Alighieri, 2003, s. 556)

Również drabina Jakubowa jako drabina bytów znajduje swoje zastosowanie
w literaturze. W książce pt. Drabina Jakubowa (Jacob’s Ladder) autorstwa Kathryn Johnston Noyes (1969) opisane jest życie Jakuba Waringa – artysty i na-
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uczyciela, typowego przedstawiciela postępowej inteligencji pochodzenia murzyńskiego, walczącego przeciwko segregacji rasowej. Akcja toczy się w uniwersyteckim miasteczku Kingston na południu Stanów Zjednoczonych. Tytułowy bohater boryka się z trudnościami egzystencjalnymi, tzn. związkiem bez
miłości i gorącym uczuciem do białej kobiety oraz sprzeciwem przeciwko przestarzałym metodom kształcenia nauczycieli niepozwalającym uzdolnionej młodzieży kolorowej na równy – z białymi dziećmi – start życiowy. Jego bunt rodzi
konflikt z władzami uczelni, na której pracuje. Ukazana tu „drabina bohatera”
to dylemat w kwestii wyboru pomiędzy osobistym sukcesem życiowym a walką
o słuszną sprawę.
Inna powieść, Drabina Jakubowa albo podróż Władysława Terleckiego
(1988), została zbudowana na planie podróży i osadzona w ostatnich latach pierwszej Rzeczpospolitej, sprzed Sejmu Czteroletniego. W podróż do Petersburga
ze specjalną tajną misją zleconą przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wyrusza Hrabia, wytrwały podróżnik, który poznał „czarne góry Afryki”,
pustynię, Aleksandrię, okolice Kadyksu w Hiszpanii, uroki Wersalu we Francji,
itd. Wezwany przez króla, przybył do Warszawy i wyruszył w niebezpieczną
podróż na Wschód ze specjalną przesyłką do Semiramidy Północy. Towarzyszy
mu inteligentny i budzący powszechne zainteresowanie karzeł Aleksander. To
z jego perspektywy ukazana tu jest drabina bohatera, czyli relacja z przygód
w czasie podróży.
W ujęciu artystycznym drabina ma także warte podkreślenia desygnaty.
W filmie Jacob’s Ladder (reż. Adrian Lyne) Jakub Singer – weteran wojny
w Wietnamie – jest dręczony przez nocne koszmary i demony. Przyczyn swojego stanu bohater upatruje w eksperymencie, któremu został poddany w Wietnamie. Odwołuje się on tutaj do motywu drabiny jako przeżyć pod wpływem silnego rodzaju narkotyku (LSD), w wyniku zażycia którego żołnierze mieli paranoiczne i schizofreniczne stany świadomości (np. wzrost agresji i atak wroga
bez względu na własne życie i okoliczności).
Biblijna drabina Jakubowa jest kreatorskim motywem wyobraźni wielu malarzy (np. Jusepe de Ribena, Rafaela, Michaela Willmana czy anonimowego
twórcy ze szkoły flamandzkiej; liczne freski i malowidła kościelne), poetów czy
też muzyków i kompozytorów, np.: Krzysztofa Pendereckiego (The Dream of
Jacob, 1974), Marka Lanegana (Burning Jacob’s Ladder, 2011), zespołu Hell
Militia (Jacob’s Ladder, 2012), zespołu Nas & Damian Marley (Africa must
wake up (sleeping sons of Jacob), 2015) i wielu innych.
Warte podkreślenia tu jest wykorzystanie drabiny bytów w sztuce Williama
Shakespeare’a Hamlet, w której poszczególne postaci (królowie – książęta –
szlachta – lud – każdy człowiek) wskazują na hierarchiczność (poszczególne
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szczeble drabiny bytów) ówczesnego społeczeństwa4, np. wiceminister Horacy,
przyjaciel księcia Hamleta, zwraca się do niego:
Ten sam mój książę, Twój powolny sługa (akt I, scena II).

Następne stwierdzenie równie wyraźnie ukazuje tę hierarchię jako wyraz
poddania Rosencrantza i Guildensterna wobec króla Klaudiusza i królowej Gertrudy:
Waszemu majestatowi wypada rozkazywać raczej niż prosić. We wszystkim powolni… Obaj
na rozkazy. U stóp waszych składamy naszą uniżoną gotowość (akt II, scena II).

Zatem elementy hierarchii są postrzegane przez postaci jako naturalny
porządek.
Innym przykładem jest odezwa Hamleta do Aktorów:
Na miłość boską! Człowieku! O wiele lepiej! Jeśliby każdego traktowano tak, jak na to
zasłużył, któż uniknąłby chłosty? Traktuj ich według własnego honoru i własnej swojej godności… Im mniejsza ich zasługa, tym większa będzie twoja wielkoduszność (akt II, scena II).

Z powyższego fragmentu wynika, iż Aktorzy znajdują się w pobliżu dna drabiny bytów. Hamlet zaś ignoruje tę hierarchię (naturalny porządek) i zachęca
ich do bycia szlachcicami, odwołując się tu do godności człowieka, czemu daje
dość jednoznaczny wyraz we wcześniejszych strofach aktu II, sceny II:
Jakże cudownym dziełem jest człowiek! Jak szlachetny ma umysł! Jakże nieskończenie zdolny! Cudowny w formie i ruchu, godny podziwu w działaniu! W zdolności rozumienia – podobny
bogom! W wyrazie twarzy – aniołom! Jest pięknem tego świata. Koroną stworzenia! A przecież –
dla mnie – czym jest dla mnie człowiek? Esencją prochu?

Owa wypowiedź Hamleta pociąga za sobą jego osobistą refleksję, którą można uznać za stan umysłu i świadomości, dotyczącej jego miejsca na drabinie
jestestw. Hamlet bowiem kieruje się w stronę prozy dnia, układu hierarchicznego owej drabiny, mimo że ma możliwość odejścia od naturalnego porządku, ponieważ posiada wszelkie atrybuty do sprzeciwu czy też do realizacji planu zemsty (o czym świadczy mord Hamleta przez Klaudiusza). Zatem Hamlet jest tu
atrybutem sprawiedliwości i środkiem przywrócenia w świecie harmonii.
4

Odniesienie do rozbicia czy rozłamu drabiny jestestw można odczytać w sztuce Shakespeare’a Makbet. Po morderstwie Duncana, zakłócenie przejawia się w naturalnym świecie. Stary
człowiek i Ross zauważają anomalie w zachowywaniu zwierząt: jastrząb jest zabity przez sowę,
czy dzikie konie stają się nagle uległe (akt II, scena IV). Te przykłady są wyrazem aluzji do
drabiny bytów: gdziekolwiek jest zło – naturalny świat reaguje odpowiednio. Przytoczone kamienie i lasy, które przemawiają są wskazówką upiornych objawień, aby opowiedzieć o ostatecznej
klęsce Makbeta (Shakespeare 2000).
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Droga jako jednostka wielu sfer komunikacji – badanie pilotażowe
Jednym z pytań postawionych respondentom było określenie funkcji desygnatu drabina znajdującej się na zamieszczonym obrazie5 przedstawiającym
dziecko, które próbuje się po niej wspiąć do góry (por. fot. 5). Udzielone odpowiedzi dały możliwość wyłonienia obrazu relacji międzypragmatycznych odnośnie analizowanego zagadnienia. Poniżej zostały one zaprezentowane według
frekwencji (liczbę wystapień podano w nawiasie):
1. ciekawość, ratunek, wyjście z trudnej sytuacji (zło, ubóstwo) i nadzieja dla
dziecka (16);
2. symbol stopniowego wkraczania w dorosłość, która wymaga wysiłku; dziecko jest na początku swojej drogi życiowej, a koniec drabiny oznacza schyłek
życia (14);
3. droga/wskazówka do szczęścia, upragnionego celu (10);
4. ucieczka od grzechu, pomoc, zbawienie w ujęciu religijnym (8);
5. symbol drabiny do raju, królestwa Jezusa i Boga (3);
6. dziecko, które było na bitwie i zmarło, a drabina jest metaforycznym
odwołaniem do schodów, które pomogą mu przedostać się na tamten świat
(2);
7. drabina jako metafora niebezpiecznej, niedostępnej i/lub zakazanej drogi (1);
8. ciężka praca i pogoń za marzeniami (1);
9. drabina wcale nie musi być tu symboliczna; może być to realistyczny obrazek przedstawiający epizod z życia codziennego (1);
10. symbol zmian społecznych na przestrzeni wieków względem osób o innym
kolorze skóry (1);
11. wzrastanie: od dzieciństwa do dorosłości, od braku wiary do bliskości Boga,
od podstawowych potrzeb do głębszych, od prostoty do bogatego życia wewnętrznego, od nizin do wyżyn społecznych (1).
Należy stwierdzić, iż powyższa egzemplifikacja pozwoliła respondentom na
wielotorową interpretację znaczenia obrazowej drabiny poprzez odwołanie się –
z jednej strony – do pamięci semantycznej, z drugiej – do pamięci epizodycznej, dzięki której respondenci rekonstruowali oczekiwania osoby ankietującej,
bazującej na wiedzy semantycznej, opisanej w słownikach języka polskiego.
Wszystkie wskazane interpretacje również przenikają się znaczeniowo, wskazując na wieloodnośność desygnatu.
Wizualizacja drabiny unaoczniła niejednoznaczne odniesienie tego leksemu
do sfery komunikacji. Zauważa się tutaj takie obszary jak: życie codzinne czy
5

Varun Kalart. Online: https://www.snapdeal.com/product/varun-kalart-glossy-hand-art/66760
9022859).
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filozofia życia (por. 1, 2, 3, 6, 7, 9), religia czy filozofia religii (por. 4, 5, 11),
historia i polityka, a także – pośrednio – przekaz medialny (por. 10), praca zawodowa (por. 8), sfera potocznej komunikacji językowej (por. 9). Należy tu zaznaczyć, że wypowiedzi zawarte w punkatch 7–11 należą do wypowiedzi idiolektalnych. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to badanie sondażowe, można je
tutaj uwzględnić, a w badaniu opartym na znacznie większej liczbie respondentów skorygować. Zatem wypada stwierdzić, że leksem drabina posiada odniesienia do różnych sfer komunikacji; jest on międzypragmatyczny. Jego różnorodność znaczeniową, zwłaszcza w połączeniu z kollokatami stałymi, tworzącymi z reguły stałe związki wyrazowe, ukazuje poniższa tabela. W niej oparłam
się nie tylko na powyżej przytoczonych sygnalnych analizach, ale także na innych aktualizacjach tego leksemu w różych dziedzinach nauki oraz społecznego
komunikowania się.
Tabela 1. Wstępna systematyzacja kontekstów słowa drabina
Relacja
semantyczna

Leksem drabina
i wyrażenia
z leksemem drabina

Ekwiwalent
angielski

Znaczenie

WYTWORY LUDZKIE
przedmiot ułatwiający wchodzenie na
i schodzenie z wysokości, wykonana
z drewna lub metalu
TECHNIKA:
przedmiot/przyrząd

drabina

ladder

skonstruowana z 2 pionowych belek
połączonych poziomymi szczeblami
(często składana; co ułatwia jej transport)
stanowi podstawowe wyposażenie
wozów strażackich, statków, sprzętu
wysokogórskiego itp.

drabina
przegubowa

articulated ladder

drabina
strażacka

fire ladder

drabina
teleskopowa

telescopic ladder

drabina
rozstawno-przystawna

general duty
extension ladder

drabina
Szczerbowskiego

Szczerbowski’s
ladder

uniwersalna drabina pożarnicza skonstruowana przez Antoniego Szczerbowskiego, składająca się z dwóch
przęseł; użytkowana w stanie zestawionym jako drabina przystawna,
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drabina dachowa i drabina wolno
stojąca sprawiona w piramidkę;
wykorzystywana przez długie lata
podczas akcji gaśniczych i ratowniczych przez ochotnicze i zawodowe
straże pożarne

stolarstwo: meble:
krzesło

{n/e}

Ladder-backed
chairýý

krzesło z oparciem (z poprzeczkami
przypominającymi drabinę)

budownictwo

{n/e}

ladder jack scaffold

rusztowanie

elektronika

tłumik drabin(k)owy

ladder attenuator

część elektroniczna

ladder cable tray

zestaw elementów drabinkowych,
konstrukcja przeznaczona do układania kabli, przewodów, izolowanych
rurek z przewodami

elektromontaż

drabin(k)a kablowa

FILOZOFIA RELIGII / RELIGIOZNAWSTWA / TEOLOGII
senna wizja Jakuba: drabina jako symbol drogi człowieka do Boga, po niej
wstępuje się na szczyt poprzez cnoty
RELIGIA: korzenie:

Biblia Tysiąclecia, Rdz 28, 10–22

Biblia, Tora, Koran:

Marc-Alain Ouaknin. 2006. Tajemnice
Kabały. Warszawa: Wydawnictwo
Cyklady

drabina Jakubowa

Jacob’s ladder

przewodnik

Kabała: drabina Jakubowa to symbol
świata pośredniego, po której
wchodzą i schodzą aniołowie; Jakub
opiera głowę na kamieniu, który wraz
z otrzymaną przez ojca laską symbolizuje przekaz międzypokoleniowy

duchowy

drabina duchowa/
/mistyczna

spiritual ladder

dzięki drabinie sprawiedliwi wstępują
ku wyżynom; tajemnica krzyża wzniesionego jak drabina; droga wiernych
do Boga
wizja wierzących w Chrystusa stanowiącego ogniwo łączące niebo z ziemią
Ks. Norbert Mojżyn. 2012. „Drabina
do nieba”. Warszawskie Studia Teologiczne. XXV/2/2012, 169-178.

drabina
do raju/nieba/na
szczyt

ladder to heaven/to
the top

ikona dynamiki życia duchowego
Sherman Owens. Drabina na Szczyt!
2001.
rozwój i duchowy wzrost poprzez
‘szczeble drabiny’
Islam: wedle jednej z legend
muzułmańskich Mahomet miał
wstąpić do raju po drabinie
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heaven’s ladder

drabina czyśćca/dusz purgatorial
ladder
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Św. Jan Klimak (VI i VII wiek) opisał
drogę rozwoju wznoszącą się przez 30
stopni ‘duchowej drabiny’: wyrzeczenie się, oderwanie się, wygnanie,
posłuszeństwo, skrucha i pokuta, pamięć o śmierci, żal, gniew, mściwość,
obmowa, wielomówność, kłamstwo,
akedia, obżarstwo, nieczystość, chciwość, ubóstwo, niewrażliwość, sen,
czuwanie, tchórzostwo, próżność, pycha, prostota, pokora, rozróżnianie,
hezychia, modlitwa, beznamiętność,
miłość.
motyw religijny

NAUKA (nazwy związane z myśleniem)
FILOZOFIA:
biologia

drabina
jestestw/bytów

ladder of beings
(the Great Chain
of Beings)

liniowy układ systematyczny organizmów żywych, stosowany w biologii
na przełomie XVIII i XIX wieku (m.
in. G.L. Buffona, J.B. Lamarca, J.
Śniadeckiego; łac. scala naturae)
Didacus Valades

FLOZOFIA:
teologia

MEDYCYNA
BIOLOGIA:
zoologia

drabina
Akwinaty
drabina Jakubowa

drabina
analgetyczna

ladder of Saint
Thomas Aquinas

analgesic/pain
ladder
ladder of therapy

według Św. Tomasza z Akwinu (Średniowiecze) hierarchia bytów
składająca się z 7 poziomów: (1) Bóg,
(2) Aniołowie, (3) Człowiek, (4)
Zwierzęta, (5) Rośliny, (6) Materia
nieżywa i (7) Żywioły.
schemat stosowania leków przeciwbólowych

{n/e}

ladder beetle

chrząszcz /żuk

{n/e}

ladder-backed woodpecker

dzięcioł pasiasty

Jacob’s ladder

NAUKA
PRZYRODNICZA:
fizyka

drabina Jakuba

NAUKA
PRZYRODNICZA:
chemia

polimer drabin(k)owy

język drabin(k)owy
MECHATRONIKA:
logika drabin(k)owa
systemy sterowania
schemat
maszyn i urządzeń:
drabin(k)owy

(a high voltage traveling arc)
ladder polymer

ladder logic
ladder programming

urządzenie elektryczne składające się
z 2 metalowych prętów ustawionych
w kształt litery ‘V’
polimer, w którym występują dwa
równoległe łańcuchy główne połączone od czasu do czasu, krótkimi, bocznymi łańcuchami
język drabinkowy jest językiem graficznym, którego zasady wywodzą się
ze sposobu interpretacji schematów
obwodów przekaźnikowo-stycznikowych; algorytm interpretuje się jako
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ladder
programming
language

automatyka: język
programowania

ladder logic editor
ladder diagram

przekazywanie „zasilania” poprzez zamknięte „styki” lub mostki do „cewek” i/lub bloków funkcyjnych (szyna „masy” nie jest w tej odmianie
języka zaznaczana) w danym szczeblu
drabinki algorytmu;
logika drabinkowa zastępuje układy
automatyki i sterowania; struktura
graficzna ułatwia proste przenoszenie
schematów na program sterownika
PLC (Programowalny Sterownik Logiczny/Programmable Logic Controller)

LITERATURA

HISTORIA:
LITERATURA

1308–1320; publikacja w 1472 roku.,
Boska Komedia. Dante Aligheri. Pieśń
XXI; wiersz 29: wizja Jakubowa
Drabina Jakubowa

Jacob’s Ladder

1969 Drabina Jakubowa/Jacob’s Ladder Kathryn Johnston Noyes
1988 Drabina Jakubowa Albo Podróż
Władysław Terlecki
Drabina Dionizosa Luca di Fulvio

Drabina Dionizosa

Dionysus’s Ladder

drabina feudalna

feudal ladder

drabina czasu

The Ladder of Time

mroczny, stylowy kryminał o schyłku
XIX wieku; czytelnik prowadzony jest
szczebel po szczeblu na szczyt drabiny Dionizosa, który makabrycznie zabija żony bogatych przemysłowców w
wielkiej europejskiej metropolii, pozostawiając na ich ciałach enigmatyczne symbole swojej zemsty; drabina
symbolizuje nadejście nowego wieku,
który jest skażony chorobami ludzkich
dusz: niespełniona miłość, zbrodnia,
uzależnienia, rządza pozyskiwania
środków materialnych; utwór przedstawia niesprawiedliwość drabiny
społecznej, na której okaleczeni i wypaleni ludzie kroczą ku rychłej zagładzie; Dionizos to bóg, który manifestuje swoją obecność poprzez krwawe,
rytualne morderstwa
średniowieczna struktura w ustroju
lennym (powiązanie między feudałami a monarchą), czyli suzeren (fr.
suzerain) biskupi / możnowładcy wasale / rycerze chłopi
Drabina czasu Anne Tyler
zdegustowana swoim życiem Delia
zostaje wyrwana z utartych kolein
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codzienności; opuszcza swoją dotychczasową rodzinę i znika bez śladu;
zrywa z przeszłością, ale jej wędrówka po drabinie czasu pozwala docenić
poprzednie, nasycone niedoskonałościami życie
Uśmiech u stóp drabiny Henry Miller

Literatura:
poezja

stopy drabiny

the foot of the
ladder

pusta drabina

empty ladder

drabina
ladder
niewidzialna drabina invisible ladder

dzieło autobiograficzne; nowela o klaunie Auguście, zwodniczości pobudek
działania ludzkiego oraz anielskich tęsknotach rodu ludzkiego; błazen Millera staje się synonimem artysty;
tytułowa drabina jest symbolem oddającym niepewność losu – twórczość
wymaga wysiłku; artyści wspinając
się po szczeblach niewidzialnej drabiny (do bliżej nieokreślonego celu)
często bywają oderwani od ziemi,
zwłaszcza gdy ich wzrok bardziej skupia się na mglistym celu niż na podstawie, z której rozpoczęli wspinaczkę
Pusta drabina Michał Jagiełło
prawda o człowieku i świecie
Drabina Sylvia Plath
Niewidzialna drabina Agnieszka
Osiecka

BIZNES
BIZNES

Technologia
informacyjna

drabina
sukcesu

ladder of success

drabina
społeczna

social ladder

drabina
lojalności

ladder of loyalty

drabina
służbowa

corporate ladder

drabina
kariery

career ladder

drabina architektury
informatycznej dla
biznesu

The Ladder of Business Intelligence
(LOBI)

opis hierarchii w przedsiębiorstwie,
strukturach personalnych i profesjonalnych

metodologia, która ułatwia tworzenie
planu informatycznego (IT) oraz projektowanie architektury informatycznej dla biznesu

EZOTERYKA
EZOTERYKA:

drabina
czarownicy

witches’ ladder

uniwersalny czar; działanie magiczne
(magia węzłów) służące ochronie, magii miłosnej, rzucaniu klątw albo
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leczeniu; tradycyjna drabina czarownic była zrobiona z 3 sznurków i 9
węzłów, w które wplątywało się pióra,
kości, włosy, zioła, kartki papieru, itp.

magia:
Tarot

drabina
Tarota Mantegri

Tarot’s symbolic
meaning of ladder

kosmiczna drabina „tarota Mantegni”
to zagadkowy zbiór 50 rycin ilustrujących dwa manuskrypty przechowywane obecnie w Bibliotece Watykańskiej, którego struktura ma
hierarchiczny charakter postaci i symboli

JĘZYKOZNAWSTWO
JĘZYKOZNAWSTWO
(METAFORA)

drabina
marzeń

ladder of dreams

metafora dotyczca życia ludzkiego

drabina bytów
w języku

{n/e}

Nowak, Tomasz, 2014, O drabinie bytów w języku. „Speculum Linguisticum” [Warszawa], vol. I, s. 9–22.

niski mężczyzna na
drabinie
najniższy szczebel
drabiny
Idiomy

na dole drabiny
nie widać dziury
w drabinie

low man on the
ladder
the lowest rung on
the ladder
at the bottom of the
ladder

wyrażenia mające odpowiedni wyraz
w danym kontekście językowym

can’t see a hole in
a ladder

krzyż to drabina
crosses are ladders
prowadząca do nieba
that lead to heaven

SZTUKA: film, teatr, malarstwo, itp.
Drabina Jakubowa (1990) reż. Adrian
Lyne

Film

Drabina Jakubowa

Jacob’s Ladder

Jakub Singer – weteran wojny w Wietnamie – jest dręczony przez nocne
koszmary i demony; przyczyn swojego stanu bohater upatruje w eksperymencie, któremu został poddany w
Wietnamie; drabina to rodzaj narkotyku (LSD) pod wpływem, którego
żołnierze mieli paranoiczne i schizofreniczne stany świadomości (wzrost
agresji i atakowanie wroga bez względu na własne życie)
Jacek Malczewski Muza na drabinie
(1918)

Malarstwo

‘motyw drabiny’

‘ladder motif’

O’Keeffe Drabina do Księżyca (1958)
Xiao Gua Hui Ladder Man (2008)
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Gregor Ziolkowski Ludzie na drabinie
(2005)
Dorothea Tanning Wspinać się po
drabinie
Malowidła ścienne, np.: Drabina do
nieba z 1643 r. w Kościele pw. Św.
Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Konkluzja
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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Прагматично-коммуникативные
категории понятия агрессия

Abstract
Pupils experiences connected with the family, school and socializing are the basis of the aggression observed by them. The reality they describe is the result of everyday observations and
encounters. Aggression is conceptualized by pupils on the basis of their experience at school and
at home; therefore, it includes a vision of the value of the world around them. Respondents judge
aggression as something bad; therefore, in many expressions, lexemes are indicated with the negative axiological assessment. In the article, the author also raises a theoretical problem concerning the concept of aggression, its structure and individual elements that are characterized here.
Abstrakt
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 aksjologiczną. W artykule autor porusza także problem teoretyczny dotyczący pojęcia agresji, jego
struktury i poszczególnych elementów, które tu charakteryzuje.
Keywords: Polish language, terminology, categorization, experience, structure of the concept of
aggression
Słowa kluczowe: польский язык, терминология, категоризация, опыт, структура понятия
агрессии

Язык это не только межчеловеческое средство коммуникации, но хранилище общественного опыта. Он сохраняет определённый способ понимания 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 причине за основу языкового анализа [также – прим. J.P.] принимаем опыт” (ср.
Nowakowska-Kempna 1993, с. 161), – общественно-культурно-коммуникационно обусловленный. Он формирует индивидуальность человека, а также влияет на его субъективное мировоззрение: интерпретацию и оценку
окружающей действительности, в которой агрессивное поведение сегодня
кажется вездесущим. Этим вербальным поведением займёмся в дальнейшей 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 агрессия. В качестве метода этой реконструкции была принята анкета, подкрепленная 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 формулирования выражений и мериторической оценки заданного вопроса. Более широкое представление проблематики исследования будет оговорено в другой части этой работы, поэтому примечания, касающиеся анкетируемой
группы, здесь показаны только для представления последовательности
размышлений.

1

Акт языковой коммуникации подразумевается здесь как употребление языкового кода
(высказывания), адресованного от конкретного адресанта к конкретному адресату, в конкретной ситуации, с использованием конкретного коммуникационного канала (зрительного, слухо-зрительного, слухового). Причем повторяющееся слово конкретный означает,
что всякий раз имеем дело с конкретными составляющими коммуникативного акта (например 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 официальность, фамильярность, типичность). „Агрессивный” акт коммуникации, как и каждый другой акт коммуникации предопределяется отношением его участников как адресант – адресат и элементами обусловленности окружения, в основе которых лежит кризисная ситуация, хотя бы для одного из его участников.
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1.Терминолгия, связанная с понятием агрессия
Термин агрессия происходит от латинского слова aggressio — ‘нападение’ (ср. agresor ‘разбойник’). В основе агресии лежат необузданные, резкие, негативные эмоциии злобные намерения. Агрессор предпринимает
целе напрвленные действия, чтобы вазвать у своей жертвы чувства боли,
страха и страдания. Большинство психологов под понятием агрессия подразумевает 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 состоянию. Индивидум пробует выйти из этой ситуации при помощи резкого поведения или действий, причиняющих физические или психические
страдания другому лицу, а иногда причиняя ущерб или уменьшая, значимые 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, принимая 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 является 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 реакция 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 исследованиями инстинктов, среди которых инстинкт борьбы является неотъемлемой частью жизни и выживания. Теория инстинкта агрессии развилась из
психоаналитического подхода. Её создатель-Зигмунд Фрейд – первоначально описывал понятие либидо как превобытную сексуальную энергию,
истоком которой является агрессия. В последующих исследованиях Фрейд
соединял агрессию с врожденной манифестацией инстинкта смерти – Танатосом, (но такое мнение не получило повсеместного признания в психоанализе). Агрессивное поведение он рассматривает как своего рода психогидравлическую модель, которая должна разрядиться, если давление превысит допустиую норму. Фрейд считал также, что склонность к агресии
это врожденное влечение человека, и одновременно самое сильное препятствие 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 (Freud
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, представляет 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 разрушительной силы, но видит в ней также полезные элементы. Агрессия рассматривается как инстинкт, который является врождённым образцом поведения, и может начать действовать спонтанично, даже без внешних стимулов или затормозиться соответствующими ингибиторами (Lorenz 1972).
Ученики Лоренца развили его теорию, указывая, что в процессе эволюции
многие агрессивные действия преображаются и приобретают формы ритуала, 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 сильные эмоции, особенно негативные. Необычайно спокойными повсеместно
считаются эскимосы, а Тибет со своей формой религии и духовными
упражнениями известен умением достигать состояния внутреннего спокойствия. Правдоподобно многие христианские монашеские законы
исключают сильные эмоции – как позитивные так и негативные. Табу, законы, обычаи – ограничивают человеческие инстинкты, а культура требует 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 Liberty различает злокачественную и доброкачественную
агрессию, и пишет об этом так:
[...] если согласимся „агрессией называть любую форму поведения, нацеленную на причинение 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 агрессией, и биологически неприспособленной (неадаптивной), злокачественной агрессией
(Fromm 1996, с. 206).

Теория фрустрация – агрессия предусматривает, что агрессивное поведение является следствием фрустрации, вызывающей высокую степень
возбуждения, уровень которого, в своюочередь, снижает страх перед наказанием.
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. Поведение такое сейчас называется поведением оссертивным (СОМОутверждающии). Иногда
подобные действия обознаются как самоутверждение (ассертивность), дабы подчеркнуть,
что они побуждаются невраждебной мотивацией (Moore, Fine 1996, c. 7–9).
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Против отождествления ассертивности и агрессии решительно выступает Л. Берковиц (1993, с. 15–23). По его мнениюассертивность проявляется как промежуточное явление между агрессией и пассивностью и означает умение выражать мысли, рассуждения, чувства, стремления и убеждения непосредственно, открытым образом, но с уважением по отношению
к чувствам и правам другого человека,т.е. в общем подразумевается вежливая 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 обращается большое внимание на общественнуюсолидарность, высоко оценивается стратегия позитивной поддержки в интерперсональных отношениях. 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 бережного отношения к чувствам другого лица, но без разрушительной силы
(вражеской интенции), характерной для агрессии. Склонность к доминации 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 опасном положении, но это следует не по причине эмпатии к другому человеку, 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 агрессия описывается следующим образом:
[...] термин необычайно общий, а используемый в широком спектре действий – характеризируется 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. Kieler), считают, что фрустрация не всегда приводит к агрессивному поведению, но может вызывать совершенно другие реакции – бездействие, ожидание более удобной ситуации, поиск другой цели и т. д. (Kieler 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 Pietrzak в своейтеорииописываетявление, в котором агрессия
представлена как результат науки в процессе наблюдений за собственным
и чужим поведением, а также вытекающих из этого последствий. В исследованиях над личностьючеловека обращается внимание на такой конструктивный аспект агрессии, который дает человеку возможность приспособиться и функционировать в межчеловеческом пространстве. Агрессию 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 окружающей среде и интерпретировать неязыковые указатели вербальной агрессии 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. нарциссический 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 личности;
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 гипернормального человека (Pietrzak 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 значение имеет взгляд с перспективы интерперсональных отношений. G.V.
Caprara i С. Pastorelli (1992) подчеркивают, что в исследованиях над агрессией должно доминироватьсознание того, что это явление, которое необходимо 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 культурнонормативным контексте, в котором принимают участие лица в ситуации
с применением агрессивныхдействий. О том, будет ли интерперсональный
контакт иметь агрессивный характер, решают такие свойства человеческого сознания как – интенциональность и нецелесообразность. Чтобы говорить об агрессии, достаточно, чтобы хотя бы один из участников интерперсональной коммуникации, считал, что она произошла в действительности. Важными ситаются не только интенция исполнителя, но и оцена
потенциальной жертвы, а также мнение свидетеля случившегося – наблюдателя, а в некоторых случаях и судьи-арбитра.
2. Агрессия глазами учеников средних школ
Попытка установить значение понятия агрессия, проделанная учениками, (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 будет дать ему однозначную характеристику, да еще с указанием границы.
Установление соотношения с этим понятием зависит от интуиции опрошенных (Grzegorczykowa 2001, с. 38), которое в случае сложных процессов, может взначительной степени отличаться,так как значение слова агрессия не является суммой слагающих, а внутренне разросшейся познавательной структурой. В поисках методов и техник исследований, мы
пользовались лингвистическим подходом (часто на границе языкознания
и других наук), поддавая собранный материал всестороннему обследованию, мы воспользовалисьтеорией скриптов, вмещающуюся в понятие когнитивизма. Принятие такой исследовател ьской тактики также обосновывается 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 рассудительно 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 материале? Проанализировав анкеты, можно установить её инвариантные элементы, 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 выбор того или иного способа проявления агрессии (виддействия – вербального или физического – агрессивного). Вот примеры: агрессия означает,
что кто-то над кем-то издевается (65), что кто-то представляет собой опасность (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, зависит 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 местоимением. Даже 152 опрошенных (т.е. 67,1%) точно не объяснили, кем действительно является нападающий. Но даже в тех случаях, где агрессор был
указан, именуется он общими категориями: человек, люди, молодежь, дети, 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 обусловленностью окружения играют важную роль. Когда действия названы агрессивными, 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 определяется 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 определения жертвы актаагресии, как: другой, иной человек/люди, молодежь, дети, коллега,тот, кто слабее, он/они, а (96) бить другого друга, унижать более слабых (178), запугивать более маленьких (157).
Агрессивное поведение может быть проявлено не только по отношению к человеку, но и к чему-то: предмету или вещи, но такого рода экземплификации 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 – является 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 идентифицировать 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 коммуникативной 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, шантажировать, угрожать, запугивать, унижать, досаждать, бить, пинать, ударить 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 руководствуются, когда в акте коммуникации пользуются агрессивными стратегиями назвали: причинение страданий, напр. имею ввиду избиение, препятствие, бранный язык, физическое и психическое насилие (197), приставание, срывание злости, избиение кулаком (132).
Из высказываний следует, что целью агрессора есть удовлетворение
своих собственных потребностей – разрядка негативных эмоций, напряжения, а также причинение вреда другим участникам акта коммуникации,
чему и способствуют предпринятые им действия. Мотив его поступка –
эмоциональное и разрушительное отношение к окружающему его мирупомещается вдвух интерпретационных рамках: аффективной (чувствую)
и волюнтаристической (хочу овладеть).
2.5. Место и время
Вэкземплификационном материале во многих высказываниях появились указатели места, например: – насилие в семье (211), досаждение и насилие в школе (205). Согласно данным опрошенных, – места, в которых
доходит до актов агрессии – это семья и школа, т.е. пространство, в котором 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. Граница времени в высказываниях учеников прослеживается в формах настоящего времени, а также в языковых выражениях, например таких как: есть,
это есть, ведет себя, дразнит, нервничает, ассоциируется, понимаю, по-моему, по моему мнению.
2.6. Причина
В своих высказываниях ученики не подали непосредственной причины
появления агрессивного поведения в межчеловеческих контактах. Косвенно 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 эмоции). Такой способ восприятия учениками причин злобности подтверждается следующими примерами: слово агрессия понимаю как злость, ненавижу. 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 обуславливаютсятем, кто, например дает такие определения – девочки или мальчики, ученики класс старших или младших, гимназия или лицея. По мнению
учеников гимназии последствия акта агрессии могут быть тол ько трагическими, ученики лицея обращают особое внимание на причинение тяжкого 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 основанием наблюдаемой ими агрессии. Описываемая ими действительность –
как следствие ежедневных наблюдений и переживаний. Понятие агрессия
концептуализированная учениками, заключает в себе исключительно представление о мире людей. Опрошенные оценивают агрессию как нечто
злое, присущее людям. Ani explicite, ani implicite не появляются другие
соответствия, например в мире животных. Во многих высказываниях, однако, можно определить лексемы с пейоративной аксиологической оценкой.
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Leksykografia w mundurze,
czyli polsko-rosyjski słownik par przekładowych
z zakresu reagowania kryzysowego
Abstract
The purpose of this article is to present selected Polish “word integrals” and their Russian equivalents in the field of terminology of the emergency response system. This is the calling slogan
that determines that this mini dictionary includes multipliers typical of such areas of crisis activity. It should be emphasized that this lexicographical work is supported to a large extent by the
work of linguists (The Polish-Russian idiomatikon, edited by W. Chlebda). An important and very
timely source turned out to be Russian search engines, whose addresses are in the bibliography.
This dictionary is divided into thematic sections, such as: police, army, emergency medical services, fire brigade. In addition, each department is distinguished by sections, such as: (a) nominative expressions and (b) verbal phrases.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych polskich „całostek wyrazowych”
i ich odpowiedników rosyjskich z zakresu terminologii systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Takie właśnie hasło wywoławcze decyduje o tym, iż w skład tego mini słownika
wchodzą wielowyrazowce typowe dla takich obszarów działania kryzysowego. Należy podkreślić, że owo opracowanie leksykograficzne podparte jest w znaczącej mierze pracą językoznawców (Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski pod red. W. Chlebdy). Ważnym i bardzo aktualnym
źródłem okazały się tutaj rosyjskojęzyczne wyszukiwarki internetowe, których adresy znajdują
się w bibliografii. Niniejszy słownik podzielono na działy tematyczne, takie jak: policja, wojsko,
ratownictwo medyczne, straż pożarna. Ponadto w każdym z działów wyróżnia się pod działy, jak:
(a) wyrażenia nominatywne i (b) zwroty czasownikowe.
Keywords: lexicography, translation, idiomatic expressions, nominative expressions, verbal expressions,
terminology of emergency response system
Słowa kluczowe: leksykografia, przekład, wyrażenia idiomatyczne, wyrażenia nominatywne, zwroty czasownikowe, terminologia systemu reagowania kryzysowego
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Jak wiadomo, przez tłumaczenie rozumie się przekład pisemnego lub ustnego tekstu z języka źródłowego na pisemny lub ustny tekst w języku docelowym,
będący ekwiwalentem.
Celem tłumaczenia jest powtórzenie różnego rodzaju tekstu – w innym języku, a tym samym uczynienie go dostępnym dla większej liczby czytelników.
I d i o m, i d i o m a t, i d i o m a t y z m – wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie należałoby mu przypisać
biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni. O idiomach najczęściej wspomina się w kontekście nauki języków obcych (ponieważ
stanowią one liczną grupę wyjątków od poznawanych przez uczącego się
reguł), stąd też bardzo często stosuje się inną definicję: I d i o m – wyrażenie
właściwe tylko danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na
inny język. Definicja ta jednak nie jest do końca ścisła, ponieważ niektóre idiomy są zapożyczane od jednych języków przez drugie, przez co są one charakterystyczne dla większej niż jeden liczby języków.
Głównym problemem tłumaczenia idiomatyki jest rozbieżność pomiędzy językami. Im większa różnica pomiędzy językiem źródłowym a językiem docelowym, tym trudniejsze będzie przełożenie wiadomości z tego pierwszego na drugi. „Różnica między językiem źródłowym a językiem docelowym oraz różnice
ich kultur sprawiają, że proces tłumaczenia staje się prawdziwym wyzwaniem”
(Bogusławki 1997, s. 37).
„Całostki idiomatyczne” mają w języku rosyjskim swoje stałe, ustalone już
substytuty, które piszący lub mówiący po rosyjsku Polak musi po prostu znać w
tej właśnie ich postaci, jeśli nie chce naruszać systemowych jednostek polskich,
przy czym asymetria ta przejawia się niekiedy w ledwie zauważalnych, niemniej istotnych dla poprawności języka szczegółach. Jednostki, o których
mowa są, jak się wydaje, bardziej zdradliwe w przekładzie od klasycznych frazeologizmów, o ile te ostatnie swą jaskrawą, obrazową, metaforyczną, czasem
wręcz egzotyczną formą wyróżniają się w tekście, o tyle jednostki swą
zwykłością sprawiają, że mniĺj wprawny tłumacz bierze je za swobodne kombinacje wyrazowe.
Dla przykładu przy całostce mandat karny znajduje się odpowiednik штраф
,ale z towarzyszących ilustracji zdaniowych: „jechał na gapę”- weszli kontrolerzy i za jazdę bez biletu wypisali mu mandat i „oн ехал зайцем” – вошли
контролёры и за безбилетный проезд наложили на него штраф, można wydzielić trzy pary całostek:
„Jechać na gapę” – ехать зайцем
„Jazda bez biletu” – безбилетный проезд
„Wypisać mandat” – наложить штраф (Chlebda 2007, s. 70).
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Przekład podobnych całostek jest szczególnie trudny w wypadku jednostek
wspólnokomponentowych – wówczas, gdy jednemu i temu samemu komponentowi polskiemu odpowiada za każdym razem inny wyraz rosyjski, jak w przykładach:
„robić
„robić
„robić
„robić

miejsce”
drogę”
hałas”
kłopot”

– освобождать место
– ycтупать дорогу
– производить шум
– снимать копию (Chlebda 2007, s. 117).

W podobnych wypadkach są niekiedy takie połączenia, których odpowiednik rosyjski wygląda jak ich lustrzane odbicie, tj. tłumaczenie dosłowne, np.:
„martwy sezon”
– мёртвый сезон
ale” martwa natura” – натюрморт
„na łonie przyrody” – на лоне природы
ale” na łonie rodziny” – в семейном кругу (Chlebda 2009, s. 59).

Idiomy i utarte zwroty znajdują się po przeciwnej stronie skali w stosunku
do kolokacji pod względem jednego lub dwóch elementów: elastyczności wzorca oraz przejrzystości znaczenia. Są one utrwalonymi wzorami języka, które
podlegają jedynie małym lub żadnym zmianom formy oraz, w przypadku idiomów, często mają znaczenie, którego nie da się wywnioskować na podstawie
znaczeń ich poszczególnych komponentów. „Idiomy, takie jak: wstęp wzbroniony (вход воспрещён), stan alarmowy (чрезвычайное происшествие) – w normalnych warunkach nie dopuszczają jakichkolwiek zmian w formie” (Chlebda
2007, s. 212).
O ile nie jest to celem żartu lub gry słownej, dla żadnego idiomu nie można:
usunąć któregokolwiek ze słów, dodać jakiegokolwiek słowa, zastąpić jednego
słowa innym, zmienić jego struktury gramatycznej.
Chociaż większość idiomów nie podlega zmianom formy, niektóre z nich
mogą być na nie bardziej podatne niż inne.
Kompetencje osoby posługującej się idiomami i utartymi zwrotami w języku
obcym rzadko kiedy dorównują kompetencjom native speakera (rodzimego
użytkownika języka). Większość tłumaczy tłumaczących na język obcy ma
małe szanse na osiągnięcie takiej samej wrażliwości, jaką posiada native speaker, oceniając, kiedy i jak można zmienić idiom. Jest to dodatkowy argument w
tezie, że tłumacz powinien tłumaczyć tylko na język, którego używa na co dzień
lub na swój język ojczysty.
Główne problemy związane z tłumaczeniem utartych idiomatycznych wyrażeń zawierają się w dwóch obszarach: są to umiejętność rozpoznania i poprawnego przekładu idiomu oraz trudności wynikające z przekładu różnych aspektów znaczenia, jakie ma dany idiom lub utarty zwrot w języku docelowym. Te
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trudności są dużo wyraźniejsze w przypadku idiomów niż w przypadku utartych
zwrotów. Na przykład wyraz strażak:
Пожарный-член пожарной команды (członek załogi strażackiej)
Пожарник-«ложный погорельщик» (podpalacz)
Погорелец-пострадавший от пожара (pogorzelec)

Te, które są łatwe do rozpoznania, zawierają wyrażenia nie występujące w
normalnych warunkach, na przykład:
„karać więzieniem” (заключать в тюрму, dosł. наказывать тюрмой)
„nie wyciągać konsekwencji” (не делать выводов,оставить без последствий,отвечать за...,
dosł. не вытягивать следствия)
„komora celna” (таможня, dosł. кладовая меткая)
„kontrola celna” (таможенный досмот, dosł. контроль меткий,проверка меткая)

Idiomy zawierają też wyrażenia, które wydają się być błędne, ponieważ
nie są zgodne z zasadami gramatyki danego języka, na przykład:
„broń palna” (r.ż) – „oгнестрельное оружие” (r.n)
„wojsko” (r.n) – армия (r.ż)
„statek ratowniczy” (r.m) – спасатель, dosł. судно спасательное (r.n)

Niektóre idiomy bywają „mylące", wydają się oczywiste, ponieważ ich
dosłowne tłumaczenie może brzmieć rozsądnie, a ich idiomatyczne znaczenia
nie wynikają z kontekstu. W języku polskim występują podobne idiomy: skoczyć w ogień za kimś, wbijać komuś nóż w serce, piąte koło u wozu. W języku
rosyjskim – втирать (кому) очки (mydlić komuś oczy) – делать упрёки
(кому) (упрекать (кого) – robić (komu) wymówki – делать из мухи слона –
robić z igły widły.
Po tych wstępnych rozważaniach teoretycznych, przejdę do praktyki. Celem
niniejszego referatu jest zaprezentowanie wybranych polskich „całostek wyrazowych” i ich odpowiedników rosyjskich z zakresu terminologii systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Takie właśnie hasło wywoławcze decyduje o tym, iż w skład tego minisłownika wchodzą wielowyrazowce typowe dla takich obszarów działania kryzysowego, jak policja, wojsko, ratownictwo medyczne, straż pożarna czy służba celna.
Należy podkreślić, że owo opracowanie leksykograficzne podparte jest
w znaczącej mierze pracą opolskich językoznawców (Podręczny idiomatykon
polsko-rosyjski pod red. Wojciecha Chlebdy).
Przy ustalaniu ekwiwalentów rosyjskich odnośnych jednostek słowniki
dwu– czy jednojęzyczne okazały się niewystarczające. Ważnym i bardzo aktualnym źródłem okazały się tutaj rosyjskojęzyczne wyszukiwarki internetowe,
których adresy znajdują się w bibliografii. Niniejszy słownik podzielono na
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działy tematyczne, takie jak: policja, wojsko, ratownictwo medyczne, straż pożarna. Ponadto w każdym z działów wyróżnia się poddziały, jak: A. wyrażenia
nominatywne i B. zwroty czasownikowe.
Policja – Милиция-Полиция
Wyrażenia nominatywne
Akt oskarżenia

Обвинительный акт

Broń palna

Огнестрельное оружие

Być sądzonym

Судиться

Ciarki przechodzą

Мурашки бегают

Dowód osobisty

Паспорт,удостоверение личности

Dowód rzeczowy

Вещественное доказательство

Dożywotne więzienie

Пожизненное заключение

Fałszywy świadek

Лжесвидетель

Gaz łzawiący

Слезоточивый газ

Godzina policyjna

Комендатский час

Mandat karny

Штраф

Naoczny świadek

Свидетель
Zwroty czasownikowe

Okazać dokumenty

Предъявить документы

Wpaść w poślizg

Занесло

Wpaść w złość

Рассердиться

Zyskać na czasie

Выиграть время

Karać więzieniem

Заключать в тюрму

Wojsko – Армия
Wyrażenia nominatywne
Wojsko

Армия

Żołnierz

Солдат

Jednostka wojskowa

Воинская часть

Poligon

Полигон

Koszary

Казармы

Biała broń

Холодное оружие

Jeniec wojenny

Военнопленный

Ćwiczenia wojskowe

Сборы

Dziennik pokładowy

Вахтенный журнал
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Fajka pokoju

Трубка мира

Książeczka wojskowa

Воинский билет

Maska gazowa

Противогаз

Odszkodowania wojenne

Репарация

Pistolet maszynowy

Автомат «Калашников»

Szpital polowy

Полевой госпиталь
Zwroty czasownikowe

Mierzyć z pistoletu

Целиться из пистолета

Powołać do wojska

Призвать в армию

Przywołać do porządku

Призвать к порядку.Унять

Ratownictwo medyczne – Спасательная служба
Wyrażenia nominatywne
Apteczka podręczna

Dомашняя аптечка

Artykuły pierwszej potrzeby

Предметы первой необходимости

Bibułkowa serwetka

Бумажная салфетка

Chory umysłowo

Душевнобольной

Ćmiący ból

Ноющая боль

Gabinet lekarski

Кабинет врача

Karetka pogotowia

Скорая помощь

Karetka reanimacyjna

Реанимобиль

Obłożnie chory

Тяжелобольной

Ofiary w ludziach

Человеческие жертвы

Ostatnia deska ratunkowa

Последняя надежда

Służba zdrowia

Здравохранение

Sytuacja zagrożenia

Угрожающее положение

Statek ratowniczy

Спасатель

Środek przeciwbólowy

Болеутоляющее средство

Środek usypiający

Снотворное
Zwroty czasownikowe

Odzyskać przytomność

Прийти в себя. Очнуться

Ratować życie

Спасать жизнь

Rozsiewać zarazki

Разносить заразу

Wzywać pomocy

Взывать о помощь
Просить о помощь

Leksykografia w mundurze, czyli polsko-rosyjski słownik par...
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Straż – Пожарная охрана
Wyrażenia nominatywne
Strażak

Пожарный-член пожарной команды (członek
załogi strażackiej)

Strażak

Пожарник-«ложный погорельщик» (podpalacz)

Strażak

Погорелец-пострадавший от пожара (pogorzelec)

Stan alarmowy

Чрезвычайное происшествие

Straż pożarna

Пожарная охрана

Ochotnicza straż pożarna

Добровольная пожарная охрана

Drabina strażacka

Штурмовая лестница

Alarm przeciwpożarowy

Пожарная тревога

Bić na alarm

Бить тревогу

Materiały palne

Горючие материалы

Pełniący obowiązki

Исполняющий обязанности
Zwroty czasownikowe

Pełnić wartę

Нести караул

Pobrać odciski palców

Снять отпечатки пальцев

Przekraczać termin

Просрочить

Rozpalić ognisko

Развести костёр

Ryzykować życie

Рисковать жизнью

Spalić sobie skórę

Обгореть

Stanąć w ogniu

Воспламениться

Służba celna – Пограничная служба
Wyrażenia nominatywne
Urząd celny

Таможня

Komora celna

Таможня

Kontrola celna

Таможенный досмотp

Niezgodny z prawem

Противозаконный

Obrona własna

Самооборона. Самозащита

Wstęp wzbroniony

Вход воспрещён
Zwroty czasownikowe

Czynić kroki

Предпринимать шаги

Dopełnić formalności

Оформиться

Łamać prawo

Нарушать закон
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Nie wyciągać konsekwencji

Не делать выводов
Оставить без последствий

Poprosić o azyl

Попросить о убежище. Обратиться с прoсьбой
о предоставлении права убежища
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Obraz kulturowy zawarty w powieści
Tomáša Zmeškala List miłosny pismem klinowym
Abstract
The author analyzes the proper names in the novel. These are the first and last names of famous characters, people who have a lot in common with the entire novel, as well as titles of both
the Czech and the world literature. The names of famous people do not appear accidentally. They
help to understand the meaning of the Czech history. The history of the nation was woven into the
history of one family. In the novel, there are references to such important events as the 1948 revolution, the Prague Spring, the Velvet Revolution. Zmeškal also makes allusions to the “Ode to
Joy” and tales from “A Thousand and One Nights”. He wants to show that everyone recognizes
historical signs by the proper names. Historical reality is shaped by the language.
Abstrakt
Autor analizuje nazwy własne w powieści . Są to nazwiska i imiona sławnych postaci,
osób mających duży związek z całą powieścią, a także tytuły dzieł literatury czeskiej i światowej.
Nazwiska sławnych osób nie pojawiają się przypadkowo, służą one zrozumieniu sensu historii
Czech. Historia narodu wpleciona została w dzieje jednej rodziny. W powieści pojawiają się
nawiązania to tak ważnych wydarzeń, jak przewrót z roku 1948, Praska Wiosna, aksamitna rewolucja. Zmeškal czyni również aluzje do Ody do radości oraz Opowieści z tysiąca i jednej nocy,
chce uzmysłowić, że przez nazwy własne każdy rozpoznaje znaki czasu historycznego. Rzeczywistość historyczna jest kształtowana przez język.
Keywords: Czech language, Czech literature, image of world, onomastics, anthroponyms,
chrematonyms, toponyms, Tomaš Zameškal
Słowa kluczowe: język czeski, literatura czeska, obraz świata, onomastyka, antroponimy,
chrematonimy, toponimy, Tomaš Zameškal

W 2009 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się debiutancka powieść Tomaša Zmeškala pt. List miłosny pismem klinowym. Od tego momentu
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Zmeškal stał się znanym i cenionym czeskim pisarzem1. Powieść została wysoko oceniona przez recenzentów a sam autor został uhonorowany w 2009 roku
nagrodą Josefa Škvoreckého a w 2011 nagrodą Unii Europejskiej w dziedzinie
literatury. W 2009 roku był również nominowany do nagrody Magnesia Litera.
Otrzymał także drugie miejsce w ankiecie „Książka roku 2009” przeprowadzonej przez „Lidové noviny” „Kniha roku 2009”. W 2010 roku nominowany do
nagrody Josefa Škvoreckiego za powieść Životopis černobílého jehněte.
W niniejszej rozprawie postaram się udowodnić, że powieść czeskiego debiutanta zawiera pewien obraz kultury o Czechach. Wyjaśnienia wymaga kultura. Pojęcie kultury obejmuje tak wiele problemów, procesów czy paradoksów,
że bardzo trudno stworzyć definicję, która zadowoliłaby wszystkich badaczy
kultury2. Antropolodzy uważają, że pojęcie kultury jest wieloznaczne, wielogłosowe. Kulturę poddaje się wielorakim interpretacjom opartych na racjonalności, interpretacji humanistycznej czy uznania dyskursywności kultury (Burszta 2004, s. 34). Dla potrzeb niniejszej pracy przyjmujemy definicję kultury
opracowaną przez Ernesta Gellnera, dla którego kultura to „system idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się” (Gellner 1991,
s. 16). Jego rozumienie kultury nawiązuje do kategorii języka, co dla tego opracowania ma istotny związek. W niniejszej pracy opisuję kulturowe aspekty języka oraz pragnę odpowiedzieć na pytanie: Jaki obraz kultury, jaka wiedza kulturowa zawarta jest w powieści Tomáša Zmeškala List miłosny pismem klinowym? W wyniku analizy tej powieści zgromadzono dużą ilość próbek tekstowych, odnoszących się do kultury, by odpowiedzieć, jak ukazywana jest kultura
Czech.
Zdaniem T. Milewskiego „imiona osobowe tworzą system, który wyodrębniając się z całości języka pewnymi specyficznymi cechami, stanowi równocześnie część tradycji prawno-obyczajowej każdego społeczeństwa. Imiona, będąc
tworami językowymi, są równocześnie środkiem orientacji w obrębie społeczeństwa, systemem klasyfikacji jego członków. W tych warunkach zachodzi
niewątpliwy związek między imiennictwem osobowym a kulturą” (Milewski
1969, s. 147).
Istotnym elementem każdej polskiej nazwy osobowej stanowi imię i nazwisko. Można także nadmienić, że określone nazwiska były odbierane jako wy1
Tomaš Zmeškal, ur. 1968, członek PEN Klubu, mieszka w Pradze, z wykształcenia filolog
angielski, studiował w King´s College, University of London, lektor, tłumacz i pedagog. Pracował
jako asystent na Uniwerytecie Karola w Pradze. Opublikował trzy powieści: Milostný dopis
klínovým písmem (2008), Životopis černobílého jehněte (2009) Sokrates na rovniku (2013).
2

Pisząc niniejszy tekst, korzystałem również z pracy: S. Taboł, Aspekt socjokulturowolingwoistyczny w glottodydaktyce języka polskiego, Racibórz 2012.
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znacznik przynależności do określonej grupy kulturowej. Antroponimy, które
znalazły się w analizowanej powieści to:
1. I m i o n a: Albert, Aleksander, Alicja, Anna, Antonin, Barbara, Cecylia, Eleonora, Franciszek, Geofrey, George, Helena, Henry, Henryk, Honza, Hynek,
Ignacy, James, Jirzi, Josef, Karel, Karol, Karolina, Katarzyna, Klara, Krzysztof, Kwieta, Libusza, Maksymilian, Marek, Maria, Marta, Matyasz, Mikołaj, Milan, Oscar, Robert, Sztefan, Teresa, Tomasz, Vaclav, Vilem, Zdeniek,
Zorka.
2. H i p o k o r y s t y k a: Alusia, Andulka, Anulka, Eviczka, Helenka, Henryczek,
Jirzik, Josifek, Krzysztofek, Kwietuszka, Maks, Sztefek, Tereska, Tonda, Tonik, Vaclavek, Waszeczek, Waszek.
3. N a z w i s k a: Babel, Czerny, Duarte, Duchamp, Fischer, Hegel, Hrozny, Hynek, Langmajerova, Jansky, Lukavsky, Marhoulcova, Martincova, Mrazek,
Novaczek, Novakova, Polaczkova, Reti, Seuczek, Schliemann, Sommer, Svoboda, Sukthankar, Wagnerova, Winter.
Imiona zawarte w powieści mogą być źródłem informacji o panującej
w określonym czasie w Czechach modzie nazewniczej. Nadawanie określonych
imion jest także dowodem na występujący określony typ kontaktów językowo-kulturowych. Jednakże trudno tu mówić, że wszystkie imiona zawarte w powieści odgrywają jedynie rolę kulturotwórczą. Należy także zauważyć, że Liście występuje tzw. zjawisko polimorfizmu imion, polegające na tym, że obok
form oficjalnych (Kwieta3, Libusza, Maksymilian, Marek), występują również
formy nieoficjalne, hipokorystyka, stanowiące wyraz ekspresji językowej, np.:
Jirzik, Josifek, Krzysztofek, Kwietuszka, Maks. Występują także spieszczenia,
np. Anulka, Eviczka, Henryczek, Vaclavek, Waszeczek.
Cała hipokorystyka zawiera pozytywny ładunek emocjonalny, ponieważ
w analizowanej powieści nie wystąpiła ani jedna forma augmentatywna imienin. Stosowanie w Liście oficjalnych i nieoficjalnych form ukazuje zróżnicowanie stylistyczne języka czeskiego. Poza tym obcokrajowiec zapoznając się
z czeską hipokorystyką zrozumie, że była ona wyrazem rozwoju społeczeństwa
oraz przyrostu liczby ludności. Z tego też względu większa populacja osób, które często miały te same imiona, spowodowała tworzenie się imion nieoficjal3

Osobną analizę należałoby dokonać na temat spolszczenia wielu nazw własnych, zawartych
w powieści. Nie wiedzieć czemu tłumaczka postanowiła z Květy zrobić Kwietę a ze Štefana –
Sztefana. W takim razie czy Václav Havel nazywałby się w polskim przekładzie Wacław Gaweł?
Uważam, że nadanie polskiego liternictwa czeskim imionom i nazwiskom spłaszczyło czeski
charakter tej powieści. Poza tym tłumaczka nie zawsze jest konsekwentna, bo w przypadku
zdrobnienia od imienia Ewa mamy Eviczkę, a nie Ewiczkę. Dlaczego z autora Tomaša Zmeškala
nie zrobiono Tomasza Zmeszkala?
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nych. Hipokorystyka, tworząca się od imion już istniejących, była wyrazem
emocjonalnego stosunku do danej jednostki (Kwietuszka, Maks, Sztefek, Tereska, Tonik, Vaclavek, Waszeczek). Ponadto obcokrajowiec poznaje także tendencję w języku czeskim dotyczącą dążeniem do skrótu i ekonomii wypowiedzi
(Maks – zamiast Maksymilian; por. Jakus-Borkowa 1987, s. 39). Ich dobór jest
całkowicie uzależniony od indywidualnych upodobań autora.
Autor jako filolog angielski nie omieszkał wpleść do powieści imiona o rodowodzie anglosaskim: Geoffrey, George, James, Oscar. Wśród imion pojawiają się te o najstarszym rodowodzie czeskim: Libusza, Václav. Legendarna Libuša była założycielką Pragi a św. Václav, książę czeski jest patronem Czech, zamordowany przez Bolesława. W swej powieści Zmeškal umieścił także najbardziej popularne i najbardziej czeskie imiona: Honza, Jirzi (raczej Jiří). Odzwierciedlają one chrześcijański charakter Czech. Jiří jest obecnie najbardziej frekwentywnym imieniem w Czechach. Imię to nosi ponad 304 tysięcy obywateli
Czech. Najpopularniejsze było ono między latami 40. a 80. XX wieku4. Pojawiają się również imiona; Matyasz (Maciej), Sztefan (Stefan), których pisownia
została sczechizowana.
Poddając analizie nazwiska, które występują w powieści Zmeškala, wiele
z nich to nazwiska żeńskie: Langmajerova, Marhoulcova, Martincova, Novakova, Polaczkova, Wagnerova. Odzwierciedla to czeski zwyczaj językowy. Do
chwili obecnej każda Czeszka, musi dodać do swojego nazwiska sufiks -ová.
Obowiązku takiego nie mają obywatelki kraju, które wyszły za mąż za obcokrajowców. Obecnie zwyczaj ten poddawany jest dyskusji przez polityków czeskich, aby z niego zrezygnować. Największym zwolennikiem odstąpienia od tej
zasady lingwistycznej jest Přemysl Sobotka. Jednakże pomysłowi temu sprzeciwił się Instytutu Języka Czeskiego w Pradze, który uważa, że zrezygnowanie z
tej zasady spowoduje nieporozumienia. Poza tym projekt ustawy, która zezwalałaby kobietom na stosowanie męskiej formy nazwiska został przez Senat Republiki Czeskiej odrzucony w 2013 roku.
Wśród nazwisk, zawartych w powieści znajdują się dwa najpopularniejsze:
Novak oraz Svoboda. Występują również nazwiska niemieckiego pochodzenia:
Fischer, Hegel, Langmajerova, Schliemann, Sommer, Sukthankar, Wagnerova,
Winter. Ktoś mógłby zapytac, czy ma to jakieś znaczenie? Ma, ponieważ 40%
wszystkich nazwisk w Czechach jest pochodzenia niemieckiego. Dlaczego?
W 1620 roku rozegrała się bitwa pod Białą Górą. W bitwie tej sromotną klęskę
poniosła protestancka czeska szlachta. Ferdynand II, ówczesny król czeski,
z którym owa szlachta walczyła, postanowił schwytać wszystkich czeskich
uczestników bitwy. W ciągu roku złapał ich 27 i stracił na rynku Starego Miasta
4

http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Jiří [dostęp: 10.04.2018].
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w Pradze. Tych, których nie udało mu się uwięzić, uciekli z kraju a ślad po czeskiej szlachcie zaginął. Tym sposobem wiele zamków zostało opuszczonych,
a Ferdynand II postanowił je zapełnić nowymi najemcami – szlachtą z zachodniej Europy (Beneš 1998, s. 12–18). Najwięcej przybyło szlachty z Niemiec, ale
również z Francji, Włoch i Hiszpanii. Tym sposobem uświadamiamy sobie, że
Zmeškal nawet w formach nazwisk, występujących w powieści odzwierciedlił
kulturowy obraz Czech.
W badanym materiale spotykamy następujące toponimy:
1. U r b a n o n i m y: Czeski Uniwersytet Techniczny, Dom Fausta, Hradczany,
Most Karola, Muzeum Narodowe, Pomnik św. Vaclava, Orloj, Rynek Starego
Miasta.
2. P l a t e o n i m y: Krakowska, Letna, plac Wacłava, Vinohrady.
3. U r b o n i m y: Asyż, Bojkovice, Dűsseldorf, Karlsztejn, Kostelec, Koszyce,
Krumlov, Londyn, Mediolan, Mielnik, Ołomuniec, Opawy, Praga, Pilzno,
Werona, Vicenza.
4. H y d r o n i m y: Łaba, Wełtawa.
Wielka liczna nazw własnych dotyczących imion, nazwisk oraz nawiązywanie do dzieł i sławnych postaci świadczy o wysokim oczytaniu pisarza. To dowodzi, ze osoba chcąca zapoznać się z dziełami Zmeškala musi się charakteryzować erudycją na wysokim poziomie. Padające nazwiska sławnych osób
mają duży związek z całą powieścią a luka w wiedzy dotycząca którejkolwiek
postaci, może spowodować niezrozumienie sensu powieści. Nazwiska sławnych
osób nie pojawiają się przypadkowo, autor „nie wysypał ich z worka” swojej
pamięci. Mają one służyć zrozumieniu sensu historii Czech i Czechów. Sławne
postacie służą wycieczce autora w przeszłość swojej ojczyzny. Jednak najwięcej miejsca poświęcił okresowi z lat 1948–1989, by dokonać rozliczenia z komunistyczną przeszłością Czechosłowacji. Jednakże nawroty do przeszłości poprzez nazwiska sławnych postaci nie mają spowodować tworzenia się idei
historiozoficznej. Historia narodu wpleciona została w dzieje jednej rodziny.
W powieści pojawiają się nawiązania to tak ważnych wydarzeń jak: przewrót
z roku 1948, Praska Wiosna, Aksamitna Rewolucja. Zmeškal czyni również
aluzje do Ody do radości oraz Opowieści z tysiąca i jednej nocy. Kto tych utworów nie zna i nie rozumie, nie może zrozumieć głębokiego sensu całej powieści.
Moim zdaniem autor Listu chce nam uzmysłowić, że przez nazwy własne każdy
z nas rozpoznaje znaki czasu historycznego. Rzeczywistość historyczna jest
kształtowana przez język.
Czytelnik zapoznający się z powieścią wzbogaci swoją wiedzę o wiadomości dotyczące Pragi. Pozna nie tylko nazwy ważnych obiektów dla kultury czeskiej jak: Muzeum Narodowe, Most Karola, Dom Fausta, ale również pozna
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ważne ulice praskie (Krakowska, Letna), więc w jakimś sensie List jest swoistym przewodnikiem po Złotej Pradze.
W analizowanej powieści pojawiają się nazwiska różnych postaci związanych z historią i kulturą czeską: Antonin Dvořak, Bedřich Hrozný, Tomasz G.
Masaryk, Antonin Zapotocký. Pojawiają się także nazwiska osób spoza historii
czeskiej: Jan Sebastian Bach, Ludwik van Beethoven, Winston Churchill, Albert
Einstein, Henry Ford, Gandhi, Josef Haydn, Wilhelm Friedrich Hegel, Adolf
Hitler Mozart, Orygenes, Stalin, Tertulian, James Watt, Oscar Wilde. Autor listu posługuje się tymi postaciami to głębszego wyłuszczenia sensu historii narodu czeskiego.
Zdaniem B. Staszczyszyna:
Jego postaci są barwne, osobliwe, idiosynkratyczne. Mówią własnym językiem, wykonują prywatne, niepowtarzalne gesty. U Zmeškala wszyscy są wyjątkowi i na swój sposób dziwni – szalony cukiernik zwraca się do wszystkich per „bracie” i „siostro”, szpitalny portier charakterystycznie kiwa się na ugiętych kolanach, starsza pani z żarliwością godną lepszej sprawy opowiada
wszystkim o kolekcji minerałów zmarłego męża, a Alicja cholerycznie złości się na swoich rodziców za ich śmierć. Zmeškal świetnie operuje detalem, wyłapuje mikroskopijne gesty bohaterów,
które zdradzają głębszą prawdę5.

Każda z tych postaci wykonuje jakiś zawód, a tych zawodów jest kilkanaście: architekt, cukiernik, doktor, inżynier, kierownik, lekarz, major, milicjant,
naczelnik, podporucznik, profesor, technik, urzędnik, wartownik. Kiedy pojawia
się nazwa zawodu milicjant to już wiadomo, że akcja tego fragmentu utworu
ma miejsce w czasach komunistycznych. Obecnie w Czechach jest policja (police). Podobna sytuacja jest z nazwą naczelnik. Obecnie w czeskich urzędach
nie ma już naczelników, lecz są kierownicy (vedouci).
Moim zdaniem zapoznając się z powieścią Zmeškala można zbogacić swoją
wiedzę o Czechy, Czechosłowację, Aksamitną Rewolucję, liczbę mieszkańców
Czechosłowacji w roku 1950, zapoznać się z etymologią słowa Orloj, w nawiązaniu do skomplikowanej historii sławnego zegara praskiego Orloj. Autor
uczy nas o swojej ojczyźnie, sprytnie przemyca wiedzę o kraju w nazwach
własnych oraz nawiązując do wydarzeń z przeszłości, pomagając nam nieco
zrozumieć ją, co dla wielu Czechów jest trudne a co dopiero dla nas.
Na koniec rozważań o obrazie kulturowym, zawartym w analizowanej powieści należy przytoczyć wypowiedź Krasickiej, według której „książka Tomáša Zmeškala to powieść o Czasie i o (H/)historii jako próbie okiełznania Czasu
poprzez język, jedyne dostępne człowiekowi narzędzie ocalania faktów, wydobywania ich nie tylko z niebytu, ale również z więzienia indywidualnej jaźni.
5
B. Staszczyszyn, Tomáš Zmeškal, »List miłosny pismem klinowym«. Online: http://www.
dwutygodnik.com [dostęp: 10.03.2018].

Obraz kulturowy zawarty w powieści Tomáša Zmeškala List miłosny pismem klinowym

81

Świadome doświadczanie czasu, które nadaje sens rzeczywistości, porządkuje
ją i wyznacza jej kształt, a które może się dokonywać tylko za pomocą językowego znaku, jest głównym, choć ukrytym w jej fabularnym i formalnym bogactwie, tematem książki. I to właśnie ta ukryta, intertekstualna spójność prozy
Zmeškala czyni z jego powieści utwór głęboko oryginalny”6. Trudno się z tą
tezą nie zgodzić.
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Językowy obraz alkoholizmu i alkoholu
w wybranych utworach Tadeusza Konwickiego
Abstract
The purpose of this article is to conduct a linguistic analysis of phenomena related to alcohol
and alcoholism of Poles presented in the prose of Tadeusz Konwicki. The methodology has been
taken from the ethnolinguistic school and the linguistic image of the world. From the research
material, a characteristic vocabulary, phraseology, as well as information about morality and beliefs related to alcohol were distinguished. The detailed analysis concerns the occurrence of synonyms, diminutives, swells, rich imagery associated with alcohol, causes and circumstances of its
consumption, as well as the origin and ways of serving presented in Konwicki’s texts. A lot of
space is devoted to the reality of communist Poland. In the course of the research, a wealth of material was singled out, indicating special values, especially related to the tradition of Polish hospitality regardless of the era, the political situation and the social position of a human being.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy językoznawczej zjawisk związanych
z alkoholem i alkoholizmem Polaków przedstawionych w prozie Tadeusza Konwickiego. Metodologia zaczerpnięta została ze szkoły etnolingwistycznej oraz językowego obrazu świata. Z materiału badawczego wyodrębniono charakterystyczną leksykę, frazeologię, a także informacje na
temat obyczajowości oraz wierzeń, związanych z alkoholem. Szczegółowa analiza dotyczy występowania w tekstach Konwickiego synonimii, zdrobnień, zgrubień, a także bogatej metaforyki,
związanej z alkoholem, przyczynami tudzież okolicznościami jego spożywania, jak również pochodzeniem i sposobami podania. Sporo miejsca poświęcono problematyce realiów komunistycznej Polski. W toku badań wyodrębniono również bogactwo materiału, wskazujące na wartości
szczególne, związane zwłaszcza z tradycją polskiej gościnności niezależnie od epoki, sytuacji
politycznej i pozycji społecznej człowieka.
Keywords: Tadeusz Konwicki, linguistic image of the world, lexicology, lexis, phraseology,
environment, customs, beliefs, alcoholism, alcohol
Słowa kluczowe: 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 poszczególnych typów ludzkich, będących podtypami (hiponimami) etnonimu Polak.
W kategoryzacji, której dokonujemy w toku badań nad cechami charakterologicznymi, wyróżniają się następujące hiponimy: Polak – alkoholik, Polak –
katolik, Polak – literat. Podtyp wymieniony jako pierwszy ma swoje źródło
w jednym z najbardziej utrwalonych stereotypów na temat mieszkańców kraju
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. Różnorodność sytuacji związanych z alkoholem
jest znakomitą okazją do zbadania zastosowanej leksyki i frazeologii, dzięki
której zapoznajemy się ze stylem życia Polaków według wizji Konwickiego.
Realia komunistyczne, opisane na przykład w Małej Apokalipsie, widzimy
przez pryzmat ówczesnego stylu życia, określanego ilością alkoholu wypijanego przez występujące tam postaci. Sam autor/narrator nie stroni od wyznań na
ten temat:
[…] upijam się do utraty przytomności (Konwicki 1993, s. 7),

upatrując w nadmiernym spożyciu alkoholu sposób na życie, a może przeciwnie – na szybszą śmierć. W kontekście opisywanych zdarzeń jest to problem
znacznie bardziej skomplikowany, mianowicie upijanie się jest sposobem na zatracenie się w niebycie, aby zapomnieć o otaczającej rzeczywistości. Bogactwo
metafor i ciekawej frazeologii przyprawione nutą gorzkiej ironii – oto najkrótsza charakterystyka językowego obrazu alkoholizmu postaci kreowanych przez
naszego autora. Definicja słownikowa alkoholu brzmi:
[…] napój o właściwościach odurzających otrzymywany najczęściej z rozcieńczonego spirytusu
etylowego […] Butelka alkoholu. Odór, opary alkoholu (Słownik języka polskiego 1978, s. 35).

W niniejszej pracy spróbujemy odnaleźć definicję stworzoną przez Polaków
obecnych w prozie Tadeusza Konwickiego. Dokonamy próby analizy zgromadzonego materiału na temat alkoholu i zjawisk z nim związanych, wyekscerpowanego z następujących utworów Tadeusza Konwickiego: Mała Apokalipsa
(1993), Rojsty (1991), Rzeka podziemna, podziemne ptaki (1989).
Alkohol – substancja i składniki
Substancja, będąca przyczyną wszelkich zjawisk związanych z interesującą
nas problematyką, występuje w badanych dziełach w formie następujących rzeczowników: wódka, wóda, wódeczka, likwor, nalewka, czarny płyn, piwo, ognista woda, gorzała, armaniak, złota jesień, dżin, spirytus farmaceutyczny, damski
bimber.
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Wódka u Polaków Konwickiego występuje w formie podstawowej, jak
i zgrubiałej: wóda. Spójrzmy na przykład ilustrujący tę sytuację:
Rozbisurmaniliście się, rozwydrzyli, tylko żłopać darmową wódę i wykradać salceson (Konwicki 1993, s. 158).

Przeciwieństwem zgrubienia wóda jest zdrobnienie wódeczka, wyraz ten odzwierciedla pozytywny, wręcz pieszczotliwy stosunek do alkoholu („[…] żyje
pijąc rano mleczko, a wieczorem wódeczkę”; Konwicki 1993, s. 162).
Kolejną wersją wódki jest w badanym materiale zarówno zgrubiała jej forma
wóda, jak i gorzała, której negatywne działanie implikuje ten oto fragment zdania:
[…] kiedy dopadnie gorzały, to koniec świata (Konwicki 1993, s. 220).

Ponadto wódka opisywana jest jako wódka czysta, czysta (rzeczownik odprzymiotnikowy, implikujący posiadanie właściwości wódki czystej, lecz będący zrozumiałym i ekonomicznym językowo skrótem), kartoflanka (Konwicki
1993, s. 14). Podtyp wymieniony na miejscu ostatnim jest określeniem wódki
mającym swoje pierwotne źródło w surowcu, z którego ową wódkę wykonano,
czyli ziemniaków („– A co masz? Czystą. Kartoflaną. Z importowanych kartofli”; Konwicki 1993, s. 14).
Innym składnikiem alkoholu są zioła, wtedy postaci piją ziołowy likwor lub
nalewkę. Narrator wspomina o „likworze” w momencie opisywania libacji alkoholowej z udziałem znajomej zza wschodniej granicy („Podała mi szklankę z tajemniczym ziołowym likworem”; Konwicki 1993, s. 58).
Zauważmy, że wraz z upływającym czasem substancja zwana wcześniej czarnym płynem zyskuje status tajemniczego ziołowego likworu, który jest „syberyjską nalewką z lubczyku”. W następnym etapie nalewka jest już „syberyjską
ognistą wodą” („[…] oboje trzymaliśmy to moje szkło wypełnione syberyjską
ognistą wodą”; Konwicki 1993, s. 58). Metafora nadająca wódce status „ognistej wody” jest zaliczana do frazeologizmów, co zostało odnotowane na kartach
słownika frazeologicznego (Głowińska 2000, s. 689).
Alkohol występuje u Konwickiego w formie wyrażeń, będących stałymi
połączeniami, np. zawartość kieliszka w kontekście: przełknął zawartość kieliszka (Konwicki 1993, s. 14) oraz w formie metonimii: […] dodał Rysio, nalewając sobie kielicha (Konwicki 1993, s. 16).
Poza alkoholami w czystej postaci Konwicki opisuje nieco bardziej skomplikowane przykłady występowania niezidentyfikowanych spirytualiów, mianowicie „złotej jesieni”, której receptura jest tajemnicą barmana przygotowującego
ją dla gości lokalu gastronomicznego („– On zawsze taki na początku. A nad ranem stawia gościom »złotą jesień«. Á propos, wychylisz kielicha?”; Konwicki
1993, s. 134).
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Wśród alkoholi znalazł się w analizowanych utworach armaniak („A skoro
zakąsił, machinalnie sięgnął po flaszkę armaniaku”; Konwicki 1993, s. 154).
Napisana fonetycznie nazwa pochodzi od francuskiego słowa armagnac („napój
alkoholowy […] podobny do koniaku”, por. Kopaliński 1978, s. 83).
Innym jeszcze alkoholem pojawiającym się na kartach powieści Konwickiego jest dżin („[…] ze śledziem w jednej ręce i ze szklanką pełną dżinu w drugiej”; Konwicki 1993, s. 156). Dżin jest alkoholem holenderskim, sporządzonym z owoców jałowca (Kopaliński 1978, s. 251).
Z alkoholi niekonwencjonalnych, pitych przez bohaterów Małej Apokalipsy
pojawia się spirytus farmaceutyczny („– Zionął we mnie odorem spirytusu farmaceutycznego. – To jest sala reanimacyjna”; Konwicki 1993, s. 122–123). Kolejnym alkoholem jest „damski bimber” spożywany przez głównego bohatera
w towarzystwie kilku kobiet („Głowa jakby trochę napęczniała i opuchła po tej
szklaneczce damskiego bimbru”; Konwicki 1993, s. 213–214).
Czynności związane z piciem alkoholu
Podstawowe czynności związane bezpośrednio z alkoholem (szczególnie jego picie), wyrażone poprzez użycie następujących czasowników: pić, upijać/
/upić się, spić, przełknąć, przełykać, połknąć, spuścić, chlać, żłopać, wychylić,
golnąć, ciągnąć.
Spójrzmy na przykłady owych czasowników w zebranym materiale:
– p i ć i f o r m y p o c h o d n e: Raz wypiliśmy ci koniaczek, raz zabraliśmy pisemka pornograficzne. (Konwicki 1993, s. 113),
– u p i j a ć / u p i ć s i ę: […] - Upił się. Perkusiści lubią ciągnąć […] (Konwicki
1993, s. 164);

– s p i ć: Spiliście mnie, łajdacy (Konwicki 1993, s. 157);
– p o ł k n ą ć: Stuknęliśmy się ostrożnie kieliszkami. Już miałem mokro w rękawie. Odrzuciło mnie od tego płynu, ale przemogłem się i połknąłem piekącą
zawartość (Konwicki 1993, s. 134);
– p r z e ł k n ą ć / p r z e ł y k a ć: […] przełknął zawartość kieliszka (Konwicki,
1993:14); […] przełykam ciężko ślinę (…) z wódką. (Konwicki 1993, s. 17);
– s p u ś c i ć: […] spuściłem pół litra czystej z krajowych kartofli (Konwicki
1993, s. 61);
– c h l a ć: […] ludzie się spóźniają […] gubią taśmę naeksponowaną, a przeważnie chleją (Konwicki 1993, s. 133);
– ż ł o p a ć: Rozbisurmaniliście się, rozwydrzyli, tylko żłopać darmową wódę
i wykradać salceson (Konwicki 1993, s. 158);
– w y c h y l i ć:[…] wychylisz kielicha? (Konwicki 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 filozof już golnął sobie kielicha […] (Konwicki 1993, s. 143); […] Ma już mętne oczy, bo golnął sobie w czasie przerwy (Konwicki 1993, s. 219);
– c i ą g n ą ć: – Upił się. Perkusiści lubią ciągnąć […] – Filozofowie lubią
ciągnąć […] Żeby struć robaka (Konwicki 1993, s. 164).
Czynności związane z chwilą poprzedzającą akt spożywania alkoholu wyrażane są czasownikami: sięgnąć, nalewać, unieść, odstawić.
Spójrzmy na przykłady występowania owych czasowników w tekście:
– s i ę g n ą ć: Machinalnie sięgnąłem po butelkę (Konwicki 1993, s. 15);
– n a l e w a ć: Koniec, mogiła – dodał Rysio nalewając sobie kielicha (Konwicki 1993, s. 16);
– u n i e ś ć: […] uniosłem kieliszek go góry (Konwicki 1993, s. 14);
– o d s t a w i ć: Odstawiam bardzo wolno nie dopity kieliszek (Konwicki, 1993,
s. 17); […] odstawił kieliszek (Konwicki 1993, s. 20).
Smak i zapach alkoholu
Kwestia wrażeń smakowych nie jest poruszana zbyt często, w badanym materiale odnajdujemy krótką informację na temat „piekącej zawartości kieliszka”.
Stuknęliśmy się ostrożnie kieliszkami. Już miałem mokro w rękawie. Odrzuciło mnie od tego
płynu, ale przemogłem się i połknąłem piekącą zawartość (Konwicki 1993, s. 134).

Zwróćmy uwagę na wyrażenie: odrzuciło mnie, sugerujące wyłącznie nieprzyjemne doznania w związku z alkoholem.
Materiał dotyczący zapachu alkoholu również jest dość szczupły. Odnotowujemy na przykład scenę, w której narrator konstatuje, iż poczuł od współbiesiadników zapach alkoholu („Nie stracili czasu w kuchni, szedł od nich zapach
nieznanego alkoholu”; Konwicki 1993, s. 143).
W Małej Apokalipsie pojawia się ciekawy wątek dotyczący alkoholizmu w
szpitalu. Tu pojawia się silny zapach spirytusu („– Zionął we mnie odorem spirytusu farmaceutycznego. – To jest sala reanimacyjna”; Konwicki 1993, s. 122–
–123), (szerzej na ten temat w rozdziale na temat nihilizmu i zaniedbań w Polsce lat komunizmu).
Formuły toastów
Koegzystencja różnych środowisk Polaków, prowadzenie konwersacji,
u Konwickiego opisane zostało barwnie, często z dużą dozą humoru, poprzez
użycie swoistej frazeologii.
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W kontaktach codziennych, w rytuałach powitań i pożegnań często obecne
są pytania, odgrywające rolę zaproszenia: – Może napijecie się kielicha? (Konwicki 1993, s. 14). Wyrażenia tego typu zawierają rzeczowniki określające napoje alkoholowe. Są to formuły zdradzające pozytywne emocje, są bowiem wyznacznikiem gościnności nadawcy komunikatu.
Ważnym zjawiskiem socjologicznym, a także językowym, w kontekście problematyki związanej z alkoholem jest formuła toastu:
– Za pomyślność.
– Twoje zdrowie (Konwicki 1993, s. 14);
– Za pana zdrowie.
– Za pani zdrowie.
– Za nasze zdrowie (Konwicki 1993, s. 58).
– Przestańcie. Dosyć tego narzekania. Wypijmy, dziewczyny.
– Za naszą młodość.
– Przecież jesteśmy młode (Konwicki 1993, s. 211).
– Za szlifierza (Konwicki 1993, s. 134).

Toast jest życzeniem, zaklęciem, aby wznoszącym go sprzyjało zdrowie, pomyślność, szczęście, młodość, miłość itp.
Zauważmy, że wypowiadanie „magicznych” formuł toastów miewa u Konwickiego wymiar zupełnie inny. Zdarza się bowiem, że jest tylko pretekstem do
wypicia wódki, albo też komunikatem wypowiadanym automatycznie, z przyzwyczajenia:
Napełnił kryształowy kieliszek do końca czystą z importowanych kartofli. Ale z boku po kieliszku zaczęły płynąć srebrzyste kropelki. […] – No, to nie zwlekajmy – rzekł Kolka. – Szlifierz
przyrżnął kryształ z całego serca, dlatego cieknie. Za szlifierza (Konwicki 1993, s. 134).

U Konwickiego alkohol występuje również jako jeden z czynników mediacji
między skłóconymi („– Wypijemy na zgodę?”; toast w formie pytania, por.
Konwicki 1993, s. 57). Obserwujemy również ceremoniał bruderszaftu („– No
to wypijmy na ty, Lutek jestem”; Konwicki 1993, s. 86), będący zwyczajem
przejścia z formy oficjalnej na prywatną i mówienie sobie po imieniu od momentu wspólnego wypicia symbolicznej ilości alkoholu (por. brudzio [w:] Anusiewicz 1996, s. 138).
Przy toastach picie alkoholu poprzedza często rytuał stuknięcia kieliszkami:
stuknęliśmy się szklaneczkami (Konwicki 1993, s. 59). Wyrażenie stuknęliśmy
się szklaneczkami oznacza: wznieśliśmy toast.
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Jednostka miary alkoholu
W analizowanych utworach jednostką miary alkoholu stanowi często naczynie, w którym przechowywany bądź podawany jest alkohol. Odnotowujemy następujące wyrazy:
– k i e l i s z e k, obecny w utworach jako kielich – forma zgrubiała, wchodzi w
poczet frazeologizmów (por. Głowińska 2000, s. 224);
– s z k l a n e c z k a – forma deminutywna pochodząca od wyrazu: szklanka;
– b u t e l k a – określana wyrazem zaczerpniętym z języka potocznego flaszka
(niem. flasche).
Inną jednostką miary alkoholu jest ilość odpowiadająca stu mililitrom, czyli
potoczna „setka”, występująca najczęściej w formie zgrubienia: seta. Ponadto
w tekstach Konwickiego odnajdziemy pojęcie: dawka (z języka medycznego),
określające daną ilość alkoholu występującym niezależnie od naczynia, w którym się ją podaje: charakterystyczne określenie „porcji” alkoholu, mianowicie:
„dawkę” („Nalała mocne dawki do obu szklanek”; Konwicki 1993, s. 57). Przykładowe wyrażenia z omawianymi wyżej rzeczownikami: kielich nie zaszkodzi;
seta kartoflanki; wydobywałem z szafki flaszkę i kielichy (Konwicki 1993, s. 14).
W związku z jednostką miary alkoholu należy poświęcić nieco uwagi zjawisku metonimii, obecnemu w następujących zdaniach: – Może napijecie się kielicha?; – Kielich nie zaszkodzi (Konwicki 1993, s. 14). Mamy w tym przypadku
do czynienia z metonimią zawartości, pochodzącą od naczynia, w którym tradycyjnie podawany jest alkohol.
Zauważmy, że w kontekście omawianego tematu pojawiają się kolekcje
i opozycje, połączone w wyrażeniu: papieros na czczo to niezdrowo, ale seta
kartoflanki to po prostu śmierć (Konwicki 1993, s. 14), gdzie zachodzi również
zjawisko gradacji.
Wyraz szkło oznacza nie materiał, z którego wykonany jest kieliszek (lub –
zależnie od sytuacji – szklanka), lecz naczynie, z którego postaci piją alkohol:
[…] oboje trzymaliśmy to moje szkło wypełnione syberyjską ognistą wodą (Konwicki 1993, s. 58).

Jest to kolejny przypadek metonimii w tekście, tym razem mamy do czynienia z metonimią materiału, z którego wykonane jest naczynie do podawania
i spożywania alkoholu.
Ilość wódki w omawianych dziełach określana jest jako niewielka, werbalizowana za pomocą zdrobnień typu: resztka oraz: troszeczkę:
[…] resztkę tej syberyjskiej nalewki w mojej albo Nadzieżdy szklance (Konwicki, 1993:67);
– Pił pan?
– Troszeczkę. Ale co ja jadłem. Kremlowski lunch (Konwicki 1993, s. 167).
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Naczynia, w których przechowywany i podawany jest alkohol
W utworach Konwickiego naczynie do przechowywania i podawania alkoholu wyrażana jest rzeczownikiem: flaszka, flaszeczka, piersiówka, kieliszek
i jego formy pochodne, a także: szkło.
W toku badań konstatujemy, iż najczęściej występującym leksemem oznaczającym naczynie na alkohol jest u Konwickiego kieliszek, a także jego wersja
deminutywna: kieliszeczek oraz zgrubienie: kielich.
W tekstach pojawia się również rzeczownik: szkło, który oznacza nie surowiec, z którego wykonany jest kieliszek (lub, zależnie od sytuacji – szklanka),
lecz naczynie, z którego postaci piją alkohol.
Spójrzmy na przykłady potwierdzające występowania omawianych wyrazów
w tekście:
– k i e l i s z e k: […] spostrzegłem jeszcze snujących się gości z kieliszkami radzieckiego wina w dłoniach (Konwicki 1993, s. 93),
– k i e l i s z e k k r y s z t a ł o w y: Napełnił kryształowy kieliszek do końca czystą
z importowanych kartofli (Konwicki 1993, s. 134);
– k i e l i s z e c z e k: […] krząta się z kieliszeczkiem w dłoni koło swoich gości (Konwicki 1993, s. 85);

– k i e l i c h: Może napijecie się kielicha? (Konwicki, 1993:14). […] – Kielich
nie zaszkodzi. (Konwicki 1993, s. 14);
– s z k ł o: […] oboje trzymaliśmy to moje szkło wypełnione syberyjską ognistą
wodą (Konwicki 1993, s. 58).
Skąd pochodzi alkohol spożywany przez Polaków
Polacy w utworach Tadeusza Konwickiego wykazują się ciekawością poznawczą, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia alkoholu, podobnie jest z surowcem, z którego ów alkohol został wykonany. Analizując gatunki alkoholu ze
względu na pochodzenie odnajdujemy informację o polskiej wódce zwanej
„czystą”, otrzymanej z destylacji „importowanych kartofli” (Konwicki 1993,
s. 57). Ponadto napotykamy na opisy nalewki ziołowej, będące zarazem metaforą: „syberyjska ognista woda” (Konwicki 1993, s. 58). Syberyjska nalewka
występuje u Konwickiego również pod nazwą tajemniczego ziołowego likworu
(Konwicki 1993, s. 58) oraz ambrozji ludu rosyjskiego (Konwicki 1993, s. 59).
W innym kontekście (przyjęcie u byłego ministra) znajdziemy wzmiankę na temat radzieckiego wina: wino radzieckie z Kaukazu (Konwicki 1993, s. 85); […]
spostrzegłem jeszcze snujących się gości z kieliszkami radzieckiego wina (Konwicki 1993, s. 93).
Pochodzenie alkoholu w większości budzi skojarzenia z terenem ówczesnego Związku Radzieckiego, co nasuwa skojarzenie, iż nawet kwestia alkoholu
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została naonczas zdominowana przez „wschodnich sąsiadów’ Polski. Z geograficznego punktu widzenia alkohol spożywany przez postaci Konwickiego jest
produktem pochodzącym z Syberii, Kaukazu, Rosji oraz z byłego Związku Radzieckiego.
Jednak nie tylko wschodnie alkohole pojawiają się w naszym materiale.
W Małej Apokalipsie jest mowa o armaniaku, alkoholu francuskim („A skoro
zakąsił, machinalnie sięgnął po flaszkę armaniaku”; Konwicki 1993, s. 154).
Jego pochodzenie sygnalizuje nazwa innego alkoholu pochodzenia zagranicznego – dżin („[…] ze śledziem w jednej ręce i ze szklanką pełną dżinu w drugiej”;
Konwicki 1993, s. 156). Krajem pochodzenia dżinu jest Holandia (szerzej na
ten temat w podrozdziale o substancji i składnikach).
Surowcem, z którego otrzymywana jest wódka, której picie celebrują bohaterowie u Konwickiego, są często ziemniaki (w tekście: kartofle), pochodzące
z importu („Czystą. Kartoflaną. Z importowanych kartofli”; Konwicki 1993,
s. 14).
Styl życia i obyczaje Polaków związane z alkoholem
W naszych badaniach życia Polaków opisanego przez autora Małej Apokalipsy skupiamy się na tym, aby zbadać, jakie obyczaje wiążą się z czynnościami
picia alkoholu. W dialogach nie znajdziemy wyznań na ten temat alkoholizmu
samego w sobie. Rozmowy postaci bardzo odbiegają od terminu alkoholizmu
zdefiniowanego w słownikach, ponieważ picie wódki jest częścią tradycji, a także ważnym elementem życia towarzyskiego, a więc na tyle powszechne, że od
dawna uznane za właściwe. Co więcej, według postaci kreowanych przez Konwickiego alkohol jest środkiem, który pomaga w życiu codziennym. Jeżeli
odwołać się do słownikowej definicji alkoholizmu, otrzymamy następującą informację:
[…] nałóg picia alkoholu, choroba powstająca wskutek nadużywania alkoholu (Słownik języka
polskiego 1978, s. 35).

W nowszej wersji wzięto pod uwagę także czynnik socjologiczny:
[…] nałogowe picie alkoholu i spowodowana tym choroba; także zespół wypływających stąd
ujemnych zjawisk dla jednostki i społeczeństwa (Słownik języka polskiego 2001, s. 10).

Definicje różnią się od siebie, lecz wyrażają negatywny stosunek do przedmiotu definiowanego, lecz w dziełach, które badamy, alkohol miewa znaczenie
pozytywne, a pijący nigdy nie nazywają siebie alkoholikami. Nierzadko u Konwickiego pojawia się motyw picia alkoholu w momencie obniżenia nastroju poszczególnych postaci, motywacją do autodestrukcyjnego działania jest często
melancholia i depresja, wszystko wydaje się być świetnym pretekstem do tego,
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aby pić („Koniec, mogiła – dodał Rysio nalewając sobie kielicha”; Konwicki
1993, s. 16). Alkohol jest często składnikiem zabójczej mieszanki spożywanej
przez niedoszłych samobójców („[…] wczoraj pięć proszków popiłem szklanką
wódki”; Konwicki 1993, s. 161).
Panoramę ponurej rzeczywistości ubarwia u Konwickiego pojawianie się kobiet opisanych jako osoby będące pod wpływem alkoholu: pijane roznosicielki;
jakaś pani, silnie podchmielona; nietrzeźwa pani. W obrazie kobiety zostaje
zakłócona tradycyjna rola Matki Polki, bowiem stan nietrzeźwy nie licuje ze
społecznie zakodowanym pojęciem tejże, np.:
Wyszedłem na ulicę. Jakaś pani, silnie podchmielona, pchała wózek z dzieckiem. […]
– O kurwa – rzekła z zachwytem nietrzeźwa pani. – Ale zadymiło. Śpij, maleńki, śpij (Konwicki
1993, s. 75).

Osoba płci żeńskiej, mająca pod opieką dziecko jest pijana, używa wulgaryzmów, nie wyczuwa niebezpieczeństwa widząc wybuch na moście, zachwycona
eksplozją. Jest więc zaprzeczeniem łagodności i realizuje się w zupełnie inny
sposób.
Styl życia Polaków, sportretowanych przez Tadeusza Konwickiego, odbiega
nieco od ideału, alkoholizm wydaje się być zjawiskiem powszechnym:
Bliżej ulicy Foksal chwiała się i zataczała kolejka nietrzeźwych oczekujących na taksówki.
Ten postój wyspecjalizował się, obsługiwał tylko pijanych. Podjeżdżali tu taksówkarze pracujący
w sektorze alkoholików (Konwicki 1993, s. 84).

Kwantyfikatorami wypowiedzi, dające nam sygnał o występowaniu tego
typu sytuacji są:
– c z a s o w n i k i: chwiać się; zataczać się;
– r z e c z o w n i k i: alkoholik, pijak;
– 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: nietrzeźwy, pijany.
Przykłady te, zawarte w cytowanych zdaniach, dopełnione wyrażeniami
typu: wyspecjalizował się, obsługiwał tylko pijanych; taksówkarze pracujący
w sektorze alkoholików, potwierdzają przypuszczenia co do tego, iż w Polsce lat
komunizmu wytworzyła się specjalna infrastruktura służąca zaspokajaniu potrzeb alkoholików. Język korporacyjny, obecny chociażby w wyrazach typu: sektor dodaje autorskiej wypowiedzi powagi. Nie zapominajmy jednak, że podany
przykład jest wypowiedzią pełną ironii, która niejednokrotnie u Konwickiego
się pojawia.
Ciekawym zagadnieniem w sferze naszych rozważań jest problematyka
związana z częstowaniem kogoś alkoholem. Potocznie mówi się o nim „stawianie komuś alkoholu”, co w Małej Apokalipsie odnotowane zostało w następującym kontekście:
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– On zawsze taki na początku. A nad ranem stawia gościom „złotą jesień”. A’ propos, wychylisz kielicha? (Konwicki 1993, s. 134).

Zjawisko „stawiania komuś alkoholu” to kolejny charakterystyczny zestaw
czynności występujący w kontekście alkoholu. Postrzega się je pozytywnie,
jako przejaw szczodrości i gościnności. Wyrażenie ma swoje źródło w języku
potocznym, ujęte zostało w ten sposób:
[…] „zapraszać kogoś gdzieś, zwłaszcza do lokalu gastronomicznego, na coś i pokrywać
związane z tym koszty” – Gdyby szef był zdrów, postawiłby flachę (Anusiewicz 1996, s. 158).

Pozostając w sferze problematyki związanej z okolicznościami picia wódki,
zwróćmy uwagę na to, jakie pomysły kulinarne zostały zawarte w opisach życia
codziennego Polaków Konwickiego. W Małej Apokalipsie jest to śledź, spożywany do alkoholu, w tym przypadku akurat dżinu („Rysio Szmidt ze śledziem
w jednej ręce i ze szklanką pełną dżinu w drugiej”; Konwicki 1993, s. 156).
Stany psychofizyczne Polaków związane z alkoholem
Osoby będące pod wpływem alkoholu nazywa Konwicki na kilka różnych
sposobów, a więc za pomocą wyrazów: pijany, nietrzeźwy, podpity, np. w wyrażeniu: podpity Rysio pracował przy poślednich stołach (Konwicki 1993, s. 154).
Ponadto odnajdziemy u naszego autora frazeologizm mieć w czubie, zmodyfikowany przysłówkiem: mocno:
Miał już mocno w czubie, czyli w złotoczerwonej łysinie (Konwicki 1993, s. 101).

Do efektów otrzymanych po wypiciu dużej ilości alkoholu zalicza się w opinii autora Małej Apokalipsy zaburzenia psychofizyczne:
– 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, opisane jako: mięknący
mózg (Konwicki 1993, s. 59);
– z a b u r z e n i a m o t o r y c z n e: Filozofa zniosło trochę w stronę stołu (Konwicki 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 zataczała kolejka nietrzeźwych (Konwicki 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: […] zetnie z nóg (Konwicki 1993,
s. 161);
– m ę t n y w z r o k: Szatniarz miał mętne oczy, trzymał się ciężko kontuaru. Powoli wchodził na orbitę. Widocznie lubił o tej porze zaczynać (Konwicki
1993, s. 131);
– „d z i w n y s t a n”: […] piłem z rana maślankę, później poczęstowano mnie
likworem syberyjskim. Normalnie byłaby kraksa, a ja, widzisz, stoję na nogach, choć mi dziwno (Konwicki 1993, s. 107–108);
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– złe samopoczucie ogólne nazajutrz po spożyciu alkoh 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 olbrzym. Kac totalniak (Konwicki 1993, s. 46).
Konwicki łamie w swych utworach pewne tabu, nie stroniąc od tematów
kontrowersyjnych. Portretuje siebie, Polaka, jako osobnika uczestniczącego
w libacjach i ponoszącego ostre konsekwencje tych działań. Autor opisuje swoje złe samopoczucie po nadużyciu alkoholu, zwane potocznie kacem (Anusiewicz 1996, s. 252):
Tak, ten kac mnie osłabia […] Kac olbrzym. Kac totalniak (Konwicki 1993, s. 46).

Jednakże autor poszerza spektrum działania owego „kaca”, opisanego wcześniej, mówi mianowicie o kacu, który nie jest efektem spożycia alkoholu, np.
kac moralny:
Ale od pewnego czasu miewam kace suche, bez powodu, kace same w sobie. Po najgrzeczniejszym dniu […] budzę się rano z ciężkim kacem. […] w sferze całkowicie intelektualnej doprowadzam się do skrajnych kaców. Kac to mój najwierniejszy towarzysz, kac to mój sobowtór
(Konwicki 1993, s. 46).

Formą pochodną wyrazu „kac” jest u Konwickiego forma „skacowany”
w opisie sytuacji, w której stan niedyspozycji poalkoholowej dotyczy głowy
(„[…] wychyliłem na świat skacowaną głowę”; Konwicki 1993, s. 104).
Mamy ty do czynienia z metaforą oznaczającą całe ciało, ponieważ scena
rozgrywa się w momencie wyjścia naszego bohatera po długim pobycie w
domu („Miałem wieloletni przestój, a tu teraz, kiedy wychyliłem na świat skacowaną głowę, tyle nagłych pokus”; Konwicki 1993, s. 104).
Wyraz kac, pochodzący z języka niemieckiego, występuje w omawianej
twórczości również jako katzenjammer, również będący germanizmem (Kopaliński 1978, s. 486), np.:
U pana katzenjammer. Od razu poznałam (Konwicki 1993, s. 58).

Zjawiska wizualne opisane zostały za pomocą metafory porównującej wyimaginowany ruch pokoju do człowieka wykonującego ruchy konkretnego gatunku tańca. Następnym etapem jest rzekome działanie tajemniczej rośliny,
będącej składnikiem nalewki, którą został poczęstowany nasz bohater:
Ten syberyjski lubczyk zmógł mnie w końcu. Padł na podatny grunt. To znaczy skapał na
mego biednego, bezbronnego kaca, na moją starczą chorobę. Tak, pamiętam, piłem wczoraj sam
ze sobą. […] spuściłem pół litra czystej z krajowych kartofli (Konwicki 1993, s. 61);
[…] został kac, który nie chce sczeznąć (Konwicki 1993, s. 162);
[…] czas kaca, zmiękczonego już, złagodniałego kaca wieczornego […] (Konwicki 1993, s. 196);
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Wódka jest kapryśna i nieobliczalna. Kac łaskawy, dobroduszny i dopingujący (Konwicki
1993, s. 196).

Charakterystyczny wygląd osób pijących alkohol
Konwicki jest wnikliwym obserwatorem, więc uwadze jego nie uszły pewne
szczegóły fizjonomii osób lubiących spożywać alkohol. Autor piętnuje alkoholizm, dzieląc się z nami refleksją na temat widocznych objawów tego zjawiska,
odczytując z twarzy opuchliznę poalkoholową:
Oni się wyróżniają jakimś opuchnięciem alkoholicznym, paskudnymi rzadkimi włoskami
układającymi się w przykrych loczkach na spoconych czaszkach (Konwicki 1993, s. 105).

Tu obserwacja efektów upojenia alkoholowego jest namiastką diagnozy lekarskiej.
Czas picia alkoholu
W utworach Tadeusza Konwickiego składnik temporalny odgrywa znaczną
rolę. Czas picia napojów alkoholowych zdominowała noc, jednak obserwujemy
przykłady występowania zjawisk tego w ciągu dnia („Szatniarz miał mętne
oczy, trzymał się ciężko kontuaru. Powoli wchodził na orbitę. Widocznie lubił
o tej porze zaczynać”; Konwicki 1993, s. 131). Narrator sugeruje, jakoby pora
picia alkoholu była wczesna, informację o kondycji psychofizycznej szatniarza
stanowią efekty opisane w przykładzie.
Analizowane dzieła bywają przesycone atmosferą spotkań alkoholowych.
Pora tego typu zdarzeń przypada najczęściej na godziny nocne oraz wieczorne,
np.:
Pamiętam taką szaloną pijacką noc w jakimś dworze pod Warszawą (Konwicki 1993, s. 26);
[…] żyje pijąc rano mleczko, a wieczorem wódeczkę (Konwicki 1993, s. 162).

Wierzenia, mity i przysłowia związane z piciem alkoholu i jego
działaniem
Wśród Polaków opisywanych na kartach powieści Tadeusza Konwickiego
osoby pijące darzone są sympatią. Okoliczności spożywania alkoholu opisywane są za pomocą kwantyfikatorów wypowiedzi sygnalizujących pozytywny stosunek do alkoholu i pijących:
– s z c z e r o ś ć: – Ale on pił szczerze. Dlatego tak skończył (Konwicki 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: lubić: – A ja go
lubiłem – rzekł człowiek z brodą. – Na pewno był tęgim pijakiem (Konwicki
1993, s. 53);
– uogólnienie, podkreślające powszechny charakter zjaw 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: –
Wszyscy piją (Konwicki 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 gronie sąsiadów:
Po sąsiedzku wpadł na kielicha (Konwicki 1993, s. 142);
– a l k o h o l j e s t z d r o w y, należy nim zalać robaka: – Filozofowie lubią
ciągnąć […] Żeby struć robaka (Konwicki 1993, s. 164).
Do najbardziej interesujących zjawisk należy pozytywne postrzeganie człowieka, który na pewno był tęgim pijakiem, jak wyraził się jeden z bohaterów
Małej Apokalipsy. Alkoholizm sam w sobie jest zjawiskiem postrzeganym negatywnie, jednakże w opinii nadawcy powyższego komunikatu sprawy mają się
zupełnie inaczej – ktoś, kto lubi pić alkohol, jest osobą sympatyczną i bliską,
dobrym kompanem, wzbudza uczucia pozytywne, jest mile widziany w towarzystwie.
Uogólnienie wszyscy piją wskazuje na powszechny dostęp do alkoholu i normę w życiu publicznym i prywatnym Polaków. Poczucie wspólnotowości jest tu
bardzo czytelne, znajdujemy tu potwierdzenie teorii o realizacji motywacji hubrystycznej człowieka (Kłoskowska 1991, s. 51–55). Wyrażenie: pił szczerze
jest potwierdzeniem środowiskowej (w społeczności Polaków, opisywanej
przez naszego autora) „prawdy” o tym, iż „pić szczerze” może tylko człowiek
wielbiący prawdę, naturalność. Czynność „szczerego picia” jest zapewne domeną osób prawdziwie wartościowych i bliskich, oczywiście z punktu widzenia
osób prowadzących przytoczony wyżej dialog- dla nich ktoś nie tylko mówi
szczerze, ale też „pije szczerze”.
Wiara w brak szkodliwości alkoholu jest pierwszym etapem, zachęcającym
do jego picia („– Kielich nie zaszkodzi”; Konwicki 1993, s. 14). Ten krótki komunikat nosi znamiona aksjomatu, podobnie jak analizowane wcześniej wyrażenie: Wszyscy piją.
Miejsca i okoliczności spotykania się Polaków w celu picia alkoholu
Polacy, opisywani przez Tadeusza Konwickiego, spotykają się w specyficznych miejscach, w których spożywali alkohol.
Do miejsc, w których kupowano i spożywano alkohol, zaliczano następujące
instytucje:
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– m e l i n a p i j a c k a (Konwicki 1993, s. 93), oznacza: „mieszkanie, miejsce,
gdzie spożywa się duże ilości alkoholu” (por. Anusiewicz 1996, s. 253);
– p o d k i o s k i e m z p i w e m – obszar (powierzchnia), miejsce: grasz tu jowialnego kmiecia spod kiosku z piwem? (Konwicki 1993, s. 24);
– p r z y w ó d c e – miejsce abstrakcyjne, okoliczności, w których osoby spotykają się i piją alkohol; można uznać, że pojęcie to określa raczej okoliczności aniżeli miejsce, czas-nieokreślony, werbalizowany przy pomoc zaimka
przysłownego nieokreślonego kiedyś: […] ktoś kiedyś przy wódce przysięgał,
że umarłeś za granicą (Konwicki 1993, s. 93).
Pamiętajmy jednak o częstej u Konwickiego niejednoznaczności przytoczonych wyrażeń. Wyraz melina posiada tu dwa znaczenia:
– m e l i n a p i j a c k a (Konwicki 1993, s. 93) – wyrażenie zastosowane
w Małej Apokalipsie, oznaczające miejsce spotkań mających na celu picie alkoholu;
– m e l i n a – baza, schron, miejsce przeznaczone do leczenia rannych, np.
w powieści wojennej Rojsty:
Dopiero na drodze, o kilkaset metrów od kolonii, […] poczułem ciepłą wilgoć na dłoni, przykrywającej uderzoną rękę. Podniosłem dłoń do oczu, zwisały z niej czarne sople krwi. […] Z ciepłym bólem
w rękawie kożucha osunąłem się na śnieg. […] – Zaraz, Żubr, niedługo dojedziemy na melinę (Konwicki
1991, s. 110–111).

Innym przykładem tego typu sytuacji jest scena opisana w utworze pt.
Rzeka podziemna, podziemne ptaki, tamże wyraz melina oznacza miejsce
ucieczki, bezpieczną przystań człowieka prześladowanego przez służby bezpieczeństwa w PRL:
Trzeba szukać meliny. […] Kryjówki na kilka dni czy na całe życie? – Ja już na całe życie. Nie mam
wyboru (Konwicki 1989, s. 35).

Metaforyka związana z alkoholem
Nazwy alkoholi spożywanych przez postaci są często metaforami, np. złota
jesień, damski bimber. „Złota jesień” nazwalibyśmy zapewne drinkiem:
On zawsze taki na początku. A nad ranem stawia gościom „złotą jesień”. Á propos, wychylisz
kielicha? (Konwicki 1993, s. 134).

W podanym przykładzie alkohol lub mieszanina alkoholi nosi poetycką nazwę „złota jesień”. Natomiast „damski bimber” to alkohol, którego składników
autor ni podaje, jednakże sytuacja związana jest ze sceną picia nieznanego alkoholu z kilkoma kobietami: Głowa jakby trochę napęczniała i opuchła po tej
szklaneczce damskiego bimbru (Konwicki 1993, s. 213–214).
Bohater Małej Apokalipsy używa zaskakującej metafory określającej kanister z benzyną jako flaszeczkę. Oddając ją szatniarzowi w celu przechowania,
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bagatelizuje znaczenie i wymiar całej sytuacji, bowiem udając się na miejsce
kaźni, gdzie ma dokonać uroczystego samospalenia, nazywa kanister z benzyną
flaszeczką. Co więcej, ów szatniarz, do którego skierowano komunikat, podchwycił żartobliwy ton i odpowiada używając wyrazu: piersiówka:
– Panie majorze – powiadam – chciałem zostawić moją flaszeczkę i psa. – Piersiówka – śmieje
się szatniarz, chowając kanister pod bufetem. – Prawie (Konwicki 1993, s. 110).

Nihilizm i zaniedbanie
Tadeusz Konwicki łączy u swoich bohaterów picie wódki (i generalnie alkoholu) nie tylko z pozytywnym skądinąd poczuciem wspólnotowości Polaków,
lecz również z ze zjawiskami negatywnymi. Tego typu zjawiska dotyczą zaniedbań w pracy, braku odpowiedzialności, zamiłowanie do libacji. W życiu codziennym, opisywanym na kartach twórczości autora Małej Apokalipsy alkohol
jest częstym składnikiem menu Polaków (i Polek). Efektem tego zjawiska jest
fakt, iż pijane postaci pojawiają się nawet w miejscu pracy:
Dwie pijane roznosicielki obaliły wysoką kolumnę skrzynek z butelkami mleka (Konwicki
1993, s. 8);
[…] szatiarz miał mętne oczy, trzymał się ciężko kontuaru. Powoli wchodził na orbitę. Widocznie
lubił o tej porze zaczynać (Konwicki 1993, s. 131).

Autor dokonuje pewnego podsumowania, włączając wódkę w poczet czynników zagrażających harmonijnemu życiu:
Rozbisurmaniliście się, rozwydrzyli, tylko żłopać darmową wódę i wykradać salceson (Konwicki 1993, s. 158).

Użycie zgrubienia: wóda w kontekście sytuacji sprzyjającej rozwydrzeniu,
wykradaniu salcesonu podkreśla prymitywizm środowiska, w którym owe zjawiska mają miejsce. Uwypuklenie łatwego dostępu do alkoholu wyrażeniem:
darmowa wóda jest zabiegiem stylizacyjnym mającym na celu uzmysłowienie
odbiorcy grubiańskiego zachowania opisywanej społeczności, jej niewygórowanych oczekiwań i braku ambicji.
Autor Małej Apokalipsy sugeruje, iż alkoholizm dotyczy nawet pacjentów
szpitali. Opisując realia PRL-u, czyni tego typu uwagi:
Kilku nietrzeźwych chorych leżało na porosłych trawą schodach (Konwicki 1993, s. 188).

Jeżeli chodzi o infrastrukturę, warunki szpitalne pozostawiają wiele do życzenia:
Po tych ciemnawych zakamarkach snuli się podpici pacjenci (Konwicki 1993, s. 189);
[…] pobiegł podrygującym, krzywym kroczkiem w głąb czarnego korytarza, gdzie zalani chorzy
śpiewali nieprzyzwoite pieśni (Konwicki 1993, s. 199).
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Zamiast sterylnych wnętrz sprzyjających profesjonalnej opiece lekarskiej,
zastajemy w ówczesnym szpitalu porosłe trawą schody i pijanych pacjentów.
Apogeum stanowi pojawienie się w utworze pijanego lekarza:
– Kto panu pozwolił? Do tego jeszcze z psem? – Zionął we mnie odorem spirytusu farmaceutycznego. – To jest sala reanimacyjna […] Ach, jak boli mnie głowa. – Mnie też boli – pocieszył doktor. – I słusznie, bo co by było, gdyby po kielichu nie bolała. Musi być jakaś sprawiedliwość, nie? (Konwicki 1993, s. 192–193).

Wśród historii opisywanych na kartach powieści Konwickiego nie brak również wątków związanych z losami pojedynczych postaci, na które alkohol ma
wpływ („Mój szwagier porcelanę klei. Póki trzeźwy, nie znajdziesz pan większego artysty, ale kiedy dopadnie gorzały, to koniec świata”; Konwicki 1993,
s. 220). Rzeczownik gorzała wyraża negatywny stosunek do napojów alkoholowych, stricte wódki.
W Małej Apokalipsie Konwicki sugeruje, jakoby skłonność do alkoholu była
domeną ludzi okresu Polski powojennej, zdominowanej przez komunizm. Spójrzmy na ironiczną refleksję dotyczącą międzynarodowych stosunków handlowych ówczesnej Polski (PRL). Nie zabrakło również wzmianki na temat alkoholu:
[…] tak ich powiązaliśmy jak drutem kolczastym i dalej nawalać terminy, fałszować jakość, nie
dopłacać w gotówce, okłamywać i zalewać wódką (Konwicki 1993, s. 127).

Alkohol pojawił się również w związku z amatorsko uprawianą polityką, co
obserwujemy w następujących scenach:
Na betonowym skwerku, obok zabytkowego szaletu polegiwała grupka nietrzeźwych demonstrantów (Konwicki 1993, s. 169);
[…] z płytkich kanionów ulic zerwał się jakiś okrzyk, może prorządowy, a może pijacki
(Konwicki 1993, s. 169);
Zalany manifestant obudził się nagle, uniósł ciężki łeb i zawołał ochrypłym głosem w to niebo: – Polska! Polsza! Mać wasza! (Konwicki 1993, s. 170);
Pijani manifestanci budzili się z poobiedniej drzemki na betonowym skwerku (Konwicki 1993,
s. 179);
Trzeźwiejący opornie demonstranci odprowadzali nas podejrzliwym, niełaskawym wzrokiem
(Konwicki 1993, s. 182).

Ówczesny milicjant, opisywany przez Konwickiego, również nie stronił od
alkoholu:
Od strony Starego Dworca toczył się zakosami gazik milicyjny z jedną oślepłą latarnią. Przyhamował koło nas. Z wnętrza wychylił się podchmielony milicjant (Konwicki 1993, s. 203).

100

Maria MOSKWA

Alkohol pomocny w sytuacjach trudnych
W pojęciu bohaterów powieści Konwickiego alkohol pomaga w niełatwej
rzeczywistości, w której przyszło się im żyć. Jeżeli nie pomaga, spożywający
tego typu napoje powieściowi Polacy po prostu w takie działanie wierzą. Alkohol jest narzędziem mediacji, jak już wspomniano w podrozdziale niniejszej
pracy, dotyczy on toastów („– Wypijemy na zgodę?”; Konwicki 1993, s. 57).
Alkohol uznawany jest wśród postaci Konwickiego za środek dodający odwagi, znieczulający zbolałą duszę. Pomagał w szybszym podjęciu decyzji o tym,
czy przekazać złą wiadomość:
Pokazał na flaszkę żytniej z kartofli importowanych. Nalał do szklaneczki od wody sodowej,
wypił i zapatrzył się w moje oczy. – On nie żyje – powiedział (Konwicki 1993, s. 137).

Portretując Polaków m.in. w Małej Apokalipsie, Konwicki nie zapomina
o ich zamiłowaniu do wszelkiego rodzaju alkoholi, jednakże sygnalizuje, że jest
to sposób na przeżycie w sytuacji trudnej, w Polsce lat siedemdziesiatych:
Każdy ma u nas prawo do kielicha – zgodziłem się.
– Dlatego daje się żyć (Konwicki 1993, s. 204).

Podsumowanie
Z badań wybranego materiału wynika, że alkohol jest stale obecny w życiu
codziennym Polaków sportretowanych przez Tadeusza Konwickiego. Napoje
alkoholowe posiadają różnorodne nazwy, werbalizowane są za pomocą rzeczowników, natomiast czynności związane z piciem określają specyficzne czasowniki. Człowiek pijący określany jest rzeczownikami, np. podpity, pijak, pijany,
nietrzeźwy, zalany, podchmielony, przy czym formy te dotyczą również bohaterek analizowanych powieści. Alkohol wydaje się być wszechobecny, według
autora Małej Apokalipsy w Polsce, którą on opisuje, pije zarówno lekarz, jak
i szatniarz czy roznosicielka mleka, a także ówczesny milicjant. Zaskakująca
jest siła wierzeń w to, że alkohol poprawia nastrój, sytuację życiową, leczy, pomaga zalać robaka, często ułatwia komunikację i zacieśnia więzi międzykulturowe. Jednakże z drugiej strony nie brak głosu krytycznego w sprawie polskiej skłonności do zachowań negatywnych, braku odpowiedzialności i niskich
ambicji. Zarówno alkohol, jak i alkoholizm widoczny w życiu bohaterów kreowanych przez Konwickiego odbiega od definicji słownikowych. Sfera życia
społecznego Polaków związana z piciem alkoholu jest w badanych dziełach niezwykle rozbudowana za pomocą języka wyrażającego czynności, stany i odczucia towarzyszące tego typu sytuacjom.
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Raymond Roussel, John Ashbery,
Andrzej Sosnowski, and Their
Image-Complex-Based Cross-Linguistic Triptych
Abstract
Raymond Roussel’s last great poem, Nouvelles Impressions d’Afrique (1932), was dotted
throughout with strangely banal prints, commissioned from a hack illustrator Henri A. Zo. John
Ashbery has always been inspired by Roussel, and he incorporated Roussel’s method of composition into his own writing, which is clear in one of the New York poet’s most daring volumes, The
Vermont Notebook (1975). The novelty of collection lies in the meaning-production strategy,
using both the text and the visual images, whose fluctuating relationship creates an additional
level of signification.
In the 1980s, the Polish poet Andrzej Sosnowski was one of the first translators of Ashbery’s
poetry into Polish. Sosnowski’s 1994 volume of prose poems, Nouvelles Impressions d’Amérique,
bears close resemblance to Roussel’s magnum opus: it paraphrases the French writer’s title and
makes use of the same 59 illustrations in exactly the same order. All the three authors endow their
collections with pictures to metaphorize their texts. As a result, the printed content reaches new
levels of meaning, where the word gets additional referential energy from the visual stimulus, creating artefacts which transcend both the picture and the text.
Abstrakt
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
surrealizmu – amerykańskiego poetę Johna Ashbery’ego – zawsze inspirowały utwory Roussela,
dlatego powielił on metodę kompozycji swojego poprzednika we własnym dziele, co jest widoczne 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 ubiegłego 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-
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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 wykraczają poza obraz i tekst.
Keywords: Raymond Roussel, John Ashbery, Andrzej Sosnowski, meaning-production, strategies, text-image
complexes
Słowa kluczowe: proza poetycka, strategia znaczenia-produkcji, tryptyk międzyjezykowy

The relationship between literature and forms of visual expression involves
two fundamental patterns of the text/image interaction. On the one hand, we can
speak of literature as a profoundly iconic representation: there is the ancient
tradition of Horace and Plutarch, which expresses the convergence of the two
artistic mediums in the maxim “ut pictura poesis.” According to Donald Lemen
Clark, what Horace intended in his Ars Poetica was to emphasize the necessity
of applying the same critical standards in evaluating poetry and painting, and
not just to press the analogy between the arts (27). Yet Plutarch’s theory of
imitation, while clearly based on Horace, went a step further, establishing
a doubtful parallel: “poetry is vocal painting, and painting silent poetry” (qtd in
Clark 1922, p. 27). By the Renaissance, under Plutarch’s influence, interrelating
poetry and painting had already become a time-honoured tradition. Moreover,
the sister art of poetry was no longer music – in spite of their shared properties
– but painting, since poetry, as S.K. Heninger puts it, was transformed into
a “primarily descriptive and narrative art, largely an image-producing activity,”
which it remained until the period of modernist experimentation (9). On the
other hand, we can speak of the phenomenon of illustrated literature, where
emblems play with text, producing new meanings in semantic units that Paweł
Stachura calls “text-image complexes” (17).
Until the end of the nineteenth century most novels and poetry collections
were conventionally illustrated. The Victorian development of pictorial
accompaniment to literature resulted from the greater affordability of books,
which changed the social makeup of the readership, now including lower
classes. The readers of novels serialized in magazines, having examined
illustrations, could easily recollect characters and events from previously
published sections. Thus illustrations were effective for marketing purposes,
since the publishing business grew more competitive. Yet at the turn of the
nineteenth century, illustrated books were beginning to fall out of favour for
serious readers and critics. In his Picture and Text (1893), Henry James
complained about the omnipresence of pictures in print, observing ironically
that Harper’s Magazine, where James’s contributions often appeared, went so
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far as to “illustrate the illustration” (2). James’s contention was that pictures
were understood at a glance, making a stronger impact on the reader than linguistic descriptions, which worked successively. Many early twentieth-century
writers, including James, felt that pictures blotted portrayals of characters or
events in the novel, and visual explicitness might easily deprive the text of the
writer’s original ideas.
While mainstream literati still thought about illustrations as adornments
accompanying texts, the most daring experimenters consciously used text-image
complexes, which resulted in new forms of expression. The French writer
Raymond Roussel, who exerted an enormous influence on French and
Anglo-American avant-gardes of the twentieth century, decided to illustrate one
of his greatest works, the elaborate poem Nouvelles Impressions d’Afrique.
According to Mark Ford, Roussel’s experiences of World War I, which he spent
as a soldier of the deuxičme classe in the 13th Vincennes Artillery regiment,
might be a catalyst for the poem: not only do its particulars quite often refer to
war, but also its procédé might metaphorically suggest the disintegration of
language and of the narrator himself (5). The poem consists of 1 274 lines,
divided into four cantos in rhymed alexandrines. Each canto is, grammatically
speaking, a single sentence with parenthetical asides that run up to five levels
deep. Occasionally, a note refers to a further poem at the bottom of the page,
containing its own depths of brackets. Thus the text resists linear reading,
resembling in its structure, as Ford observes, an onion: “its pre-bracket opening
lines, and post-bracket last lines … are its outer skin” (2). Each canto contains
only one period, which comes after the final line. The same restriction pertains
to footnotes, where the only period allowed comes at their conclusion. Yet at
their basic level all cantos are crystalline lyrics of impressive descriptive power,
evoking four different locations in northern Egypt – Damietta, the outskirts of
Cairo, the outskirts of Damietta, and the village of Rosetta. For example, the
basic level of Canto II, “The Battlefield of the Pyramids,” consists of a nine-line
vignette of a soldier and his uniform:
The mere evocation of his presence on this battlefield,
At an age when the great coat – the long fitted greatcoat –
And the little hat – from which we deduce,
Whatever our perspective, an intimidating aura – …
Grey greatcoat, black hat …
Worn by him to the end on his sheer-cliffed rock,
Did not yet glorify his silhouette,
Makes one meditative, and forget for a moment
Egypt, its sun, its evenings, and its skies.
(Roussel 2011, p. 175)
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In the remaining 659 lines of parenthetical verse and footnotes, Roussel
jumps from his African setting and covers a broad range of topics, using
extensive catalogues. For example, he lists small things that might be mistaken
for bigger things, which takes 416 lines, and then, in 41 lines, he enumerates
things that shrink. From the single parentheses after the second couplet, the text
finally slips up to the quintuple parentheses in the middle of the canto.
The text of New Impressions of Africa is accompanied by 59 Chinese ink
drawings, which Roussel commissioned from the hack illustrator Henri A. Zo,
whom he had employed earlier as a painter. Zo did not know who had hired
him; nor did he know what he was illustrating. Moreover, he was not allowed to
read the poem until after its publication. Later Zo was disappointed with the
results of his cooperation with Roussel, and he complained in a letter to his
employer: “[M]y illustrations … would have been more in harmony with your
work if I’d been able to read the text, or had the honour of knowing the
personality of the poet” (qtd in Ford 12). Clearly, it was Roussel’s intention to
avoid “harmony” between Zo’s drawings – resembling illustrations in any early
twentieth-century encyclopaedia – and his text.
If Roussel’s lists of images are arbitrary in the sense that they are generated
by sonic/graphic similarity inherent in his alexandrine couplets, then Zo’s
drawings’ function is to narrow the couplets’ meaning. The narrowing –
carefully calculated by Roussel in his instructions for Zo – operates by focusing
the reader’s attention on those images, which revolve around the motif of
solitude/emptiness/absence, with all their transcendental undertones. The first
drawing in the poem, “Saint Louis in his prison in Damietta,” which is a direct
representation of Canto I’s third line – “The saintly king was for three months
a prisoner!... Louis IX!...” (Roussel 2011, p. 19) – shows an ascetic figure of the
king, his face intent and his left hand moved slightly forwards while he is
blessing or greeting a Moore, who is kneeling before him. Behind the king, we
can see his meagre entourage of a knight, a priest, and another unidentified
human-like figure, all of them slightly blurred by a shadow. The illustration is
rather clumsy, with unnatural proportions and distorted perspective, yet it has
the allure of pop culture iconography, suggesting mystery and heroic exploits in
an exotic setting.
More importantly, the illustration sets out an interpretational framework for
the reader, who may assume that Saint Louis will be one of the main
protagonists of the poem, and that the rest of the illustrations will picture the
main events of the plot. This frail promise, however, is never fulfilled as Louis
IX disappears from the poem and the next illustration presents a house on fire,
which pertains to a secondary image in quintuple brackets:
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((((( sometimes a spark,
Causing firemen, climbing ladders, to surround it,
Makes of a peaceful block of flats a boiling crater)))))
(Roussel 2011, p. 23)

In the foreground of the drawing, there are three figures of firemen occupied
with different tasks relating to extinguishing a fire, while at the back there are
three more men near the fire engine, and behind them two on ladders. The
charred walls of the burned building, or its ruins, have a fearsome dignity,
glowing against whiter fumes or clouds. But at this point in the poem, after
experiencing the first twenty lines and the first footnote, which semantically
zigzag beyond comprehensibility, the reader is not surprised that there is no
connection between the first drawing and the second one.
Nonetheless, Roussel’s play of the text-image complexes is far from
meaningless antics: the next drawing shows a snowman, pertaining to footnote
1: “pot-bellied Hard-packed snowmen grin in a friendly manner [in Nice]”
(Roussel 2011, p. 27); the next is a man taking a dried flower from a book,
pertaining to a further fragment of the same footnote; the next is a deserted
street, vaguely reminiscent of de Chirico’s still cityscapes. Consistently,
beneath the tacky mood of an adventure story or romance, images of
solitude/emptiness/absence seep into the poem, which is intensified by the
consecutive drawings. While sporadic group scenes have the pathos and ferocity
of Goya’s paintings, individual human figures are detachedly occupied with
their daily routines
From the beginning of Canto II, many captions have an annotation “No
people”:
A
A
A
A
A

scarecrow for sparrows … No people (Roussel 2011, p. 65);
fountain in a park. No people (Roussel 2011, p. 89);
water-skin in the desert … No people (Roussel 2011, p. 97);
gaming table on which a croupier’s rake is lying. No people (Roussel 2011, p. 113);
snow-covered cottage … No people (Roussel 2011, p. 133).

Later in the poem, another annotation is used alternately, “No other people”:
An emissary with his eyes blindfolded … No other people (Roussel 2011, p. 125);
A drinker who seems to be approaching a state of ecstasy. No other people (Roussel 2011, p. 127);
William Tell aiming at the apple placed on his son’s head. No other people (Roussel 2011, p. 169).

The increasing intensity of the emblems of solitude/emptiness/absence
culminates at the end Canto III and in Canto IV, with references to the romantic
sublime:
A nocturnal landscape. Very starry sky with a thin crescent moon. No people (Roussel 209).
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The naďvely transcendental undertone of Caspar Friedrich clumsily evoked
in the illustration clearly mocks the Longinian sense of falling upward inherent
in the sublime. A comical grandiloquence permeates the final two images in the
book:
A plain wall on which the words ‘Mane Thecel Phares’ are written as if in letters of flame. Nothing else, no people, no feast. Lettering of the period (Roussel 249)
A section of starry sky without any earthly landscape as if seen from some vantage point in space
and giving the impression of infinity (Roussel 252).

The penultimate illustration refers to the handwriting on the wall from the
Book of Daniel 5:25–28, predicting the fall of the Babylonian kingdom. Set
against the final image of starry infinite sky, it becomes a metaphor, which the
reader can relate to the biblical story or place in the broader context of
a transcendental reunion with the maker or a galactic catastrophe. The
text-image complex produces an additional dimension of meaning, which is
neither textual, nor solely visual. The main level of the final canto consists of
merely two couplets:
Skimming the Nile, I see flitting by two banks covered
With flowers, with wings, with flashes of brightness, with rich green plants
Of which one could provide twenty of our salons …
With thick foliage, with glinting lights and fruits.
(Roussel 2011, pp. 211–252)

The final line of the poem, when read with the ultimate drawing of the
interstellar vacuum in mind, does not simply express the speaker’s admiration
for the lush vegetation near the Nile’s banks: on the contrary, it stresses the
fragility of nature and the transitoriness of the mind which contemplates it. This
indicates that the text-image complexes used by Roussel are both more
metaphorical and more concrete than either the textual or the visual medium
alone. Moreover, those complexes create a new type of indeterminacy. It is not
simply that the text or image produces a message whose validity cannot be
determined, like in Rimbaud’s poems. In New Impressions, allegorical
signification unhinges all representation: nothing is “meant” seriously, yet
nothing is purely facetious either. If – as Paul de Man insists – “allegory is
a trope of irony,” then every moment of Roussel’s narrative is ironic, which
means that it is a double gesture pointing to the impossibility of narration (58).
In this sense, Roussel’s Nouvelles Impressions d’Afrique is a totally new book.
At first glance, John Ashbery’s only illustrated volume of poetry, The
Vermont Notebook, does not resemble the style and visual aesthetics of
Roussel’s experiments. Accompanied by 48 page-sized, pen-and-ink drawings
by Joe Brainard, the collection is unabashedly hippie, with close-ups of flowers,
pop art details, and human figures in tacky landscapes. Yet, on more thorough

Raymond Roussel, John Ashbery, Andrzej Sosnowski, and Their...

111

inspection, several important similarities can be noticed: the Rousselian motif of
solitude/emptiness/absence dominates in most of Brainard’s drawings, which
show either lonely human figures or ordinary household settings with “no
people.” Occasionally, as if alluding to romantic sublimity, a feeling of vastness
is evoked by the use of contour against the white space of the page or by the use
of perspective. When we examine Ashbery’s and Brainard’s enterprise in its
textual and visual details, it is rather impossible to determine to what extent
Nouvelles Impressions d’Afrique was a direct inspiration.
On the one hand, there are many moments when the reader might suspect
that Roussel’s text provides a cue for The Vermont Notebook’s visual
particulars: the drawing of a rooster (Roussel 2011, p. 35, Ashbery 2008, p.
362), a close-up of a dog (Roussel 2011, p. 35 and 79, Ashbery 2008, p. 352),
the dorsal fin of a shark (Roussel 2011, p. 51, Ashbery 2008, p. 400), a closed
window (Roussel 2011, p. 75, Ashbery 2008, p. 346), a dandelion (Roussel
2011, p. 83, Ashbery 2008, p. 416), a fried egg (Roussel 2011, p. 87, Ashbery
2008, p. 372), newspapers (Roussel 2011, p. 99, Ashbery 2008, p. 354), and an
envelope (Roussel 2011, p. 123, Ashbery 2008, p. 410) – they all seem to come
from Roussel’s poem. Equally often the creative stimulus seems to come from
Zo’s drawings: there is a striking closeness between Zo’s drawing of a woman
sitting in the corner of a train carriage (Roussel 2011, p. 141) and Brainard’s
drawing of a woman in a sitting room (Ashbery 2008, p. 342); Zo’s austere
sundial indicating a few minutes before midday (Roussel 2011, p. 77) resembles
Brainard’s minimalist kitchen clock (Ashbery 2008, p. 380); Zo’s two domino
players (Roussel 2011, p. 121) harmonize with Brainard’s dominos and playing
cards (Ashbery 2008, p. 338); Zo’s map measurer associates with Brainard’s
tape line (Ashbery 2008, p. 336); and Zo’s snow-covered cottage (Roussel
2011, p. 133) could easily be the predecessor of Brainard’s farmstead (Ashbery
2008, p. 392). On the other hand, those affinities are so subtle that they may
well be coincidental.
However, the main literary device used in The Vermont Notebook is
definitely borrowed from Roussel: the volume piles up rambling catalogues of
various items, such as the names of places in an urban environment:
Industrial parks, vacant lots, yards, enclosures, fields, arenas (Ashbery 2008, p. 333);

the names of popular games and types of crime packed in close proximity on
one page:
Beggar-my-neighbour … progressive euchre, bezique … Murder, incest, arson, rape, grand larceny (Ashbery 2008, p. 339);

or the names of towns or cities juxtaposed with the names of popular metropolitan newspapers:
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Charlottesville, Washing- ton, Baltimore… West Palm Beach, Lake Wales… The New York
Times, The New York Daily News, The New York Post, The Times of London (Ashbery 2008,
p. 341).

Additionally, the volume includes made-up diary entries, pseudo-sociological observations on multifarious aspects of contemporary American life,
letters or postcards addressed to obscure characters, and last but not least, two
poems, “The Fairies’ Song” and the untitled “Deadfalls of resolution, arks of
self-preservation,” as if to neutralize the noun-ridden matter-of-factness of the
catalogues.
As Ashbery reveals in an interview with Ross Labrie, the volume was
written when the poet travelled extensively on buses through New England,
though not Vermont: “[The Vermont Notebook] is a catalogue of a number of
things that could be found in the state of Vermont, as well as almost everywhere
else – another ‘democratic vista’” (Labrie 33). In fact, The Vermont Notebook
does not aim at rendering any specific location, but rather at defining a generic
Americanness, which – as John Shoptaw puts it – resembles a “wastebasket” for
all the extraneous poetic leftovers unused in Ashbery’s previous collections,
especially in Self-Portrait in a Convex Mirror, which was published earlier in
1975 (14). Seemingly homogenous, Brainard’s drawings reveal a wide range of
styles and a profound learning that rarely comes out directly. The first and most
obvious visual reference is the figurative painting of the artists initially involved
in or inspired by abstract expressionism, such as Larry Rivers, Fairfield Porter,
and Jane Freilicher. On closer inspection, more subtle allusions come to the
reader’s mind: motifs from great Modernists are often paraphrased, particularly
from Henri Matisse, but also, for example, the Spanish Cubist painter and
sculptor Juan Gris, whose influence is especially visible in Brainard’s close-ups
of unspecified objects that lose their shape in monochromatic perspective, such
as the chopped octopus on a plate at the end of the volume. Additionally, there
are allusions to pop art, such as a kissing couple, clearly mocking Roy
Lichtenstein’s numerous oils from the 1960s. There is a series of everyday
objects in the style of Roy Lichtenstein’s lithographs: a kitchen clock, a T-shirt,
a picture of a poodle in a family album, a shirt, a TV set, a mug of coffee,
newspapers on a table, or a window.
One of the most conspicuous drawings in the collection is the portrait of a
nude male, exposing his genitals, made in the mode of Larry River’s portraits of
Frank O’Hara from the 1950s, such as the oil “Frank O’Hara Nude in Boots”
from 1954. Rendered in coarse and quick lines, and irregular patches of black, it
presents a male body in a studied pose – bringing to mind Matisse’s nudes, such
as “Odalisque with Arms Raised” (1923) or “Odalisque with Magnolias” (1924)
– reclining on a sofa, which gives the artist an opportunity to feast on the
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intense eroticism of this unblushing invitation to sexual play. Sharp light
illuminates the man’s face, erasing his right eye, but the rest of the details show
the heavy influence of naturalism: the man’s sensuous wide mouth of a person
of colour is partly open; the raised, muscular arms expose the hairy armpits; and
as the torso narrows down, the viewer is drawn to the pubic hair and the
circumcised penis. Brainard’s drawing is in an intriguing relation to Ashbery’s
text on contemporary American hedonism:
Nevertheless, there are a lot of people here who are sincerely in love with life and think they
are on to something, and they may well be right… Old ladies know about it and like it too. In fact,
the older an American citizen gets the more he or she seems to get a kick out of life (Ashbery
383).

Brainard playfully misrepresents Ashbery’s concept of hedonism, and vice
versa. Old, white and rich people traditionally constitute the Republican
electorate, generally anti-progressive and openly anti-gay. Thus the drawing and
its verbal counterpart carry an important subtext of gay sexuality and identity.
Brainard’s illustrations often come in pairs or in longer thematic series,
which give the reader a sense of monotony and weariness similar to that
emanating from Ashbery’s catalogues. There are two drawings of farmhouses:
the first is an impressionistic outline in soft contours, reminiscent of Matisse’s
thoughtful slovenliness from “À la Porte de las Casbah” (1913) opposite
Ashbery’s catalogue of the spatial elements of the city; the second is a clear-cut,
more realistic view of a farmstead in aggressive patches of black permeated by
sharp, low light. Opposite, there is an ambiguous note on an unspecified
location, possibly a farm which speculators were once interested in, and which
now is visited by a hilarious foreign student, who apparently practices
American vocabulary, repeating an absurd string of words: “shale cowturds
spread udder mumps” (Ashbery 393). Both drawings seem to refer to Fairfield
Porter’s series of oils, “Farmhouses,” from 1960s, borrowing their perspective,
atmosphere, and details. Similarly, there are two drawings of a restroom,
employing Duchampian mockery: a plain close-up in almost technical lines of
a closed men’s room’s door opposite a note on contemporary city life, which
may look like a censored “Fountain”; and a more Porterian drawing of toilet
bowl in a contemporary restroom opposite a diary entry on repulsive aspects of
human physiology. The most extensive series represents flowers or floral
ornaments. On the surface, this vegetal abundance corresponds with the popular
stereotype of Vermont as a region with the lushest vegetation in New England.
However, when confronted with Ashbery’s anxiety about generic city space,
they reveal a new elegiac meaning, pretty much like in the ending of Roussel’s
poem, as an homage paid to pre-industrial ways of life.
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Here we touch on a problem of the relationship between Ashbery’s texts and
Brainard’s drawings. Occasionally, the drawings directly illustrate the texts,
unambiguously presenting details from their content (a mug of coffee next to
a fragment about a traveller coming to a hotel and drinking coffee, Ashbery
2011, p. 356–357), or invert the texts’ message (a kissing couple next to an
obscene fragment about a man’s sexual fantasies, Ashbery 2011, p. 376–378).
However, more often the relationship is not clear: the separate senses of the
texts and the drawings collide, creating a new sense, which – like a metaphor –
cannot be fully verbalized. A good example is a pop-art comic-strip drawing of
a TV set with a noise pattern on the screen next to a monologue of an
exasperated self, musing over its pointless existence and overhearing disturbing
sounds in the next room (Ashbery 2011, p. 360–361). The picture clearly
metaphorizes the text (and vice versa), giving it a broader significance: the
monologue becomes a stream of thought-noise going on in everybody’s head.
Such metaphorizations move the volume to new levels of signification, where
the word gets additional referential energy from the visual stimulus. In this last
aspect, The Vermont Notebook could be read as a continuation of Raymond
Roussel’s text-image experiments in New Impressions of Africa.
Andrzej Sosnowski is a Polish poet who expanded the scope of his native
tradition of Polish modernism to include the more indeterminate poetics of
French and Anglo-American avant-gardes. Among the authors who exerted the
strongest influence on the early Sosnowski were Raymond Roussel and John
Ashbery. Sosnowski’s second book, a collection of prose poems Nouvelles
Impressions d’Amerique, clearly shows the poet’s fascination with both
experimenters: first, it paraphrases the original title of Roussel’s poem; second,
it uses all of the illustrations by Zo in the sequence in which they appear in New
Impressions of Africa, making their captions the titles of 59 separate sections;1
third, it quotes from Ashbery’s Vermont Notebook (sections L and LI) and from
other authors belonging to the tradition which Marjorie Perloff refers to as the
“poetry of indeterminacy,” such as Rimbaud (section XL presents an
unpublished fragment of Rimbaud’s notebook for learning English vocabulary)
or Giorgio de Chirico (section XX presents a fragment of de Chirico’s only
novel, Hebdomeros). Other important encrustations in the poem’s rich texture
include two fragments of Thomas Traherne’s collection of meditations
Centuries of Meditation (section X and LIX), and a fragment of George Perec’s
1

Interestingly, there are a few subtle differences between Roussel’s original captions and
Sosnowski’s titles: in section XXVI “the double one” becomes “mydło” [“blank”] (Sosnowski
58); in section XXVII “an emissary” is changed into “parlamentariusz” [“parliamentary”]
(Sosnowski 60).
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novel, A Man Asleep. All these sources are credited by the author in section LX,
which is a direct appeal to the reader added in the second edition of the book in
2004.
Such a straightforward presentation of the book’s rationale seems to reveal
Sosnowski’s pedagogical aspirations, which is obvious in the context of Polish
literature of the early 1990s. Nouvelles Impressions d’Amerique was published
in 1994, in rather a conservative cultural atmosphere when Polish modernist
émigré poets enjoyed their greatest popularity. At the beginning of the decade,
Czesław Miłosz published his three-volume Collected Poems (1993), Adam
Zagajewski churned out several poetry volumes, including Going to Lwow
(1990) and Canvas (1990, 1991), and Stanisław Barańczak announced an
introspective volume, 159 Poems. 1968–1988. All those authors understood
poetry as a metaphysical enterprise, oriented towards patriotic and religious
values. The dominant poetic mode operated within the fixed frameworks of
composition, according to which the poem moved towards an emphatic closure,
working as a metaphor for some general wisdom about the human condition.
Sosnowski’s early volumes, including Nouvelles Impressions d’Amerique,
could be read as attempts to broaden those frameworks with French and American avant-garde models. Like Ashbery, Sosnowski sees the meaning in the
poem as a broader and more elusive category, entailing the text’s particulars,
but also its larger structural units – lines, stanzas, sections – and their in-text
correlations. Similarly, representation goes far beyond the poem’s content and
operates within more extensive patterns, by quoting and paraphrasing, which
produces yet another level of signification. On top of that, the speaker’s voice is
characteristically polyphonic, and it mixes different levels of interiority, from
anti-lyric concreteness to camp. As a result, the meaning is never fixed or ultimate, but forms a multidimensional nebula of often conflicting semantic vectors. Like Roussel, Sosnowski relies on syntactical fragmentation. On the level
of larger units, such as stanzas, many of his poems resemble the game of
cadavre exquis, which joins in linear sequence sentences written by different
players, regardless of grammar or modality. On the level of phraseology, the
noun and verb phrases show the influence of the Rousselian constrained
automatism, riddled with puns and spoonerisms which are often of an obscene
nature.
The backbone of Nouvelles Impressions d’Amerique are stylistically
extravagant comments on American reality by a narrator-outsider who tries to
explore the American way of life. Such a frame is introduced in section I
(“Saint Louis in his prison in Damietta”) and continues in section II (“A house
that is ablaze”), section IV (“A man taking a dried flower from a book”), and
many later sections in the volume. However, there are several variations of this
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model: for example, section XVIII (“A fountain in a park”) takes the form of
a humorous travelogue. Many sections, although they contain references to
American reality, are rather obscure interior monologues. This group includes,
for example, section XXIV (“A gaming table”) or XXVI (“Two domino
players”). Additionally, sections L and LI, directly translated from The Vermont
Notebook by John Ashbery, are biting remarks on the mercantile roots and
hypocrisy of American culure.
The narrative branches out into a few important subplots: several sections
focus on the past, presenting the speaker’s Polish life and referring to the
Communist era. This group includes section XIX (“A man at night carrying a
lighted dark lantern”), section XXV (“A man with his arm in a sling”), section
XXXIII (“A woman lowering the Venetian blind of a window”), and section
XXXIV (“Two men in clogs”). Several sections vaguely suggest the speaker’s
involvement in an affair with “Joanna,” which finds its reflection in section VII
(“Joan of Arc, seen from the front, on horseback, in front of some foot
soldiers”). This subplot is continued in section VIII (“A very old and very
bushy oak tree”), and section XXIX (“A snow-covered cottage”). The last of
these sections can serve as a good example of Sosnowski’s intricate
indeterminacy:
The points of reference disappear, we are alone. But we can dance – from now to the end of
the world. In different phases yet. … Are they going to cancel the start? The start of a new language? If it was possible to postpone the language by the one phase, but no. The Fall falls down, I
have a word that rhymes with a bottle. … I cannot breath without you. Snow has fallen down (Sosnowski 64–65).2

The fragment mixes the exhaustion and bitterness of a disillusioned lover
with a self-reflexive subplot about an exhaustion of traditional literary means,
which seems to contain the most important message of Sosnowski’s book. The
last section of the book, LIX, (“A section of starry sky”), quoting Traherne’s
First Century, clearly refers to this motif.
The relationship between Roussel’s Nouvelles Impressions d’Afrique and
Sosnowski’s Nouvelles Impressions d’Amerique has several aspects. First, the
frame of Roussel’s poem serves as a reminder of the conceptual nature of
Sosnowski’s writing, focusing the reader’s attention on the dissident values of
the avant-garde tradition rooted in Surrealism – values which were obviously in
conflict with the Polish mainstream culture of the 1990s. On a different level,
the identical sequence of Zo’s illustrations used by the Polish poet functions
like a procedural formal restriction, which seems to oppose the naďve
representational realism of the scenic mode. Second, Sosnowski’s impressions
2

All translations from Sosnowski by Paweł Marcinkiewicz.
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of America often take their cue directly from Zo’s illustrations. An example of
this is found in section VII, “Joan of Arc”:
This forest is meaningfully silent: we are with you, Joanna. And the Virgin is so delicious. The
horse has lowered his head, as if he was the only one to remember about French manners in the
face of enemy (Sosnowski 2004, p. 19).

In Zo’s drawing, Joan of Arc sits on a horse in proud posture, holding a flag.
Her horse indeed lowers his head, which in Polish has a sexual undertone as
“horse” is a slang word for penis.
While it is clearly influenced by Zo’s illustrations, Sosnowski’s book just as
frequently draws inspiration from the content of Roussel’s poem: the fragment
of Nouvelles Impressions d’Afrique adjacent to the drawing of “Two men in
clogs” contains a metaphor, which pertains to boxing: “Two boats pitching at
anchor in equinoctial weather/And colliding bow to bow; – on a day on which
there is no boxing match (Roussel 2011, p. 151). In section XXXIV of Sosnowski’s text (“Two men in clogs”), where the illustration is reprinted, the
speaker tells an anecdote about his visit to a bar, after which he and his friend
were mugged:
Let’s tell a painful story. One evening we were drinking heavily with a friend M. at the
architects’ bar, but it was in a different country and a long time ago, many years before this beautiful poem was written. … With a casual movement of a knight we rolled out into snowy streets…
How cruelly were we beaten by hooligans at Żurawia Street, near Trzech Krzyży square (Sosnowski
2004, p. 75).

Additionally, in this particular section, the description of the severe winter
seems to take its momentum from the visual stimulus of Zo’s illustration.
The penultimate section of Nouvelles Impressions d’Amerique is the only
section with no text except for its title “A plain wall on which the words ‘Mane
Thecel Phares’ are written in letters of flame. Nothing else, no people, no feast.
Lettering of the period” (Sosnowski 122).3 This moment of silence seems to
give the final section LIX (“A section of starry sky”) an utmost urgency:
An empty book is like an infant’s soul, in which anything may be written. It is capable of all
things, but containeth nothing. I have a mind to fill this with profitable wonders. And since Love
made you put it into my hands I will fill it with those Truths you love without knowing them: with
those things which, if it be possible, shall shew my Love; to you in communicating most enriching Truths: to Truth in exalting her beauties in such a Soul (Traherne 2007, p. 3).

In the Polish original, Sosnowski presents his own translation of the
well-known fragment of The First Century by Thomas Traherne, which sounds
like a parodic summation of his artistic efforts. The undisguised pathos of the
3
Here the meaning of Sosnowski’s caption slightly differs from Roussel’s text, where “the
words ‘Mane Thecel Phares’ are written as if in letters of flame” (Roussel 2011, p. 249).
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quotation – so different from the previous sections, which often explore the
everyday vernacular in all its lingos and registers – produces a stylistic incongruity of the high and the low to create a lyrical voice, which subversively
redefines the concept of poetry. Sosnowski does not just ridicule the naiveté of
the scenic mode, but he includes it into his poetic discourse, which marks “the
start of a new language” in Polish poetry.
The triptych of Nouvelles Impressions d’Afrique, The Vermont Notebook,
and Nouvelles Impressions d’Amerique is a very rare example of cross-medium,
cross-linguistic and cross-cultural creativity. Each of the books played an
important role in their native literatures, broadening the scope of artistic
expression and establishing a new order of aesthetic values. Together they are a
proof that the Surrealist tradition was probably the most powerful single
influence on twentieth- and twenty-first century art.
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Joseph Conrad i Herbert George Wells.
Literackie eksperymenty i moralne dylematy
na przełomie wieków
Abstract
The article is devoted to the analysis of the relationship between two remarkable artists of English Modernism: Joseph Conrad, famous for such novels as Lord Jim, Heart of Darkness or The
Shadow-Line, and Herbert George Wells, considered to be the forerunner of Science Fiction in
England, mainly due to the popularity of The Time Machine or The War of the Worlds. The author
of the article puts particular emphasis on the diversity of the literary output of the two artists, their
attempts to cross the boundaries between literary genres, mutual sympathies and antipathies, as
well as their final parting, which resulted from completely different life philosophies, experiences
and views regarding the surrounding reality. Joseph Conrad and H.G. Wells are considered to be
artists writing in the same literary epoch, but living in two completely different worlds.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest analizie relacji pomiędzy dwoma wybitnymi artystami okresu modernizmu: Josephem Conradem, znanym z takich powieści, jak Lord Jim, Jądro ciemności czy też
Smuga cienia, a Herbertem Georgem Wellsem, uważanym za prekursora fantastyki naukowej
w Anglii, głównie ze względu na cieszące się ogromną popularnością powieści: takie, jak Wehikuł
czasu czy Wojna światów. Autor artykułu zwraca szczególną uwagę na różnorodność utworów
obu pisarzy, próby przekraczania przez nich granic gatunkowych, wzajemne sympatie i antypatie,
oraz ostateczne rozluźnienie relacji wynikające z zupełnie odmiennych filozofii życiowych, doświadczeń oraz spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość. Byli to bowiem artyści tworzący w tej
samej epoce literackiej, ale żyjący w zupełnie odmiennych światach.
Keywords: Joseph Conrad, H.G.Wells, Lord Jim, Heart of Darkness, The Shadow-Line, The Time Machine,
The War of the Worlds, Fin-de-Sicle, modernism, science fiction.
Słowa kluczowe: Joseph Conrad, H.G.Wells, Lord Jim, Jądro ciemności, Smuga cienia, Wehikuł czasu,
Wojna światów, Fin-de-Sicle, modernizm, fantastyka naukowa.
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Nazwiska Josepha Conrada i Herberta George’a Wellsa, dwóch niezwykle
znaczących pisarzy tworzących pod koniec XIX i na początku XX wieku znane
są chyba wszystkim miłośnikom literatury. O ile Conrad, w dalszym ciągu utożsamiany jest, choć często pochopnie, z literaturą marynistyczną, o tyle Wells
wymieniany jest najczęściej w kontekście początków powieści z gatunku science fiction. Czytelnicy ich utworów zdają sobie jednak doskonale sprawę z tego,
że dorobek obu artystów wykracza daleko poza ograniczenia sformułowane powyżej.
Tematyka powieści Josepha Conrada, będącego swoistym zjawiskiem na
gruncie tradycyjnej literatury angielskiej (częściowo, a może głównie ze względu na swoje pochodzenie), to nie tylko losy ludzi morza, ale przede wszystkim
dążenie do artystycznego ujęcia niepokojów nurtujących społeczeństwo na
przełomie wieków. W rzeczy samej, Conradowska koncepcja życia widoczna
w jego utworach wypełniona jest moralnymi dylematami i próbami ich rozwiązania przez bohaterów, jest wieloznaczna, pełna niepokoju i zagadek. Jego
styl pisania sprawia, że zastosowanie prostych schematów podczas prób interpretacji jego utworów jest niemożliwe. Wydaje się również, że stoi to w sprzeczności z kodeksem moralnym pisarza, opartym, jak sam stwierdził, na „paru prostych wyobrażeniach” (Conrad 1973, s. 22). Twórczość Conrada często opiera
się na konfrontacji. Z jednej strony mamy szczytne ideały, do których dąży bohater, z drugiej strony jest nieubłagana rzeczywistość, która udaremnia osiągnięcie ideałów, bądź też podaje je w wątpliwość, jak ma to miejsce w powieści
Lord Jim. Czasem, z kolei, ideały okazują się ułudą, zwycięstwo – klęską, wybór bohatera pragnącego żyć w zgodzie ze swoim sumieniem i wartościami –
błędem czy wręcz katastrofą. Dla Conrada ważna jest jednak sama droga, sama
próba osiągnięcia ideału.
Twórczość Herberta George'a Wellsa jest również niezwykle różnorodna.
Pisał on utwory, których tematyka rozciąga się od utopijnej wizji przyszłości,
po traktaty i satyry polityczne, od socjalistycznych ideałów po dzieła traktujące
o wolności seksualnej. Jego dorobek to ponad 30 powieści, liczne nowele,
utwory naukowe, popularnonaukowe, historyczne i społeczne. W twórczości literackiej Wellsa możemy wyróżnić kilka okresów. Pierwszy to cykl powieści
z gatunku science fiction, rozpoczynający się Wehikułem czasu (1895), po którym publikuje Wyspę Doktora Moreau (1896), Wojnę Światów (1898), Pierwsi
ludzie na księżycu (1901). Na drugi okres składają się głównie utwory
1

Komentarz Zdzisława Najdera: Wątpliwości budzi przekazana tu jedyna znana mi krytyczna
opinia o francuszczyźnie Conrada, którą Saint-John Perse miał określić jako „okropną”. Podejrzewam, że – jak w wielu innych przekazach – rozmówca zdziwiony był silnym akcentem w angielszczyźnie Conrada, a Strawiński źle zapamiętał jego uwagę.
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społeczno-obyczajowe, zawierające często wątki autobiograficzne, w których
Wells nie stroni od humoru: Kipps (1905), Tono-Bungay (1909), Historia pana
Polly (1910). Trzeci okres to powieści-traktaty: The New Machiavelli (1911),
Mr. Brittling Sees It Through (1916), Ojciec Krystyny Alberty (1925), The
World of William Clissold (1926). Osobne pozycje w dorobku Wellsa stanowią
utopie: A Modern Utopia (1905), Ludzie jak bogowie (1923), oraz liczne eseje
i utwory popularnonaukowe: Historia świata (1920) czy też The Work, Wealth
and Happiness of Mankind (1932) (Bałutowa 2004, s. 28).
Z biografii Josepha Conrada i Herberta George'a Wellsa dowiadujemy się, że
utrzymywali oni stosunkowo bliskie relacje, polegające na wspólnie spędzanym
czasie, mniej więcej w latach 1900–1907. W późniejszym okresie ograniczali
się do wymiany korespondencji, lub tylko do wzajemnego komentowania swoich utworów. Można pokusić się o stwierdzenie, że żyli oni w jednej epoce, ale
w odmiennych światach. Znajomość obu pisarzy zaczęła się w maju 1896 roku.
Wtedy to ukazała się w Saturday Review anonimowa recenzja Wyrzutka. Będąc
pod jej wrażeniem, Conrad napisał list do autora, i jak ujął to Zdzisław Najder,
„dowiedział się z przyjemnym zaskoczeniem, iż był nim H.G. Wells, głośny
wówczas dzięki Wehikułowi czasu” (s. 261). Nie była to pierwsza recenzja
utworów Conrada autorstwa Wellsa, rok wcześniej, w czerwcu 1895 roku Wells
umieścił bowiem, w tym samym czasopiśmie, anonimową recenzję Szaleństwa
Almayera, przewidując „wysokie miejsce p. Conrada wśród współczesnych
powieściopisarzy” (Wells w: Najder 2014, s. 234).
Pomimo faktu, że w biografiach Josepha Conrada autorstwa Johna Stape'a
i Zdzisława Najdera znaleźć możemy dość sporo odniesień do pojedynczych
epizodów, w których uczestniczyli zarówno Conrad, jak i Wells (spotkania towarzyskie, liczna korespondencja), autorzy Ci są dość oszczędni w wyrażaniu
opinii dotyczących natury relacji pomiędzy nimi. Stape umieszcza w swoim
opracowaniu w zasadzie tylko jeden obszerniejszy komentarz:
Bliższa, choć – jak to już widzieliśmy – zakłócona poważnymi kontrowersjami, była przyjaźń
Conrada z H.G. Wellsem. Bezpretensjonalna maska publiczna Wellsa, fantazjującego o przyszłości, często ścierała się z „nadwrażliwą otwartością” Conrada. W naszkicowanym przez niego
przesyconym zjadliwością obrazku, na którym Conrad-pozer zostaje przeciwstawiony Wellsowi,
pozującemu na przeciętnego człowieka, kryje się uraza i niepokój: „Ujrzałem […] coś niedorzecznego w masce publicznej Conrada, w której jawi się jako romantyczny, odważny, bezinteresowny niezwykły artysta i dżentelmen, trzymający się doskonałego kodeksu nieskalanego honoru
w świecie pełnym podłości”. Filisterska pogarda wobec „sztuki wysokiej”, wyrażona przez biednego pisarza z Grub Street, w połączeniu z przesadnym pragmatyzmem właściwym klasie robotniczej raczej nie zasługuje na uznanie, podczas, gdy błoto, którym Wells obrzucił Conrada, łatwo
od niego odpada. Trudno się dziwić, że przyjaźń słabła, aż po pewnym czasie, bez dramatyzmu,
zupełnie zanikła. Temperament obu pisarzy zbyt radykalnie się różnił, a wspomnienie T.S. Eliota,
dla którego Conrad był jak „Wielki Seigneur, największy, jakiego kiedykolwiek poznałem”, wyjaśnia trochę, dlaczego drogi Wellsa i Conrada się rozeszły (Stape 2009, s. 183).
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Zdzisław Najder, z kolei, nawiązując do początków znajomości pisze:
Conrad żywił wówczas o Wellsie wysokie mniemanie. Nazywał go „realistą fantastyczności”:
„jest to pisarz bardzo oryginalny, romancier du fantastique, mający swój własny, indywidualny
sąd o wszystkich sprawach i zdumiewającą wyobraźnię”. Podziwiał energię intelektualną Wellsa
i fascynowała go umiejętność łączenia poważnej i niebanalnej tematyki z bezpośrednim, prostym,
powiedzielibyśmy dziś: dziennikarskim realizmem. Chociaż sam pisał zupełnie inaczej, ich zainteresowania w owym czasie były pod wieloma względami zbieżne: podstawy wiedzy ludzkiej,
perspektywy nauki, teoria ewolucji i kosmogonia pasjonowały Conrada – mimo że na sposób
mniej „profesjonalny”. Autor Wehikułu czasu miał umysł jaśniejszy, bardziej wyrobiony, i biegły
w abstrakcjach - ale też prostszy i bardziej konwencjonalny. Fascynacji Conrada nie odwzajemniał. Nawet przyjmując, że zaostrzył później swoje poglądy – wypowiedzi w Próbie autobiografii świadczą, że nigdy go dobrze nie rozumiał ani zrozumieć nie starał (Najder 2014, s. 315).

W dalszej części autor Życia Josepha Conrada Korzeniowskiego wspomina
o pewnym epizodzie, który w charakterystyczny sposób obrazuje relacje pomiędzy Conradem a Wellsem, a który znajduje się w Próbie autobiografii Wellsa:
Kiedy po raz pierwszy spotkał Shawa w moim domu, Shaw jak zwykle wypowiadał się bardzo
swobodnie. „Wie pan, mój drogi, z pana książek nic nie wyjdzie” – dla jakiegoś tam Shawowskiego powodu, którego nie pamiętam – i tak dalej.
Wyszedłem z pokoju i nagle spostrzegłem, że Conrad krok w krok za mną, szybki i blady. –
„Czy ten człowiek chce mnie o b r a z i ć? – zapytał ostro. Pokusa powiedzenia „tak” i asystowania przy wynikłym pojedynku była bardzo silna, ale ją pokonałem. – „To żarty” – powiedziałem
i wyprowadziłem Conrada do ogrodu, by tam ochłonął. Zawsze można było zbić Conrada z tropu,
mówiąc „to żarty”. To jedna z naszych diabelnych angielskich sztuczek, z którą nigdy nie umiał
sobie poradzić (Wells w: Najder 2014, s. 418).

Najważniejszy jednak wydaje się być komentarz Najdera nawiązujący do
wspomnień Igora Strawińskiego:
Stosunki z samym Wellsem układały się szczególnie. Widywali się rzadko. W listach Conrad
wyrażał podziw i sympatię, wylewnie chwalił książki Wellsa, zwłaszcza nowo wydanego Kippsa
– ale był to podziw i sympatia jakby dla egzemplarza innego niż on sam gatunku biologicznego,
pochwały jakby dla zawodnika uprawiającego inną niż on konkurencję. Jaką – tego nikt, zdaniem
Conrada, dotychczas nie powiedział; on też, wśród komplementów, uchylał się od próby określenia. Anegdota, którą po wielu latach Saint-John Perse opowiedział Igorowi Strawińskiemu, nawet
jeżeli nie całkiem wiernie przekazana1, dobrze ilustruje postawę Conrada wobec odmiennego,
bardziej„praktycznego” typu pisarzy: wspominał raz kolację, którą jadł gdzieś z Shawem, Wellsem i Bennettem. Kiedy ci savants cyniques [cyniczni mądrale – przyp. D.V.] przemysłu literackiego mówili o pisaniu jako„działalności”, biedny Conrad przerażony odszedł od stołu pod pretekstem, że musi złapać wcześniejszy pociąg. Powiedział mi później […] „dla mnie pisanie jest
aktem wiary. Poczułem się przy nich taki zgrzebny” (Strawiński, s. 458).

Tak fundamentalna różnica dotycząca samej filozofii pisarstwa i roli pisarza
w świecie będącego na przełomie wieków nie mogła być zniwelowana dobrym
tonem spotkań towarzyskich i uprzejmą korespondencją, stąd rozejście się dróg
Conrada i Wellsa po początkowym okresie wzajemnej fascynacji tworzonymi
utworami literackimi nie powinno budzić zdziwienia.
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Relacje pomiędzy obu pisarzami poddane są o wiele dokładniejszej analizie
w opracowaniu Lindy Dryden Joseph Conrad and H. G. Wells. The Fin-de-Sicle
Literary Scene (Palgrave Macmillan, 2015). Autorka rozpoczyna od przypomnienia daty literackiego debiutu Josepha Conrada i Herberta George'a Wellsa:
zarówno Szaleństwo Almayera, jak i Wehikuł czasu (pierwsza powieść Wellsa)
ukazały się w roku 1895. Obaj pisarze pokazali, że mają potencjał, by skończyć
z wiktoriańską tradycją i rozpocząć nowy rozdział w historii literatury angielskiej. O ile w początkowym okresie twórczości Conrad poruszał się na gruncie
literackim stosunkowo niepewnie (głównie ze względu na swoje pochodzenie –
bardzo potrzebował wsparcia autorytetów, uważnie śledził recenzje swoich pierwszych utworów), o tyle Wells, po spektakularnym sukcesie Wehikułu czasu
jednoznacznie dawał do zrozumienia, że pora odejść od tradycyjnych wartości
i konwencji wiktoriańskich. W opinii wielu krytyków i komentatorów staje się
zresztą symbolem nadchodzącej zmiany. Warto jednak zauważyć, że Wirginia
Woolf była odmiennego zdania – dostrzegała potencjał w artyzmie takich pisarzy jak Joseph Conrad, Thomas Hardy i William Henry Hudson; wyrażała się
jednak bardzo krytycznie o Wellsie, Bennecie i Galsworthym (s. 223).
Dryden zwraca jednak uwagę na fakt, że w roku 1895 Conrad i Wells byli
w zupełnie innym momencie życiowym. Joseph Conrad miał ukończone 38 lat,
był więc już dojrzałym mężczyzną, miał za sobą karierę żeglarza, oficera i kapitana marynarki. Był w wielu rejonach świata, w tym takich, do których docierało niewielu białych ludzi (rejon Malajów, Środkowa Afryka). Te doświadczenia, jak również trudne dzieciństwo i młodość sprawiły, że w kwestii przemian
społecznych był raczej sceptykiem niż entuzjastą, dostrzegał też bezwzględność
polityki i ekonomii (W późniejszym eseju Autokracja i wojna, opublikowanym
w roku 1905, miał pełną świadomość konsekwencji polityki mocarstw europejskich, przewidział też wybuch pierwszej wojny światowej). Herbert George
Wells był o 9 lat młodszy od Conrada, niewiele podróżował, za to aktywnie
udzielał się jako krytyk pisząc recenzje dla kluczowych magazynów literackich:
Fortnightly Review, The Pall Mall Gazette, Saturday Review. Biorąc pod uwagę
sukces jego pierwszej powieści, Wells był chętnie czytany, cieszył się wręcz
statusem celebryty. Był też pisarzem mającym spory wpływ na innych twórców, w tym także Josepha Conrada.
Wraz z przeprowadzką Conradów do Pent Farm, rozkwitło ich życie towarzyskie i artystyczne. Liczne spotkania, nie tylko z małżeństwem Wellsów, ale
również z innymi artystami: Fordem Madoxem Fordem, Henry Jamesem, Stephenem Crane, Williamem Hudsonem miały ogromny wpływ nie tylko na twórczość Conrada, ale na rozwój powieści angielskiej w ogóle. Spotkania Conrada
i Wellsa były w początkowym okresie ich twórczości literackiej stosunkowo
częste, i chociaż podczas dyskusji w wielu kwestiach artyści znacznie się od
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siebie różnili, odnosili się do siebie z szacunkiem, a ich dzieła miały na siebie
wzajemny wpływ. Dotyczyło to zwłaszcza Conrada, który pozostawał pod wrażeniem utworów fantastycznych Wellsa i potęgi jego wyobraźni.
Początek znajomości Conrada i Wellsa zbiegł się z powstaniem najbardziej
znaczących utworów w karierze obu pisarzy. W latach 1896–1903 Conrad napisał powieści, takie jak Wyrzutek (1896), Murzyn z Załogi Narcyza (1897), Opowieści niepokojące (1898), Lord Jim (1900), Młodość i inne opowiadania
(1902), Tajfun i inne opowiadania (1903), Przygoda (1903). Wells z kolei
wydał Wyspę Doktora Moreau (1896), Niewidzialnego człowieka (1897), Wojnę
światów (1898), Kiedy śpiący budzi się (1899), Pierwsi ludzie na księżycu
(1901). Linda Dryden jednoznacznie podkreśla, że przynajmniej w przypadku
kilku utworów zaobserwować możemy wzajemne aluzje i nawiązania. Na twórczość Conrada wpływ miały z pewnością Niewidzialny człowiek i Wojna światów, które ukazały się w okresie, kiedy pracował nad Jądrem ciemności. W samym utworze znaleźć możemy fragment, w którym Marlow wyraża refleksję na
temat Marsjan:
Znałem raz szkockiego żaglomistrza, który był pewien, że na Marsie są ludzie. Kiedy go zapytywano, jak sobie wyobraża ich wygląd i zachowanie, tracił rezon i mruczał coś o tym, że
„chodzą na czworakach”. Jeżeli ktoś się chociażby uśmiechnął, żaglomistrz, który miał już sześćdziesiątkę – wyzywał go do bójki (Conrad 1972, s. 98).

Według Lindy Dryden, wątek zniszczenia Marsjan przez ziemskie bakterie
mógł mieć wpływ na kreację postaci Kurza, którego organizm i psychika były
zdewastowane przez tropikalny klimat i nieznane, nieprzyjazne dla Europejczyków mikroorganizmy występujące w afrykańskiej dżungli. Z kolei chęć wprowadzenia „rządów terroru” przez Griffina, tytułowego „niewidzialnego człowieka” z powieści Wellsa nawiązuje do demonicznej osobowości Kurza i sposobu,
w jaki traktuje miejscową ludność afrykańską. Utwory te różnią się jednak diametralnie stylem pisania. Fikcja Wellsa potrafiła wstrząsnąć czytelnikiem, ale
ów wstrząs spowodowany był zabiegami literackimi, które celowo eskalowały
wzrost napięcia i wzbudzały przekonanie o konieczności dokonania społecznych przemian. Conrad podążał zupełnie odmienną drogą – pisanie było dla
niego sztuką, liczyły się odczucia, niepewność, specyficzny sposób obrazowania przedstawionego świata, co nie tylko świadczy o jego artystycznym kunszcie, ale też czyni go jedną z głównych postaci modernizmu.
Utworem Conrada, który wywarł największy wpływ na Wellsa było z pewnością Jądro ciemności. W liście do amerykańskiego archeologa Josepha Thachera Clarke'a Wells wlicza Conrada do grona najlepszych współczesnych nowelistów. Nie przeszkodziło mu to jednak umieszczać w swoich utworach motywów, które ironizują Conrada, jego sposobu wysławiania się, obcego akcentu
czy też nadmiernej gestykulacji. Przykładowo, opis rumuńskiego kapitana
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w powieści Tono-Bungay bardzo przypomina opis Conrada, który Wells umieścił w Próbie autobiografii:
W pierwszej chwili zrobił na mnie, tak samo jak na Henrym Jamesie, wrażenie bardzo dziwacznego stworu. Był raczej niski, o zaokrąglonych barkach i głowie jakby zatopionej w ciało. Miał
ciemną, cofającą się twarz z bardzo starannie przyciętą, zaostrzoną brodą, zatroskanym, pomarszczonym czołem i bardzo zatroskanymi, ciemnymi oczyma. Gestykulował dłońmi i rękoma od ramion w sposób istotnie bardzo orientalny […] Po angielsku mówił dziwnie. Wcale nieźle; uzupełniał swoje słownictwo – zwłaszcza kiedy mówił na tematy polityczne lub kulturalne, wyrazami
francuskimi; ale miał pewne dziwactwa. Nauczył się po angielsku czytać na długo przedtem, zanim zaczął mówić, i wytworzył sobie błędne wyobrażenie dźwiękowe wielu często używanych
słów. Na przykład nabrał nieuleczalnej skłonności do wymawiania końcowego „e” w „these”
i „those”. Mawiał Wat shall we do with thesa t h i n g s? I nigdy nie można było przewidzieć, jak
zastosuje „shall” i „will”. Kiedy mówił o sprawach morskich, jego słownictwo było nienaganne,
ale kiedy przechodził do mniej znajomych tematów, często brakowało mu wyrażeń (Wells
w: Najder 2014, s. 316).

Dryden zastanawia się też, czy te opisy stanowią dowód na złośliwość
Wellsa, czy też są to swoiste literackie ”kuksańce”, po przeczytaniu których
nikt nie powinien się obrażać. Z jednej strony, Wells był w stanie być naprawdę
złośliwy w stosunku do swoich znajomych (krytyka Henry'ego Jamesa w utworze Boon czy też Forda w The Bulpington of Blup, z drugiej strony trudno go
posądzać o taką złośliwość w stosunku do Conrada, wziąwszy pod uwagę fakt,
że zarówno w korespondencji, jak i w oficjalnych wypowiedziach wyrażał się o
autorze Jądra ciemności pozytywnie.
Wspominany powyżej utwór Tono-Bungay to historia George'a Ponderevo,
który pomaga swojemu wujowi Edwardowi rozwinąć interes mający na celu
sprzedaż preparatu medycznego zwanego Tono-Bungay. George poświęca temu
przedsięwzięciu 7 lat, po czym rezygnuje przekonany, że cały proces to nic innego jak zwykłe oszustwo. Jego wuj Edward wprowadza produkt na rynek, ale
wkrótce bankrutuje. George stara się ratować jego finanse próbując zdobyć
„quap”, drogocenną radioaktywną substancję znajdującą się na jednej z wysp
u wybrzeży Afryki Zachodniej. Ekspedycja kończy się jednak niepowodzeniem
i załoga statku traci cały ładunek. W tej sytuacji, George wykorzystuje jeden ze
swoich wynalazków lotniczych i wywozi wuja z Anglii, ale Edward przeziębia
się podczas lotu, dostaje zapalenia płuc i wkrótce umiera. Pod koniec książki
George rozpoczyna nową pracę jako projektant.
Tono-Bungay uważane jest za powieść obyczajową głównie ze względu na
liczne odniesienia do współczesnych realiów polityczno-ekonomicznych. Wells,
poprzez ukazanie machinacji Edwarda, krytykuje system kapitalistyczny, który
umożliwiał bogacenie się kosztem innych. Znawców utworów Conrada przyciąga jednak motyw tajemniczej substancji (quap), dzięki której można szybko
i łatwo się wzbogacić. Wziąwszy pod uwagę fakt, że Wells w tym okresie nie
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podróżował zbyt wiele, nawiązania do motywu grabieży kości słoniowej z terenów Afryki Środkowej, jak przedstawione to zostało w Jądrze ciemności, jest
nader oczywiste. Motyw utraty ładunku przypomina z kolei scenę płonącej Judei w Młodości Conrada (statek pomimo heroicznego wysiłku załogi tonie, marynarze na łodziach ratunkowych biernie się temu przyglądają).
Początki poważniejszego rozdźwięku pomiędzy autorami Jądra ciemności
i Wehikułu czasu zbiegają się w czasie z publikacją Tajnego agenta, którego
Conrad zadedykował swojemu przyjacielowi:
H.G. Wellsowi, kronikarzowi miłości pana Lewishama, biografowi Kippsa i historykowi
przyszłych epok, tę prostą opowieść z XIX wieku serdecznie dedykuję.

Tajny agent został wydany w roku 1907, a więc dwa lata przed Tono-Bungay, w którym to utworze Wells ironizuje Conrada (o ile faktycznie ma to miejsce –nie ma dowodów na to, że Conrad odebrał to w ten sposób). Trudno jednak
przypuszczać, by tak serdeczna dedykacja spotkała się ze złośliwą satyrą, stąd
wniosek, że rozbieżności pomiędzy pisarzami miały znaczne głębsze podłoże.
Dryden podkreśla, że nie były one spowodowane nieporozumieniem czy
kłótnią, lecz wynikały z odmiennych temperamentów i różnicy poglądów na temat roli, jaką literatura pełni we współczesnym świecie (94). Wells był skupiony na wykorzystaniu potencjału powieści społeczno-realistycznej, która bardziej pasowała do jego mocno lewicowych poglądów. Traktował literaturę jako
narzędzie wspierające działalność polityczną. Podejście Wellsa stało w całkowitej sprzeczności z poglądami nie tylko Conrada, ale również Forda i Henry'ego
Jamesa, dla których literatura stanowiła formę estetycznej ekspresji. Tak fundamentalne różnice musiały wcześniej czy później doprowadzić do rozdźwięku
i rozluźnienia kontaktów pomiędzy pisarzami. Dryden podkreśla, że Wellsa nie
można zaliczyć do pisarzy modernistycznych, przyczynił się on jednak do powstania samego nurtu, podziwiał zresztą twórczość Jamesa Joyce'a, która wymykała się konwencjom i nie była ograniczona cenzurą. W odróżnieniu od Conrada, Forda i Jamesa, wyrażał się lekceważąco o koncepcji literatury, która
miałaby być „sztuką dla sztuki”. Najlepiej obrazuje to scena, którą przytacza
Dryden, a która zaczerpnięta jest z Próby autobiografii Wellsa. Pewnego dnia,
podczas rozmowy z Wellsem na plaży w Sandgate (dom Wellsa) Conrad spytał,
jak autor Wehikułu czasu opisałby łódź znajdującą się w oddali: czy osiadła [na
mieliźnie], przemierzała [fale], tańczyła czy też chybotała się na wodzie. Wells
odparł, że jeżeli łódź nie była istotna, opisałby ją w najprostszy możliwy sposób. Dla Conrada jednak, odpowiednie, precyzyjnie dobrane słowo miało fundamentalne znaczenie, świadczące o jego niezwykłej wrażliwości i dążeniu do
osiągnięcia estetycznej doskonałości. Spory o tak trywialne rzeczy, jak sposób
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opisania łodzi, doskonale pokazują na czym polegał rozdźwięk pomiędzy Wellsem i Conradem w temacie sztuki pisarskiej.
Kolejną kwestią, która dzieliła Josepha Conrada i Herberta George'a Wellsa
był stosunek do konfliktów zbrojnych. Podobnie, jak w przypadku wielu innych
kwestii, podejście Conrada było tu bardzo umiarkowane, ostrożne, pełne niepokoju i sceptycyzmu. Najogólniej rzecz biorąc, konflikt zbrojny postrzegał bardziej jako zagrożenie niż szansę na rozwiązanie problemu. Upust temu dał we
wspomnianym już wcześnie eseju Autokracja i wojna, w którym pisze o „niemieckim orle z pruską głową” rozglądającym się wokół horyzontu za czymś, co
mógłby posiąść. Niemcy, z kolei, postrzegał jako kraj gotów do rozpętania wojny mającej na celu powiększenie terytorium. Wells miał zupełnie inne nastawienie do konfliktu zbrojnego, czemu dał wyraz w cyklu artykułów zatytułowanych The war that will end war. W przeciwieństwie do Conrada, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji eskalacji konfliktu, był idealistą wierzącym w utopijną przyszłość. Horror pierwszej wojny światowej pokazał jednak, że to autor
Autokracji i wojny miał większe wyczucie co do wydarzeń, które miały nadejść
(w konflikcie tym wziął zresztą udział syn Conrada Borys; przeżył on atak gazowy i po powrocie cierpiał na nerwicę frontową).
Wspomniałem wcześniej, Że analizując twórczość Conrada i Wellsa należy
mieć na względzie ich zupełnie odmienny bagaż doświadczeń życiowych. Jak
ujął to Najder, doświadczenia Conrada starczyłyby z powodzeniem na kilka życiorysów. Autor Jądra ciemności widział rzeczy, których Wells nie był w stanie
sobie wyobrazić (sytuacje na morzu, obrazy z Dalekiego Wschodu, koszmar
Afryki). To właśnie te doświadczenia ugruntowały w autorze Lorda Jima przekonanie o obojętności i bezwzględności świata, w którym przyszło nam egzystować. Nie oznacza to bynajmniej rezygnacji z podejmowania prób obrony ludzkich wartości, gdyż to właśnie w tych wartościach znajduje się esencja
człowieczeństwa. Stąd utopijna wizja przyszłości po dokonaniu reform społecznych, którą forsował Wells, wydawała się Conradowi naiwną, oderwaną od rzeczywistości. Jak podkreśla Linda Dryden, Wells chce zmieniać przyszłość, ale
nie pisze dokładnie jak to uczynić. Jego wizje są jednak wyraźnie pozbawione
czynnika ludzkiego, tak istotnego w twórczości Conrada. Ponadto, utwory obu
artystów, ich styl pisania i problematyka, którą poruszają jednoznacznie pokazują, że Conrad był o wiele dojrzalszym pisarzem niż autor Wojny światów.
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Kobieta na tle okna
w twórczości Katherine Mansfield
Abstract
Aware of the fact that female nature incorporates fathomless emotions predominantly inlaid
with subtle nuances, Katherine Mansfield applies new modes of artistic expression in her descriptions of women. The references to windows in New Zealand writer’s Diary, Letters and short fiction are frequent and unquestioned. The window, being part and parcel of domestic life in Mansfield’s oeuvre is an ideal carrier of ontological reflections and deeply concealed desires. The
window ledge is an indispensable background to thoughts on the briefness of life, illness, suffering, a sense of loneliness and the immediacy of death. Taking a detached look out of the window
Mansfield, like her heroines, voices the infinite powerlessness and helplessness of women’s dominated by practical reasons daily life.
Abstrakt
W charakterystyce kobiet Katherine Mansfield, będąc świadoma głębi emocji, na którą
składają się w przeważającej części subtelnie dobrane niuansy, stosuje nowe środki wyrazu artystycznego. Frekwencja aluzji do okien w Dziennikach, Listach i nowelistyce pisarki nowozelandzkiej jest wysoka i raczej bezdyskusyjna. Okno, będąc nieodłącznym elementem życia w domu,
staje się w twórczości Mansfield idealnym nośnikiem ontologicznych refleksji i pragnień głęboko
w naturze człowieka utajonych. Wgłębienie okien jest niezastąpionym tłem dla rozważań na temat krótkotrwałości życia, chorób, cierpienia, poczucia samotności i natychmiastowości śmierci.
Mansfield spoglądając, tak samo uparcie i beznamiętnie jak bohaterki jej prozy, przez okno, wyraża bezbrzeżną bezsilność i beznadziejność kobiety w życiu zdominowanym przez praktyczne
względy spraw codziennych.
Keywords: an internal landscape, apathy, resignation, emptiness, nothingness, despair, the pointlessness of
life, the ubiquity of death, the eye of the sufferer, to open/shut a window, to pull up/down the blinds,
eyes-windows, sunlight, moonlight, silence, darkness.
Słowa kluczowe: pejzaż wewnętrzny, apatia, rezygnacja, pustka, nicość, rozpacz, jałowość życia, wszechobecność śmierci, oko cierpiącego, otworzyć/zamknąć okno, podnieść/spuścić żaluzje, okna oczu, światło
słoneczne, poświata księżyca, cisza, mrok.
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Katherine Mansfield (1888–1923) w własnej twórczości z niedościgłą precyzją i bez śladów znużenia układa z pojedynczych spojrzeń kierowanych ku
oknu mozaikę świata rzeczywistości wewnętrznej. Czytając pozostawione przez
nowozelandzką pisarkę dzieło, odnosi się wrażenie, że to, co istnieje naprawdę
tworzy się i trwa wyłącznie na siatkówce oka, które widzi jedynie wymiar tego,
co mogłoby zobaczyć gdyby nie istniało pojęcie materii ograniczającej w stopniu znacznym poznanie. W nowelistyce Mansfield każdy obraz jest niedopasowanym do całości życia ludzkiego fragmentem. Nie wiadomo do końca, gdzie –
tak naprawdę – leży jego miejsce ani jakie jest jego znaczenie w układance
ludzkich przeżyć. Utrwalony na papierze przez autorkę Garden Party pejzaż
wewnętrzny to wysokiej próby kolaż, uzyskany w efekcie nakładania na siebie
różnych perspektyw i ujęć, które wyodrębnia zawsze jakaś konkretna rama:
okna, balkonu bądź drzwi. Mansfield świadomie „oprawia” krajobraz emocjonalny swych postaci. Tak długo przycina płótno ich myśli, by tworzyły z framugą nierozerwalną całość. Sprawia, że w końcu jej bohaterowie czują monstrualną niechęć do przekroczenia w sensie czysto fizycznym wyznaczonych
przez parapet bądź próg granic. Bynajmniej nie oznacza to, że swym pełnym
obaw wycofaniem całkowicie zerwali więź pokrewieństwa ze światem z zewnątrz. Jedynie zdystansowali się do wszystkiego i wszystkich. A co najważniejsze do samych siebie w stopniu, w którym myśl o życiu nie jątrzy ran z ramienia losu zadanych.
Mansfield, która w wieku dwudziestu dziewięciu lat nieoczekiwanie dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora, spogląda na świat z pełnym rozczarowania
niedowierzaniem, że wszystko skończone. Choroba serca, z którą bezskutecznie
zmaga się od wczesnych lat młodości już od dawna przyprawiała ją o bezsenność myśli. Świadomość śmierci, której stale towarzyszyło „niezmiernie głębokie poczucie beznadziejności, poczucie, że wszystko skazane jest na zagładę,
niemal z własnej woli” (Mansfield 1978, s. 116) jest porównywalna do uciążliwej grudki soli w jej oku. Wyniszczająca obecność tej krystalizującej się
w brzemię materii była tak wszechobecna w życiu Mansfield, że na pytanie:
„A co jest na tym świecie?”, które skreśla w liście do Johna Middletona
Murry’ego 13 grudnia 1919 roku, odpowiada wprost: „Nic. Pustka” (Mansfield
1978, s. 225). To wewnętrzne przeświadczenie przyprawia o apatię, którą adresatka ujmuje jednym, lecz jakże wymownym zdaniem: „Mnie się nawet nie
chce wyjrzeć przez okno” (Mansfield 1978, s. 225). Mimo to chwilę później
wypowiada, odczarowujące jej los, zaklęcie:
Gdybym tylko mogła pozbyć się uczucia nieodwracalnego końca. Gdyby był jakiś dalszy
ciąg… (Mansfield 1978, s. 225).
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Niestety, nie ma niczego dalej. Mansfield wie nazbyt dobrze, że – marząc –
obsuwa się po śliskim zboczu nadziei w czarną toń rozpaczy. Obojętnie ile
włoży wysiłku w przedłużanie bądź kontynuowanie biegu życia, i tak – koniec
końców – znajdzie się u jego kresu. „Poczucie, że człowiek żyje rozpędem”
(Mansfield 1978, s. 225), zdaniem autorki listu, nie tyle przechytrza czas, co kamufluje fakt, że w życiu „właściwie już wszystko skończone” (Mansfield 1978,
s. 225).
Ordynarną napastliwość tej prawdy Mansfield z trudem znosi. Często w listach do znajomych ze sporą domieszką rezygnacji w głosie informuje:
Załamuję ręce, zupełnie zgnębiona – po raz nie wiem który – ohydą życia. Mam wrażenie, że
coś jest rozpaczliwie nie w porządku. To, co mogłoby być harmonią, jest fałszem, albo znów
wszystkie instrumenty milczą i nikt już nie chce grać (Mansfield 1978, s. 145).

Ferując taką opinię, Mansfield ma widocznie wszelkie powody wątpić, by
człowiek potrafił dowieść jawnie swej użyteczności w operze życia. Bo czyż
każdy z nas nie wychodzi na scenę i nie śpiewa tylko dlatego, by sprostać czyimś oczekiwaniom albo zaspokoić własny głód uznania? Zbrodni nieubiegania
się o prawdziwie ambitne role, wybiegające poza utarty repertuar życia, winny
jest ten, kto zawczasu rezygnuje z podjęcia ryzyka bycia po prostu sobą.
Zachowanie, w którym brak ponaglających impulsów do odkrywania aktualnej prawdy o własnym istnieniu, bierze się z głęboko osadzonego w praktyce,
a wyrażonego explicite przez samą Mansfield przeświadczenia, że „życie jest
czymś gorszym niż nasze o nim wyobrażenie” (Mansfield 1985, s. 280). Długotrwały subiektywizm tego sądu wywiera niekiedy tak destruktywne na odbiorcy
wrażenie, że nie sposób zrozumieć dlaczego autorka Upojenia nie decyduje się
ostatecznie wymierzyć życiu śmiertelny cios. Przecież w jej osobliwym przypadku można byłoby taką determinację uznać za jak najbardziej naturalną. Mimo
świadomości życia w agonii woli nie afiszować się z nieurzeczywistnionym jeszcze w pełni w jej życiu aktem śmierci. Mansfield nie może powiedzieć sobie
głośno: „Umarłam” (Mansfield 1978, s. 145). Bardziej skłonna byłaby powtórzyć za Anny – kochanką Roquentina z Mdłości Jeana-Paula Sartre’a – słowo:
„Skończyłam się” (Sartre 1974, s. 201). Wyraz ten jest jej o wiele bliższy. Poza
tym wyraża identyczne, co u powieściowej aktorki, emocje – „suchą rozpacz
bez łez, bez litości” (Sartre 1974, s. 201). Mansfield, wobec której ból i cierpienie uprawiają bezlitosną politykę drenażu, rozległość dokonanych na niej spustoszeń kwituje w Listach stwierdzeniem:
Moje źródło na razie wyschło. Życie nie dało mi dopływu (Mansfield 1978, s. 481).

Uwaga ta powraca jak echo także w Dzienniku na dwa miesiące przed śmiercią w formie stanowczo wyrażonej obawy:
Źródło życia jest tak wyczerpane, że lada chwila wyschnie zupełnie (Mansfield 1985, 286).
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Pokrewną myśl wyrażają słowa „Życie to trociny i piasek” (Mansfield 1985,
s. 40), w odpływie sił osuszone na wiór. To po prostu leżąca odłogiem hałda
„suchej rozpaczy”, w której, na szczęście, Katherine – w odróżnieniu od Anny
z Mdłości Sartre’a – nie pogrąża się na tyle otchłannie głęboko, by jedynie
śmierć mogła przyjść jej z pomocą.
Dla autorki Garden Party schodzenie w dół po stopniach substancjonalnie
negatywnych przekonań ku podziemiom Hadesu niczego nie ocala, gdy w jej
piersi „płonie szał życia” (Mansfield 1978, s. 145). W ogniu samozapalającego
się entuzjazmu dla tego, co jest i trwa Mansfield zrzeka się w trybie natychmiastowym przywileju do bycia nieśmiertelną. W liście do Murry’ego z dnia 21 listopada 1919 roku pisze:
Ja tkwię wszystkimi korzeniami w życiu. I chociaż go nienawidzę, nie mogę się go wyprzeć.
Pochodzę z życia i nim się żywię (Mansfield 1978, 214).

Pisarka nowozelandzka z prowokującą dumą obwieszcza w epistolografii
własnej, że jest „zakochana w życiu – do szaleństwa” (Mansfield 1978, s. 396),
że „życie jest piękne kiedy mu się człowiek odda” (Mansfield 1978, s. 240)
świadomie i w całości. Mansfield zabiega o to, by czerpać pełnymi garściami
radość z tego, że wie, że żyje i widzi jak inni żyją. To właśnie w niewolniczym
przywiązaniu do tego, co dzieje się tu i teraz, przed nią, na jej oczach tkwi jej
fenomenalne wyczucie nastroju i sytuacji, które w opowiadaniach przemawiają
w swoim tylko imieniu.
Inne wytłumaczenie tak wybitnych zdolności do wyłuskiwania z chwili samych subtelnych i istotnych dla człowieka znaczeń jest to, że autorka Upojenia,
nie potrafi – posłużmy się tutaj wyrażeniem zapożyczonym bezpośrednio od Józefa Czapskiego – żyć, nie oddychając oczami (Czapski 2010, s. 51). Zwłaszcza, że więzienie jej ciała (Mansfield 1985, s. 230), nie mogąc zaufać sobie,
rzadko kiedy pozwalało jej na opuszczenie pokoju w celu zaczerpnięcia świeżego, tchnącego swobodą powietrza. Mansfield, czując jak bezpośrednio traci
wskutek gruźlicy oddech, wzrokiem przejmuje funkcję płuc. By utrzymać się
przy życiu, całe dnie spędza w oknie (Mansfield 1985, s. 168), bez przerwy,
gdy pogoda sprzyja – otwartym. Z korespondencji do Murry’ego wynika jednoznacznie, że Mansfield nie jest kobietą, która z byle powodu zamyka w odnajmowanym przez siebie wnętrzu okiennice. Jest osobą o długim oddechu,
o nieposkromionym apetycie na powietrze, światło, dźwięk i zapach wiatru. To
pragnienie mistycznego otwarcia się na świat zewnętrzny przekłada się u wielbicielki Czechowa na fizyczną potrzebę znajdowania się w bliskim sąsiedztwie
okien. Obojętnie gdzie i w jakim pomieszczeniu się znajduje, będąc na przymusowej kuracji-wygnaniu, w centrum jej uwagi zawsze pozostaje defilujący za
szybą widok. Mansfield mimochodem mówiąc w liście mężowi:
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Tam, gdzie siedzę, są zawsze okna otwarte” (Mansfield 1978, s. 278)

albo żartobliwie oznajmiając:
Bardzo ciepło dziś, siedzę przy otwartym oknie i nie mam na sobie nic – prócz bluzki (nie należy tego brać dosłownie) (Mansfield 1978, s. 33)

otwarcie sygnalizuje, że rytm jej życia nadają wyłącznie chwile w których,
w sensie dosłownym i metaforycznym, nie musi w ogóle zamykać okien.
W takiej sytuacji dobrze byłoby, gdyby autorka Garden Party mogła urzeczywistnić swe gorące pragnienie, by „stać się dziecięciem słońca” (Mansfield
1985, s. 289). Wszak światło jest dla Mansfield, posługując się porównaniem
tytułowego bohatera Niepokojów wychowanka Törlessa Roberta Musila, jak
„oko wiodące w obcy świat” (Musil 1993, s. 95). Wpatrując się w nie, a mówiąc ściślej w „blask bijący z okien” (Mansfield 1978, s. 146), poznaje z bliska
odległe rejony egzystencjalnej nieokreśloności i pustki. Nagle uświadamia sobie, że tak naprawdę „nie ma się gdzie skryć!” (Mansfield 1978, s. 146). Istny
paradoks. Za to jakże spektakularny! W zetknięciu z nim Katherine popada
w stan osobliwej hipnozy, w której widzi jedynie „wielką, cichą pustkę, usianą
światłami” (Mansfield 1985, s. 124). Nie tylko zresztą Mansfield kontempluje
ujętą w kadr okna metafizykę nicości bytu ludzkiego. W służbie tej samej medytacji pozostaje również Filip Larkin. W Wysokich oknach poeta nie pozostawia odbiorcy czytelnej nadziei na zobaczenie w szybie własnego odbicia, czy
choćby zarysu albo cienia istotowości tego, co zwie się człowiekiem. Przywołując w myślach obraz okna, Larkin widzi w nim wpierw „szkło, co pojmuje
słońce”, następnie to, co widnieje „za szkłem”, a więc „głębię błękitu, która
mówi o niczym, i jest nigdzie, i jest bez końca” (Jarniewicz 2003, s. 430). Taki
pejzaż, w którym – mimo ram – centralną pozycję zajmuje „Nic”, posiada wykluczającą moc i jest charakterystyczne dla oczu wrażliwych na unicestwiające
piękno dnia. W przypadku Mansfield i Larkina nie trzeba zbytnio silić się na
stanowczość, by bez wahania stwierdzić, że oboje z ascetycznym upodobaniem
rejestrują i formatują do rozmiarów okna niebotyczną pustkę własnego istnienia.
Autorka Upojenia z zapatrzenia się w obramowaną oknem bezistotowość
bycia-w-świecie czyni decyzyjny punkt odniesienia dla wyrażenia emocji,
w których do pełnego głosu dochodzi pragnienie zdezerterowania z pola bitwy
o życie. Mansfield, osadzając siebie i bohaterki swej prozy w oknie, unika bezpośredniej konfrontacji ze światem zewnętrznym. Po cichu i w milczeniu wytraca zamiar odniesienia triumfu w rozgrywce z tyleż nieprzewidywalnym, co
okrutnym losem. Sama jednak szyba jest zbyt cienka i zbyt przezroczysta, by
zapewnić pisarce komfort bycia nierozpoznaną. Innym mankamentem oprawionej jak lustro tafli szkła jest to, że nieustannie angażuje wzrok. Otwiera, prze-
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nośnie mówiąc, oczy na wszystkie – inkrustowane promieniami słońca, kroplami deszczu, poświatą księżyca – aspekty chwilowości ludzkiego życia. Obserwowana zza okna przemijalność sprawia, że Mansfield myśli coraz częściej
o tym, by być bezdomną, by „opuścić się w dół przez okno” i „zniknąć jak promień światła” (Mansfield 1985, s. 126). Szybko, płynnie i, co najważniejsze, samoistnie. Tę kompulsywną potrzebę, by przeistaczać moment śmierci w niepokojąco bezpieczne doznanie, Mansfield odczuwa niemal wszędzie i przez cały
czas. Na jawie i we śnie. Każdą swobodnie zaaranżowaną przez życie sytuację,
jak choćby tę, w której pokojówka puka do drzwi, a po chwili wchodzi i oznajmia: „Przyszedł człowiek do mycia okien”, Katherine odbiera jako metaforę
śmierci. Nie może bowiem pozbyć się – w tym dla niej tak oczywistym momencie – wrażenia, że „w tej ostatecznej chwili rozlegnie się też stukanie i Ktoś
Inny wejdzie »myć okna«” (Mansfield 1985, s. 83). O tym, jak mało powściągliwa jest wyobraźnia nowozelandzkiej pisarki w obrazowaniu różnych
wersji tego samego finału, łatwo można się przekonać, biorąc do ręki jej Dziennik. Na uwagę zasługuje zwłaszcza notatka z dnia 15 grudnia 1919 roku. Treść
wpisu zyskuje tutaj silne nacechowanie emocjonalne po części narzucone przez
formę wizji onirycznej, a po części przez nasycenie zawartości odwołaniami do
doświadczenia na sobie powiewu śmierci. Huraganowa i nieprzezwyciężona
siła tego zjawiska prowadzi do tektonicznych przesunięć, powoduje, że „ciało
rozpada się w gwałtownym wstrząsie, jakby trzęsieniu ziemi, rozpryskuje się
jak szkło” (Mansfield 1985, s. 156). Mansfield we śnie widzi resztki samej siebie – „rozproszony, lśniący, zielonkawy pył” (Mansfield 1985, s. 157), który
opadając w dół – nie wiedząc o tym – skazuje się na wieczne nieistnienie.
Fakt, że autorka Garden Party z żelazną konsekwencją osadza śmierć na tle
albo w odniesieniu do okna jest zagadką co najmniej intrygującą. Niesamowicie
jednak przemyślaną i wysoce aluzyjną. Wszak wszystko, co stoi w oknie, nie
wyłączając śmierci samej, ostatecznie ogranicza życiodajny dopływ światła.
W kontekście słów choćby tylko Emila Ciorana, że „jesteśmy pokrewni światłu
i zapomnieniu”, a nasze oczy to „dwoje okien”, które „otwierają się” wyłącznie
„na światło” (Cioran 2004, s. 122), naprawdę trudno nie docenić Mansfield za
wrodzoną umiejętność sygnalizowania kilku sensów naraz w biologicznie
wytłumaczalnym akcie odejścia.
W Preludium, utworze otwierającym Upojenie i inne opowiadania (Bliss
and Other Stories, 1920), od samego początku aż po ostatnie zdanie, które niczego de facto nie kończy ani nie dopowiada, potrzeba wymeldowania się z życia jest równie wymuszona, uciążliwa i wyczerpująca jak przeprowadzka. Nie
chodzi tutaj bynajmniej wyłącznie o porównanie. Wszakże właśnie od zmiany
miejsca zamieszkania stykamy się po raz pierwszy z Lindą Burnell, kobietą,
która z uwagi na chore serce, trzykrotny zaszczyt zostania matką i jednokrotny
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– żoną, czuje, że wkrótce nie będzie zarządzać ani czasem, ani zakupionym po
okazyjnej cenie przez męża domem na wsi. Wyczuwalna bliskość śmierci sprawia, że pani Stanleyowa zaraz po przestąpieniu progu świeżo nabytej nieruchomości spieszy się rozpakować jak najwięcej rzeczy, by stłumić w sobie pustoszącą ją od wewnątrz bezprzestrzenność śmierci. Pomimo że „od chwili
przyjazdu” orze „jak wół” (Mansfield 1962, s. 20), wieczorem, w pokoju,
w którym odpoczywa, leżąc w fotelu przed rozpalonym kominkiem, nadal jest
„ciemno i pusto, aż po nagie wgłębienia okien” (Mansfield 1962, s. 17). Ta pustka i mrok, tak typowa dla pomieszczeń nieogarniętych jeszcze dotykiem kobiecej ręki, wyrażają lepiej niż słowa nieobecność, rezygnację i samotność tej,
której los został nieodwołalnie przez chorobę przesądzony. Linda w odróżnieniu od Charlesa Baudelaire’a nie powiedziałaby: „życie jest szpitalem” (Baudelaire 1993, s. 120). Nigdy też nie łudziłaby się nadzieją, jak zdecydowana większość chorych z Gdziekolwiek z dala od świata, że wyzdrowiałaby „obok okna” (Baudelaire 1993, s. 120). Za to chętnie, i raczej bezdyskusyjnie, poparłaby
„sprawę przeprowadzki […] z duszą” (Baudelaire 1993, s. 120) w miejsca,
w których nie ma absolutnie nic i nikogo. Stąd też na drugi dzień, zaraz po przebudzeniu, wywołanym przez hałas wysoko podciąganych przez Stanleya żaluzji, Linda – przypatrując się w porannym słońcu swemu wyjściowemu, przerzuconemu przez „poręcz krzesła” ubraniu – nagle pragnie bezzwłocznie „opuścić… ten dom” (Mansfield 1962, s. 27). Pragnieniem tym tak dalece wyostrzyła swój wzrok, że bez wysiłku „widziała siebie, jak w małym powoziku
odjeżdża od nich wszystkich”, nie wysilając się nawet na jakikolwiek gest pożegnania (Mansfield 1962, s. 27). Niestety, nie miała jednak dość czasu, by lepiej
opracować taktykę odwrotu. Z winy męża, który po wyjściu z łazienki bezwiednie, aczkolwiek z rozmachem „cisnął mokry ręcznik na jej kapelusz i pelerynę
na krześle” (Mansfield 1962, s. 27), przestała, ze zrozumiałych dla każdej kobiety względów, wybiegać tak daleko myślą w przyszłość.
Mimo tego gorzkiego incydentu myśl-pragnienie, by wreszcie zdezerterować
z szeregu żywych rzadko kiedy Lindę opuszcza. Wysoce prawdopodobne, że do
chęci niebycia nigdzie, z nikim i wcale przyczynia się w stopniu znacznym
sama choroba. Zdaniem Ciorana to ona „wyrzuca nas poza obręb Gatunku”
(Cioran 2004 a, s. 590). Jeśli tak rzeczywiście jest, to Linda Burnell ma prawo –
z racji już samej tylko obawy, że może „umrzeć każdej chwili” (Mansfield
1962, s. 72) – gwałtownie chcieć odwyknąć od świata, w którym żyje tu i teraz.
Na odwagę kapitulacji zdobywa się niemal wszędzie – w domu i poza nim. Na
werandzie, na przykład, urzeczona widokiem klombu z wrośniętym w nim aloesem wypowiada lojalność oczywistości poprzez porównanie sukulenta do łodzi
„z podniesionymi wiosłami” (Mansfield 1962, s. 70). Z momentem gdy bohaterka popuszcza nieco bardziej wodze fantazji i sytuuje siebie w środku wyobra-
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żonego z liści i kwiatu czółna, wiosła, posłuszne jej woli, zaczynają szybko
uderzać w taflę wody. To, że „powiosłowały daleko ponad szczyty drzew ogrodowych […] i ciemny busz poza nimi”, bynajmniej nie tłumi w pasażerce chęci
do krzyku, wybrzmiewającego słowami „Szybciej, szybciej!” (Mansfield 1962,
s. 70–71). Niecierpliwy ton tegoż ponaglenia dookreśla w sposób wymowny
determinację, z jaką Linda ewakuuje się z tego, co jest jej bliskie i nienawistne
zarazem.
Bezkompromisową nienawiść budzi w Lindzie przede wszystkim obecność
męża, a raczej jego narcystyczny podziw dla własnych, niespożytych sił. W trakcie porannej gimnastyki Stanley sprawia wrażenie osoby, która ćwiczy w sobie, z wyraźnym upodobaniem, jedynie zewnętrzność. Jest „tak zachwycony
własnym jędrnym posłusznym ciałem”, że nie może powstrzymać się od głośnego, pełnego zadowolenia: „Ach!” (Mansfield 1962, s. 27). To tętniące witalizmem westchnienie, z którym Stanley afiszuje się w sypialni przed żoną, ostro,
by nie powiedzieć bezdusznie, kontrastuje z płytkim i bezgłośnym oddechem
tej, która nie mogła pozwolić sobie na podjęcie najmniejszego nawet ryzyka fizycznego wysiłku. Linda „prawie nie potrzebowała oddychać” (Mansfield
1962, s. 32), nie potrzebowała energicznie odsłaniać okien ani ochoczo zbierać
się co dnia, jak Stanley, w sobie, by żyć. W obliczu śmierci nareszcie czuje, że
może oddalić się od wszystkich, aż do granic unicestwienia bólu i pamięci tego,
że istniała. W tej sytuacji mężowski „wigor” (Mansfield 1962, s. 27) jeszcze
bardziej powiększa dystans obcości i rozłąki w małżeństwie, w którym Linda
tkwi – znużona, i jakby wbrew sobie – od lat. Stanley z nieuświadomioną niefrasobliwością – manifestując każdym ruchem swego ciała chęć do życia – mimowolnie oddala się od żony „o całe światy” (Mansfield 1962, s. 28).
Linda nie pozostaje w kreowaniu interpersonalnej odległości ani trochę mężowi dłużna. Obdarza swego partnera spojrzeniem tak odległym, z bynajmniej
nieodległego łoża, że z pełną ulgi satysfakcją odnosi wrażenie, jakby „przyglądała mu się […] z obłoków” (Mansfield 1962, s. 28). Z takiej wysokości bohaterka może z łatwością unieważnić albo spostponować w sobie biologiczną konieczność porozumienia się ze współmałżonkiem.
Być może dlatego właśnie bezsprzecznie ceni sobie najbardziej ciszę, samotność i mrok. Dopiero wtedy, gdy słyszy „jak cisza snuje swoją miękką, nie mającą końca tkaninę” (Mansfield 1962, s. 32), otwiera szeroko oczy i uszy, w pełnym nadziei oczekiwaniu na „kogoś, kto jednak nie nadszedł” (Mansfield 1962,
s. 32), ale może przyjść w każdej chwili. To, że nie wiadomo dokładnie w której, sprawia, że Linda – w czym bezdyskusyjnie wyprzedza Mansfield – niechętnie podnosi żaluzję w oknie. Woli tonąć w zupełnym mroku niepewności
i otulać się gęsto tkaną ciszą, aniżeli zaszczycać widok z okna wrażliwym na
światło, bo zakotwiczonym „gdzie indziej”, spojrzeniem.
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Błędem byłoby w tym miejscu pominąć milczeniem czysto fizycznego wymiaru cierpienia bohaterki. Zwłaszcza, że wiemy, jaki miał on wpływ na percepcję samej Mansfield, że „zmienił wszystko na zawsze – nawet widok świata”.
Przez to, że „coś w nim przybyło”, że „każda rzecz nagle odzyskała „swój cień”
(Mansfield 1978, s. 287), świat zza okna stał się zasobny w obrazy bezlitośnie
emanujące innym rodzajem światła – czysto wewnętrznego. Mansfield z własnego doświadczenia wie, że nie jest w stanie widzieć swojego wnętrza, nie cierpiąc. Wszak tylko „oko cierpiącego”, o każdej porze dnia i nocy, jest – zdaniem
Johanna Pestalozziego – „najszerzej otwarte” (Muschg 2010, s. 415). W związku z tym, że prawie wcale się nie zamyka – dostrzega z bliska to, co ktoś inny
nie widzi, albo nie chce widzieć wcale, jak, na przykład, daremność życia, cierpienia czy śmierci samej. Mansfield w Dzienniku z epifaniczną rezygnacją
w głosie wyznaje:
Nie ma granic ludzkiego cierpienia. Gdy ktoś pomyśli: „Osiągnąłem dno morza – nie zatonę,
już głębiej”, tonie dalej. I tak jest zawsze (Mansfield 1985, s. 192).

Dowodem na niepodważalną prawdziwość tych słów jest zaiste nadludzka
odporność człowieka na ból. Autorka Upojenia z niedowierzaniem piastuje
w sercu nieoczywistą dla niej samej myśl:
Im bardziej cierpię, tym więcej mam w sobie okrutnej energii, aby te cierpienia znosić (Mansfield 1985, s. 39).

Czyżby rację miał zatem Franz Kafka, mówiąc, że z chorobami jest „tak jak
z wojnami, każda zostaje zakończona, a żadna nie ustaje” (Kafka 2012, s. 360)?
Pytanie to jest o tyle ważne, o ile pomaga zrozumieć tak psychiczną jak i fizyczną pobłażliwość w walce z rzeczywistością, wobec której człowiek jest denerwująco bezsilny. Bezradność i niemoc chorego wywołują w nim niekończące się implozje gniewu i nienawiści, którymi atakuje siebie z racjonalną
gwałtownością, po to tylko, by na chwilę zatrzymać się na stromo opadającej
w dół drodze ku śmierci. Niestety, w rezultacie rozmyślnego zdetonowania
w sobie ładunku emocji czysto negatywnych, bezpowrotnie traci szansę wejścia
na bezpieczne, rekonwalescencyjne pobocze życia.
Mansfield woli o chorobie myśleć w perspektywie wartości naddanej przez
los. Z tego też względu sobie i innym radzi:
Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać mu się ogarnąć. Przyjąć
je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia (Mansfield 1985, s. 193).

Choroba jest dla niej tym, czym była dla Alberta Camusa – „lekiem przeciwko śmierci” (Todd 2009, s. 49). W przekonaniu samej Mansfield jest nawet
czymś więcej – „jakby szturchańcem a zarazem pocałunkiem danym przez życie” (Mansfield 1978, s. 89).
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Pisarka o tak „wielkim doświadczeniu wewnętrznym” (Koprowski 1962,
s. 94) samoistnie, choć bez wysiłku i potrzebnej w procesie twórczym determinacji, wchodzi w milczące porozumienie z wewnętrznym światem kreowanych
przez siebie kobiet. Linda Burnell jest tego znakomitym przykładem. Mansfield
za każdym razem, gdy sytuuje swoją bohaterkę na tle okna, sprawia wrażenie,
jakby niechcący chciała wprowadzić nas w błąd. Lindę nie ciekawi bowiem nic:
żaden widok. Mówiąc bardziej ogólnie, nie przejawia ona ani krzty zainteresowania swoim, a co dopiero cudzym życiem. Śmierć kieruje jej wzrok do
wewnątrz, do własnych, otwierających się tylko w głąb, podziemi. W niepodzielnej strefie wpływów Tanatosa jej oczy widzą, i chcą widzieć, tylko ciemność. Dlatego też bohaterka Mansfield, o każdej porze dnia, wykazuje całkowity brak tolerancji dla „rolet podciągniętych do samej góry” (Mansfield 1962,
s. 30). Gdy tylko wyczuwa na powiekach natarczywą obecność słońca w pokoju, automatycznie obraca się „ku ścianie” (Mansfield 1962, s. 30). Tak samo
mechanicznie reaguje na „duplikat słońca” – księżyc (Cirlot 2012, s. 212). Linda, zanim ziemski satelita zdąży oślepić ją swym blaskiem, odruchowo zamyka
okno w sypialni (Mansfield 1962, s. 48).
Właściwie wszystko, co choćby tylko pośrednio stowarzyszone jest ze
światłem, budzi u pani Burnell niewymownie płodny lęk. Powodowana strachem ujrzenia siebie w stanie spoczynku, „mijając lustro – odwraca głowę”
(Mansfield 1962, s. 32). Z obawy przed uświadomieniem sobie tego, że żyje
przodem do śmierci a tyłem do życia, wypędza również „dwie wielkie ćmy”,
które wleciały do salonu „przez okno i krążyły wokół świetlanego kręgu lampy”
(Mansfield 1962, s. 69).
Warto zastanowić się nad tym, dlaczego Linda przestrzega nocnych intruzów słowami:
Uciekajcie, zanim będzie za późno. No, wylatujcie! (Mansfield 1962, s. 69),

a nie, na przykład, bezlitośnie pozbawia ich życia, i tak przecież krótkiego. Odpowiedzi może być wiele, lecz tylko jedna z nich tak naprawdę zadowalająco
trafnie wyraża okazaną przez panią Burnell litość. Po rozważeniu wszystkich po
kolei, warto jedynie stwierdzić, że w odczuciu Lindy motyle – mimo że
„wznoszą na swych bezgłośnych skrzydłach milczenie i światło księżycowe”
(Mansfield 1962, s. 69) – są istotami, które osiągnęły dorosłość w szczelnie
owiniętej kokonem ciemności. Według Wacława Oszajcy motyl – po przeobrażeniu – „nie rozstaje się całkiem ze swoją przeszłością”, nadal ma w sobie jakąś
część mroku (Oszajca 2011, s. 35). Wystarczy, że „złoży skrzydła”, a zaraz
gasną jego „promienne kolory”, a on sam staje się ledwie „widoczny” (Oszajca
2011, s. 35). Niedostatki elegancji w wypadku ćmy rzucają się jeszcze bardziej
w oczy. W świetle lampy widać je aż nazbyt wyraźnie. Niestety, brak światła
nie sposób sztucznie uzupełnić, nie można się nim nasycić, nie narażając się na
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śmierć. Dlatego też Linda próbuje wszystkimi zasobami sił przerwać tajemniczy taniec nocnych stworzeń, bo wie, że tylko wymuszoną przemocą odroczy
moment ich zagłady.
W prozie nowelistki nowozelandzkiej okno nie jest wyłącznie fabularnym
tłem. Zbyt wiele generuje konstytutywnych treści i aż nazbyt wyraźnie sugeruje
problemy, leżące u podstaw istnienia, by traktować go jedynie jako element dekoracyjny świata przedstawionego. Okno z uwagi na swą przezroczystość,
a niekiedy i nawet niematerialność, wprowadza patrzącego w stan głębokiej zadumy. Z jednej strony ocala jego odrębność, z drugiej natomiast wyklucza, skazując na szeroko rozumianą „nietykalność”. Gdy oślepia światłem, przyprawia
o zgorzknienie, gdy zaś wraz ze zmierzchem zaczyna rozporządzać mrokiem,
pozostawia myśli na żołdzie wszechogarniającej niepewności jutra. Darmo wyliczać kolejne racje, przemawiające za potwierdzeniem związku między przedmiotem nieożywionym a spojrzeniem, które na nim spoczywa. Okno w twórczości Mansfield nie potrzebuje tego typu enumeracji, by zachować w całości
rangę filozoficznej idei.
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Motyw lekkości i ciężaru
w twórczości Milana Kundery
Abstract
The work is devoted to key-words: lightness and weight in Kundera’s output. They become the
basis for the interpretation of his works and they change into the philosophical and existential categories. They are constantly present in his works carrying specific meanings, defining the characters, their attitudes and choices. The characters, depicted by Kundera, may be divided into two categories: the light characters who accepted the negligibility and the difficult ones who fight for
their identity.
Abstrakt
Artykuł traktuje o motywie lekkości i ciężaru w twórczości Milana Kundery. Stanowi on jeden
z kluczy do interpretacji jego dzieł. Czeski pisarz zamienia ów motyw w kategorię filozoficzną
i egzystencjalną. Postaci, nakreślone przez Kunderę można podzielić na dwie kategorie: postaci
lekkie, które pogodziły się z nieważkością i postaci ciężkie, walczące o własną tożsamość.
Keywords: lightness and weight, identity, doctrine of everlasting homecoming
Słowa kluczowe: motywy lekkości i ciężaru, tożsamość, doktryna wiecznego powrotu

Lekkość to słowo – klucz, które pojawiło się już w pierwszej powieści Kundery i możemy je odnaleźć w innych tekstach, jak nadmienia sam autor:
Już w Żarcie odnajduję nieznośną lekkość bytu: „Szedłem po zakurzonym bruku i czułem
ciężką lekkość próżni, która wisiała nad moim życiem”.
I w Życie jest gdzie indziej: „Jaromil miewał niekiedy straszne sny. Śniło mu się, że musi podnieść nadzwyczaj lekką rzecz: filiżankę do herbaty, łyżeczkę, pióro – i nie potrafi tego uczynić; że
im lżejsza jest rzecz, tym czuje się słabszy i upada pod jej lekkością”.
I w Walcu pożegnalnym: „Raskolnikow przezywał swoja zbrodnię jako tragedię i ugiął się
pod ciężarem swego czynu. Jakub zaś nie może wyjść z podziwu, że ten jego postępek jest tak
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lekki, że nic nie waży, że zupełnie go nie obciąża. I zastanawia się, czy w tej lekkości nie zawiera
się znacznie więcej grozy niż w histerycznych przeżyciach bohatera rosyjskiego”.
I w Księdze śmiechu i zapomnienia: „Owa pusta jama w żołądku to jest właśnie nieznośny
brak ciężaru. Każda skrajność jest zdolna natychmiast zmienić się w swoje zaprzeczenie; największa lekkość stała się straszliwym ciężarem lekkości i Tamina zdaje sobie sprawę, że nie będzie
mogła dźwigać tego ciężaru ani chwili dłużej.”
Dopiero przy ponownej lekturze przekładów mych powieści zauważyłem te powtórzenia.
Później pocieszyłem się: być może wszyscy powieściopisarze tworzą jedynie rodzaj tematu
(pierwsza powieść) z wariacjami (Kundera 2004, s. 116).

Aczkolwiek motyw ten najpełniej został ukazany w Nieznośnej lekkości
bytu1.
Należałoby wspomnieć, iż pisarz tworząc esej Sześćdziesiąt pięć słów tymi
słowy wypowiada się na temat Nieznośnej lekkości bytu:
Niedoświadczenie. Pierwotnie zamierzony tytuł Nieznośnej lekkości bytu: Planeta niedoświadczenia. Niedoświadczenie jako właściwość kondycji ludzkiej. Rodzimy się tylko raz i nigdy nie
będziemy mogli rozpocząć nowego życia z doświadczeniem życia poprzedniego. Żegnamy się
z dzieciństwem, nie wiedząc, czym jest młodość; pobieramy się, nie wiedząc, czym jest małżeństwo, i nawet kiedy zaczynamy się starzeć, nie wiemy, dokąd idziemy: starcy są niewinnymi
dziećmi swej starości. W tym znaczeniu ziemia człowieka jest planetą niedoświadczenia (Kundera 2004, s. 121).

Kundera w swojej twórczości poświęcił wiele uwagi związkom, panującym
pomiędzy literaturą a filozofią. Aczkolwiek należy podkreślić, że nie przemienia on powieści w filozofię, na jej gruncie łączy elementy filozoficzne, które
objaśniają ludzkie życie. Jego dzieła łączą elementy fabuły z komentarzami i refleksjami historyczno-filozoficznymi. Życie i filozofia egzystują w twórczości
czeskiego pisarza obok siebie. Kundera nie chce być uważany za filozofa, jego
pragnieniem jest połączenie literatury z filozofią2.
1

Po raz pierwszy powieść została wydana we Francji w 1984 r. Pierwsze polskie wydanie
miało miejsce w roku 1984 (wydawnictwo „Aneks”) – przekładu dokonała Agnieszka Holland.
Nieznośna lekkość bytu została zekranizowana w 1988 r. przez amerykańskiego reżysera Philipa
Kaufmana. Film otrzymał dwie nominacje do Oskara (za najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsze zdjęcia), oraz 2 nominacje do Złotych Globów. Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków
Filmowych uznało, iż jest to najlepszy film 1989 r., a Kaufmana za najlepszego reżysera. Film
wygrał również w kategorii najlepszy scenariusz filmowy a jego twórcy zostali wyróżnieni
nagrodą BAFTA. Jednakże w scenariuszu pominięto filozoficzne podłoże książki, jej głębię,
ironię, grę, skupiono się tylko na erotyce. Pisarz nie był zadowolony z efektu, dystansował się od
filmu i nigdy już nie pozwolił na adaptację swych dzieł. Aczkolwiek można pokusić się o stwierdzenie, że film spełnił dwie funkcje: zwiększył popularność książki i jej twórcy, oraz dwadzieścia
lat po wydarzeniach Praskiej Wiosny zwrócił uwagę świata na ówczesne wydarzenia i losy ludzi
żyjących pod reżymem komunistycznym.
2

Viz Europa jest dziś otoczona ze wszystkich stron. Rozmowa Milana Kundery z Antonie de
Gaudemarem. „Kultura Niezależna” 1987, nr 27, s. 33.
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Lejtmotyw lekkości i ciężaru związany jest z doktryną wiecznego powrotu
(inaczej apokatastasis lub palingeneza światów). Owa idea filozoficzna pojawiła się już w okresie starożytności, mianowicie w starożytnym Egipcie3,
a stamtąd rozprzestrzeniła się na obszar Grecji. Jest to koncepcja, która głosi, że
świat powtarzał się i będzie się powtarzać nadal w niezmienionej postaci nieskończenie wiele razy. Po raz pierwszy pojawiła się w filozofii Milezyjczyków,
którzy twierdzili, iż wszystko bierze swój początek z Arche (podstawy istnienia
Wszechświata) i do niej powraca. Następnie ową doktrynę przejęli pitagorejczycy i stoicy, którzy w sposób wyraźny ją sformułowali. Stoicy wierzyli, że
świat to spektakl, który bez przerwy jest odgrywany i to w nie zmienionej wersji. Stoicy głosili, że świat nie jest wieczny i kiedyś jego istnienie dobiegnie końca. Wieczny powrót – koncepcja wiecznego powracania świata – był ważną
częścią filozofii Heraklita z Efezu. Twierdził on, iż ogień staje się morzem, powietrzem, ziemią i znów z powrotem ogniem (Tatarkiewicz 2007, s. 31). Do tej
koncepcji odwoływał się również i Anaksymander z Miletu (prawdopodobnie
uczeń Talesa).
Profesor Władysław Tatarkiewicz w swym dziele Historia filozofii wyjaśnia:
[Stoicy] Odróżniali dwa okresy dziejów i mniemali, że po okresie kształtowania się, w którym
pramateria różnicuje się coraz bardziej, następuje okres, gdy różnice te ponownie giną w jedności
pramaterii. Dokonywa się wówczas „pożar świata”: co z ognia powstało, w ogniu ginie. A potem
znów wszystko zaczyna się od początku i ciągle na nowo świat rozwija się, wedle tych samych
praw powstają te same rzeczy i giną w tym samym porządku (Tatarkiewicz 2007, s. 31).

Wraz z końcem starożytności i rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa doktryna wiecznego powrotu została niemalże zapomniana. Choć możemy odnaleźć ją w Biblii, w Księdze Koheleta (Koh 3:1–15):
Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania, [...]
czas miłowania i czas nienawiści, [...]
Wszystko co czyni Bóg na wieki będzie trwało. [...]
To co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest. [...]

W dobie nowożytnej idea wiecznego powrotu została w pełni rozwinięta
przez Fridricha Nietzschego. Filozof nadał jej nieco innego oblicza. Po raz pierwszy zetknął się z nią w pracach niemieckiego poety Heinricha Heine. Nietzsche
wysnuł tę teorię w swym dziele Wiedza radosna, a następnie rozwinął ją w Ta3

W starożytnym Egipcie skarabeusz był symbolem odrodzenia oraz wiecznego powracania,
a także żaba (Hekit).
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ko rzecze Zaratustra. Stworzył on koncepcję zupełnie fizyczną, w której nie
występuje wędrówka dusz, ponieważ byty powracają wciąż w tych samych
ciałach. Czas według niego jest cykliczny a nie prostoliniowy. Podstawą wiecznego powrotu niemieckiego filozofa jest stwierdzenie, że wszechświat jest skończony przestrzennie, zawiera w sobie ograniczoną liczbę materii, aczkolwiek
czas postrzegany jest jako nieskończony. Wszechświat nie ma stanu początkowego albo końcowego, stan materii w nim zawartej wciąż się zmienia. Ilość
możliwych zmian jest skończona, dlatego prędzej czy później ten sam stan materii powtórzy się.
Można więc powiedzieć, że byt, egzystencja, polega na ustawicznym wydobywaniu się niebytu z niebytu, wyrażaniu się niebytu w byt i zapadaniu się
z powrotem w niebyt. Byt, według Nietzschego, wybija się z nicości ku absolutowi i nie dosięgając go ponownie odchodzi w nicość – to właśnie niemiecki filozof nazywa wiecznym powrotem. To pojęcie było dla niego niezmiernie ważne. Pojawiło się u niego w wielu kontekstach i przybrało wiele znaczeń. Na
ogół uważa się ową doktrynę za pesymistyczną, aczkolwiek czy rzeczywiście
taka ona jest? Pomimo, iż w byt wpisane jest niespełnienie, jego sposób istnienia jest skończony a nad porażkami bytu wisi fatum wiecznego powrotu, to nie
oznacza, że byt jest absurdem. Nietzsche twierdził, iż prawdziwy byt jest zwycięstwem nad niebytem, a dokładniej mówiąc – zwycięstwem niebytu nad samym sobą, kiedy staje się bytem. Głosił, iż wieczny powrót jest realny i tylko
w sensie wiecznego powrotu byt jest absolutny. Bytem jest to, co uparcie powraca, pokonując niebyt. Idea wiecznego powrotu ma u niemieckiego filozofa
wydźwięk optymistyczny. Służy albowiem afirmacji życia, euforii tworzenia.
Wieczny powrót jest również kategorią moralną. Ludzie żyją bowiem w niewiedzy wiecznego powrotu, żyją tak, jakby żyło się tylko raz.
Zobowiązania społeczne, zasady moralne, głęboko odczuwane pojęcie „ja”,
wreszcie bezustanne odnoszenie życia do czasu, czynią akceptację wiecznego
powrotu skrajnie trudną, jeśli nie niemożliwą. Metafizyczna zasada wiecznego
powrotu, można rzec, staje się zasadą życia moralnego. Jego wyzwanie polega
na wewnętrznej zgodzie na wieczny powrót, na nieubłaganą skończoność bytu.
Znak wiecznego powrotu działa w sferze zarówno fizycznej, jak i duchowej.
Do tej filozoficznej koncepcji nawiązywało w swych pracach i nawiązuje
nadal wielu pisarzy. Jednym z nich jest właśnie Milan Kundera. Można pokusić
się o stwierdzenie, że pisarz jest w duchowej solidarności z Nietzschem, albowiem pierwsza część Nieznośnej lekkości bytu, zatytułowana została Lekkość
i ciężar i rozpoczyna się słowami:
Idea wiecznego powrotu ma w sobie coś tajemniczego. Nietzsche wprowadził nią zakłopotanie
większości filozofów: pomyśleć, że wszystko cośmy raz przeżyli, miałoby się kiedyś powtórzyć
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i to powtórzenie powtarzałoby się w nieskończoność! Cóż oznacza ten obłąkańczy mit? (Kundera
2008, s. 5; por. też Kościukiewicz 2011, s. 53–54).

Można rzec, że powieści czeskiego pisarza powieści przesycone są myślami
filozoficznymi, które są przyczynkiem do rozważań nad sensem ludzkiej egzystencji. Kundera odwołuje się w nich chociażby do filozofii Jana Patočki (ucznia Edmunda Husserla), Fridricha Nietzschego, ceni fenomenologię. Filozofia
jest mu potrzebna w celu wyznaczenia różnych światopoglądów. Czeski pisarz
w wywiadzie, który udzielił Jean – Pierre’owi Selgasowi wyznaje, iż:
Moja pasja filozoficzna jest typowa dla eklektyka [...] Ja nie poszukuję prawdy; szukam bogactwa możliwości widzenia świata. [...] Czytam raczej bezładnie. Za każdą z moich powieści stoi
lista lektur. W czasie pisania czytam przede wszystkim dzieła filozoficzne: Platona, Diderota,
Nietzschego, Ciorana. Przed Walcem pożegnalnym przeczytałem cztery tomy żywotów świętych,
Kartezjusza, Husserla i Dunsa Szkota Eriugenę (ze względu na jego koncepcję Raju). Przygotowując Życie jest gdzie indziej czytałem Heideggera i setkę biografii poetów oraz eseje o poezji
i liryce (cyt. za: Cataluccio 1988, s. 69).

Jedną z ulubionych idei Kundery jest właśnie starożytna koncepcja wiecznego powrotu zdarzeń, która była jedną z podstawowych zagadnień filozofii Nietzschego, jego surogatem wieczności. Czeski twórca, tak jak i niemiecki myśliciel, uważa że gdy dzieje świata dojdą do kresu, powrócą i znowu będą przebiegać tak samo. W Nieznośnej lekkości bytu możemy przeczytać:
Mit wiecznego powrotu mówi per negationem, że życie, które znika raz na zawsze i już nigdy
nie wróci, podobne jest do cienia, nie ma żadnego ciężaru, jest martwe już w momencie narodzenia i jeśli nawet było piękne, straszne, wzniosłe, to jego piękno, rozpacz i wzniosłość nie mają
żadnego znaczenia. Nie musimy przyjmować go do wiadomości [...]. Przyjmijmy więc, że idea
wiecznego powrotu oznacza specyficzną perspektywę, z której sprawy wyglądają zupełnie inaczej
niż je widzimy normalnie: brak im okoliczności łagodzącej, jaką stanowi przemijalność. Ta okoliczność łagodząca umożliwia nam ferowanie jakichkolwiek wyroków. Jak można potępić coś, co
przemija? (Kundera 1996, s. 5–6).

Kundera uważa, iż na każdym geście spoczywa ciężar nieznośnej odpowiedzialności. Nietzsche był tego świadom, dlatego też swą doktrynę wiecznego
powrotu nazwał najcięższym brzemieniem (por. Kuderowicz 1990, s. 85). Autor
Nieznośnej lekkości bytu zaznacza, że świat, w którym przyszło nam żyć jest
oparty na bezpowrotności, więc wszystko nam wolno i wszystko jest nam wybaczane. Fakt, że wszystko przemija powoduje, iż się tego nie osądza:
Jeśli wieczny powrót jest najcięższym brzemieniem – nasze życie na jego tle błyszczy wspaniałą lekkością (Kundera 1996, s. 6).

Pisarz snuje rozważania na temat antynomii „lekkości i ciężaru”, związanej
z doktryną wiecznego powrotu. Uważa się, iż czeski autor „sympatyzuje z dążeniem do ciężaru. Jego zdaniem dzisiejszy świat pozbawiony swego metafizycznego wymiaru zmierza w kierunku »lekkości« i staje się jedną wielką krainą
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śmierci” (Olchanowski 1995, s. 132). Można zauważyć, że przypadek pełni
w twórczości Kundery wielka rolę:
Jeśli nasze istnienie, czy nasza śmierć wynika z przypadku, wtedy mamy do czynienia z negacją życia i śmierci. Dzięki przypadkowi następuje zawieszenie czasu [...]. Bohaterowie Kundery przypadkowo przychodzą na świat [...]. Narodziny i śmierć dzięki swej przypadkowości nabierają cech „lekkości” (Olchanowski 1995, s. 137).

Nasze życie dlatego jest niepowtarzalne, ponieważ przypadek odgrywa
w nim kluczową rolę. Proza metafizycznej tęsknoty Kundery jest przepełniona
ironią, humorem i dążeniem za czymś nieosiągalnym, co wykracza poza nasz
byt (Olchanowski 1995, s. 137). Autor na kartach Nieznośnej lekkości bytu toczy z czytelnikiem grę, w której odbiorca zostaje „zarzucony” szeregiem pytań,
które permanentnie się zmieniają. Dzieje się tak w nieskończoność. Można to
właśnie zaobserwować na przykładzie głównych postaci Nieznośnej lekkości
bytu. Bohaterowie uczą się akceptacji dwuznaczności i niepewności egzystencji
i myślenia. Ich dramat polega na tym, że zostają uwikłani w Historię, która zostaje tu przedstawiona jako „pewna sytuacja egzystencjalna”. Historia zamyka
człowieka w pułapce bez wyjścia. W tym dziele padają też słowa:
Powieść nie jest wyznaniem autora, lecz badaniem tego, czym jest życie ludzkie w pułapce,
jaką jest świat (Kundera 1996, s. 167).

W Nieznośnej lekkości bytu dialektyka lekkości i ciężaru przekształca się
w różnorakie formy. Możemy na przykład zaobserwować ją wtedy, kiedy Tomasz staje przed dylematem, czy zaprosić Teresę na stałe do Pragi, czy też
o niej zapomnieć. Podjęcie decyzji jest dla niego trudne, albowiem w pierwszym wypadku stałby się za Teresę odpowiedzialny (ciężar), a w drugim zachowałby co prawda niezależność i mógłby wieść dotychczasowy tryb życia
(lekkość), aczkolwiek spotkanie z kochanką byłoby w tym wypadku wątpliwe.
Autor snuje rozważania na temat, czy rzeczywiście ciężar jest naprawdę taki
straszny, a lekkość wspaniała. Świadczą o tym słowa, które zawierają w istocie
jądro całej powieści:
Najcięższe brzemię nas powala, przyciska do ziemi, upadamy pod nim. Ale w poezji miłosnej
wszystkich wieków kobieta pragnie być obciążona brzemieniem męskiego ciała. Najcięższe brzemię jest jednocześnie obrazem najintensywniejszej pełni życia. Czym cięższe brzemię, tym nasze
życie bliższe jest ziemi, tym jest realniejsze i prawdziwsze. W przeciwieństwie do tego całkowity
brak brzemienia sprawia, że człowiek staje się lżejszy od powietrza, wzlatuje w górę, oddala się
od ziemi, od ziemskiego bytowania, staje się na wpół rzeczywisty, a jego ruchy są tyleż swobodne co pozbawione znaczenia. Cóż więc mamy wybrać? Ciężar czy lekkość? (Kundera 1996,
s. 6–7).

Bohaterowie powieści stają przed dylematem, co wybrać, jaką obrać drogę,
co jest ważniejsze: wierność, czy zdrada? Ciało czy dusza? Es muss sein czy
Einmal ist keinmal? Cały czas targani są wątpliwościami. Nic nie jest pewne.
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Wszystkie elementy podlegają permanentnej zmianie, są dwuznaczne. Brak jest
punktu oparcia (por. Kościukiewicz 2011, s. 55). Kiedy Teresa opuszcza potajemnie Szwajcarię i wraca do Czech, Tomasz ma przed sobą dylemat: wyjechać
czy zostać:
Tomasz przejechał granicę Czechosłowacji [...] Es muss sein, powtarzał sobie w duchu Tomasz, ale potem ogarnęło go zwątpienie: czy naprawdę tak musiało się stać? To prawda, pozostać
w Zurychu i wyobrażać sobie, jak Teresa żyje sama w Pradze, było nie do zniesienia. Ale jak
długo męczyłoby go współczucie? Całe życie? Czy może cały rok? Albo miesiąc? Albo tylko tydzień? Skąd miał wiedzieć? Jak miał to wypróbować? (Kundera 1996, s. 28–29).

Musi dokonać wyboru pomiędzy powołaniem do bycia lekarzem chirurgiem
a przejściowym zajęciem, polegającym na myciu okien, do czego zmusza go
ówczesna sytuacja. Tomasz zastanawia się nad swym bytem, nieustannie się
waha nad podjęciem decyzji, szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania, przede
wszystkim o swą tożsamość.
Lekkość, którą odczuwał na początku samotnej egzystencji w Zurychu zamieniła się w ciężar nie do zniesienia:
W sobotę i w niedzielę odczuwał słodką lekkość bytu, która zbliżała się do niego z głębi
przyszłości. W poniedziałek zwalił się na niego ciężar, jakiego dotychczas nie znał. Wszystkie
tony żelaza rosyjskich czołgów były niczym w porównaniu z tym ciężarem. Nic nie jest cięższe
od współczucia. Nawet własny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współodczuwalny, ból za kogoś, dla kogoś, zwielokrotniony przez wyobraźnię (Kundera 1996, s. 27)

W uczuciu łączącym dwoje głównych protagonistów możemy odnaleźć dialektykę lekkości i ciężaru. Sabina z kolei ciągle ucieka przed otaczającym ją kiczem. Pomiędzy kolejnymi zdradami staje się lżejsza. Aczkolwiek czas pokazuje, że ten stan ciągłej ucieczki staje się dla niej nie do zniesienia, zaczyna jej
przeraźliwie ciążyć, bohaterka odczuwa dramat własnej egzystencji. Wtedy to
Sabina zaczyna tęsknić za ciężarem, za zmianą dotychczasowego trybu życia:
Pragnęła wówczas, żeby raz wreszcie skończyła się ta niebezpieczna droga zdrad. Pragnęła się
zatrzymać (Kundera 1996, s. 88).

Malarka, wyemigrowawszy do Stanów Zjednoczonych, stara się wieść spokojne życie, z dala od Czech, ukrywając swe pochodzenie, aczkolwiek nie potrafi uwolnić się od obrazów przeszłości:
Dobrze sprzedaje swe obrazy i lubi Amerykę. Ale tylko na powierzchni. To, co jest pod powierzchnią, jest obcym światem. Nie ma tam w głębi żadnego dziadka ani stryjka. Boi się, że ją
zamkną do trumny i spuszczą w dół, w amerykańską ziemię.
Dlatego pewnego dnia napisała testament, w którym zażądała, żeby jej martwe ciało zostało
spalone, a popiół rozsypany. Teresa i Tomasz umarli pod znakiem ciężaru – ona pragnie umrzeć
pod znakiem lekkości. Będzie lżejsza od powietrza (Kundera 1996, s. 205).

Teresa, której ucieczką od nieszczęśliwego dzieciństwa była lektura książek
i muzyka poważna, stała się ich ofiarą. Prawda, do której dąży objawia się
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u niej zarówno w naiwności, jak i w ciężkości, w duszy, która jest obciążona
ciałem. Teresa nie ucieka przed przeznaczeniem, akceptuje dwuznaczność i niepewność egzystencji. Życie bohaterów może wydać się czytelnikowi z jednej
strony poważne, godne wiecznego powtarzania się, a z drugiej strony ulotne,
niemalże nieprawdziwe.
Doktryna wiecznego powrotu jawi się w tej powieści na przykładzie psa Karenina – suczki Teresy i Tomasza. Jego właściciele żyją w czasie linearnym,
a ich pupil w kręgu Nietzscheańskiej idei:
Karenin nienawidził zmian. Czas pieska nie biegnie w linii prostej, nie posuwa się wciąż do
przodu, od jednego zdarzenia do drugiego. Rozgrywa się w kręgu podobnym do ruchu wskazówek zegara, które również nie biegną wariacko naprzód, ale kręcą się w kółko po cyferblacie,
dzień po dniu, powtarzając te samą trasę (Kundera 1996, s. 56–57).

Można pokusić się o stwierdzenie, że postać Karenina jest wiecznym powrotem, który powtarza się w tym życiu, a dzięki temu nadaje mu nienaturalną
wręcz lekkość. Główni bohaterowie Nieznośnej lekkości bytu po śmierci Karenina zdają sobie sprawę z tego, iż poza Kareninem nic nie istnieje, poza kolistym czasem jego życia. Został on nawet nazwany „strażnikiem zegara”. Dzięki
przeprowadzce na wieś Teresa i Tomasz odnajdują idyllę, przenoszą się w „rajski” świat Karenina. Ich egzystencja nabiera nowego, pełnego wymiaru. Tomasz właśnie na głuchej prowincji poczuł się naprawdę szczęśliwy przy boku
Teresy i Karenina. Uwolnił się od wewnętrznego daimonionu „es muss sein”.
Zarówno polscy, jak i czescy krytycy literaccy podkreślają, że koncepcja
wiecznego powrotu jest jedną z wariacji, jakie pojawiają się w twórczości Kundery. Na przykład Eva Le Grand w swym studium Kundera aneb Paměť touhy,
w drugiej części zatytułowanej „Variace”, porusza problem wiecznego powrotu
w Nieznośnej lekkości bytu czeskiego pisarza. Nadmienia, iż jest to jedna z wariacji, które nieustannie powtarzają się w literaturze. W Nieznośnej lekkości
bytu permanentnie się krzyżuje czas linearny z czasem kolistym. W rozdziale
„Uśmiech Karenina” badaczka zauważa, iż:
[...] nostalgická meditace o tom, že je nemožné, aby člověk dosáhl idyly nebo Štěstí jakožto touhy
po opakování, po mytickém věčném návratu, současně denotuje nejsžíravější ironii tohoto
velkého milostného románu: Štěstí umožněné opakováním i úsměv idyly jsou tu dostupné …
pouze psovi. V této fikci věčného návratu jako času Štěstí a idyly Kundera znovu sugeruje, že
každá lyrická iluze, každá podvodná maska kýče vlastně zakrývá samo tragično existence: tedy
naši konečnost a smrt (Le Grand 1998, s. 100–101).

Na przykładzie tej powieści można wywnioskować, że lekkość jest dla Kundery pełna grozy, nie do uniesienia, przytłaczająca, a brak ciężaru nieznośny4.
4

Możemy to zaobserwować także w kolejnych powieściach M. Kundery, mianowicie w Żarcie, Życie jest gdzie indziej czy w Księdze śmiechu i zapomnienia.
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Nawiązuje do myśli greckiego filozofa, matematyka i mistyka Pitagorasa,
żyjącego w VI wieku p.n.e., i jego uczniów5. Stawiali oni pytania o wybór ciężaru względnie lekkości. Świat oparty był według filozofa i jego wyznawców
na antynomii: lekkość – ciężar, światło – ciemność6. Kundera twierdzi, iż Parmenidesa z Elei (VI wieku p.n.e.) także nurtowało to zagadnienie:
Świat jawił mu się podzielony na antynomie: światło – ciemność, delikatność – szorstkość,
ciepło – zimno, byt – niebyt. Jeden biegun był pozytywny (światło, ciepło, delikatność, byt), drugi negatywny. Taki podział na negatywne i pozytywne bieguny może się nam wydać dziecinnie
łatwy. Z wyjątkiem jednego przypadku: co jest pozytywne – ciężar czy lekkość?
Parmenides odpowiadał: lekkość jest pozytywna, ciężar negatywny. Czy miał rację? To jest
pytanie. Jedno jest pewne: antynomia ciężar – lekkość jest najbardziej tajemnicza i najbardziej
wieloznaczna ze wszystkich antynomii (Kundera 1996, s. 7).

Postaci, nakreślone przez Kunderę można podzielić na dwie kategorie: postaci lekkie, które pogodziły się z nieważkością (przykładem jest Sabina) i postaci ciężkie, walczące o własną tożsamość (przykładem jest Teresa) (por. Kościukiewicz 2011, s. 56–57).
Warto dodać, iż Nieznośną lekkość bytu możemy odczytywać na kilku poziomach. Po pierwsze jest to książka o miłości, po drugie książka, która posiada
wydźwięk polityczny. Jest powieścią ukazującą dobę komunistyczną, w której
pisarz reflektuje swe doświadczenia z tego okresu, tworząc swoistą „encyklopedię komunizmu”, jak określił ją Petr A. Bílek. Pod koniec lat osiemdziesiątych
pełniła funkcję wyjątkowego wprowadzenia do komunizmu. Kundera wyjaśnia
w niej czytelnikom, którzy nie doświadczyli życia za żelazną kurtyną, pojęcia
związane z reżimem. Po trzecie jest powieścią o pisaniu powieści. Ten trzeci
poziom kieruje autor do intelektualistów. Te poziomy wzajemnie się przenikają,
są ze sobą powiązane i umożliwiają, tym samym, rozmaite odczytywanie tego
dzieła.
Miłosna historia, którą przedstawia Kundera na kartach swej powieści wychodzi z czterech głównych postaci, które rozpadają się do dwóch binarnych
opozycji. Pisarz wyraźnie nawiązuje tu do Anny Kareniny Lwa Tołstoja, do
głównych bohaterów dzieła rosyjskiego pisarza, aczkolwiek u czeskiego autora
5
6

Np. Archytas z Tarentu, Timaios z Lokri, Eudoksos, Filolaos, Eurytas.

Pitagorejczycy stworzyli tzw. „stałe pary”. Dualizm kazał im się dopatrywać we wszystkich
dziedzinach przeciwieństw. Przedstawili wykaz 10 najważniejszych przeciwieństw: granica i bezkres, parzyste i nieparzyste, jedność i mnogość, kierunek w prawo i w lewo, pierwiastek męski
i żeński, spokój i ruch, linia prosta i krzywa, światło i ciemność, dobro i zło, kwadrat i figura
podłużna. Warto podkreślić, iż Pitagorejczycy upamiętnili się na różnych polach: 1. wprowadzili
do filozofii wierzenia religijne dotyczące duszy i jej przeznaczeń; 2. dokonali odkryć astronomicznych , które doprowadziły do nowego obrazu wszechświata nacechowanego przede wszystkim
prawidłowością matematyczną; 3. wprowadzili koncepcje metafizyczne – teoria liczby pojmowanej jako zasada świata i przekonanie o harmonijności świata (viz Tatarkiewicz 2007).
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nie możemy, sensu stricto, wyróżnić postaci pozytywnych i negatywnych7. Ich
cechy charakteru zmieniają się w zależności od okoliczności, w których się znaleźli, od doświadczeń. Nieznośna lekkość bytu została napisana w ten sposób,
abyśmy nie identyfikowali się z żadną z tych kreacji. Bohaterowie zostają „rzuceni” przez narratora w wir sytuacji egzystencjalnych w celu obserwacji ich zachowań, wyborów. Na plan pierwszy wysuwa się wszechobecny eseistyczny
komentarz, bardzo rzadko występujący w oderwaniu od fabuły. Bílek zastanawia się: do jakiego stopnia ta historia miłosna jest uniwersalna, a do jakiego stopnia determinowana jest kontekstem społecznym (rozgrywa się w Czechosłowacji w latach siedemdziesiątych – osiemdziesiątych XX wieku)?
W tej powieści możemy zaobserwować powolną, mentalną i psychiczną
przemianę protagonistów wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Śledzimy
ich radykalną przemianę. Nie występuje tu przemiana fizyczna, jak w twórczości Franza Kafki. Na początku utworu Tomasz jest postacią dominującą – lekarz, właściciel mieszkania w Pradze, itd., podczas gdy Teresa jest postacią zależną. Natomiast na końcu powieści widzimy sytuację odwrotną. Kundera tworzy interesującą, wyrafinowaną grę – to, co na początku definiował jako lekkość
i ciężar ulega zmianie. Czytelnik musi rozważyć, czy rzeczywiście Tomasz pozostaje tym ucieleśnieniem lekkości a Teresa ciężkości, czy jest inaczej. Bílek
uważa, że ten utwór jest otwarty na wiele sposobów czytania, interpretacji (por.
Bílek 2018).
Halina Janaszek–Ivaničkowa zauważa, iż bohaterowie Nieznośnej lekkości
bytu odwracają się od tradycyjnych wartości, takich jak: ojczyzna, naród, rewolucja, co czyni tę powieść intrygującą (por. Janaszek-Ivaničková 2002). Postacie popadają w ciągłość kryzysu. Zyskują świadomość, ażeby ją zaraz stracić.
Targani są wyborami pomiędzy duszą a ciałem, miłością a seksem, nie są w stanie niczego przezwyciężyć.
Tomasz Kubíček puentuje:
Nietzschův mýtus o věčném návratu je momentem odmítnutí dějin, a tedy ztrátou hodnot.
V opakování dějin se vytrácí jedinečnost činu, jedinečnost lidského života, jeho tíha se stává
lehkostí a jeho lehkost se stává tíhou. Princip binarity, na němž funguje společnost, na němž
společnost definuje svůj smysl, se stává nejasným. Dochází k rozpadu hodnot. To slovo u Kundery nezazní. Je ale dostatečně zřetelně vyznačeno vyslovenými opozicemi světlo – tma, lehkost –
tíže, teplo – chlad (Kubíček 2013, s. 27).

Helena Kosková podkreśla, iż Nieznośna lekkość bytu została napisana
w oparciu o technikę wariacyjną i jest ona:
7

Warto wspomnieć, iż Teresa udając się na spotkanie z Tomaszem (miało to miejsce na początku ich znajomości), zabiera ze sobą książkę Lwa Tołstoja – Annę Kareninę.
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[...] knihou variací na téma nekonečné vnitřní rozmanitosti každého lidského vztahu, každé
situace jako náhodného setkání mezi lidmi a událostmi, realisty jako průsečíku, ve kterém se střetávají, přibližují a prolínají dva protipóly: lehkost a tíže, tělo a duše, pohyb kupředu a věčné
cyklické opakování známého (Kosková 1987, s. 178).

Zauważa, iż na kompozycję powieści składają się metafory i leitmotywy,
które są ze sobą powiązane i pełnią istotną rolę, albowiem:
[...] rozeznívají historickou, kulturní a citovou paměť čtenářovou ozvěnou antické, židovské
a křesťanské mytologie, Beethovenovy huby, eropské literatury a humanizmu. Každý lidský život
je partiturou, jejíž leitmotivy si lidé sami vybírají podle toho, jak jsou vnímaví ke znakům krásy
a pravdy ve skutečnosti obsaženým (Kosková 1987, s. 181).

Te motywy omawia autor na dwóch płaszczyznach: historycznej – konkretna
sytuacja komunistycznego reżimu i ogólnoludzkiej. Stosuje autoironię. Zdaniem
Koskowej Kundera tworzy historie, ażeby ukazać je w filozoficznym świetle
i na tym tle je analizować, szukając głębszego sensu. Badaczka puentuje, iż
w tym dziele dostrzec można główny temat, który pojawia się także i w innych
utworach Kundery, sporu pomiędzy ironią a sceptycyzmem w sposobie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Powieść ta – według Koskowej – jest
głosem generacji, jak i całego narodu.
W Walcu pożegnalnym z kolei zauważamy, iż nie występuje jeden główny
bohater. Kilka postaci wiedzie prym i tworzą się pomiędzy nimi różnorodne
powiązania, paralele, antynomie. Lejtmotyw „lekkości i ciężaru” jawi się czytelnikowi w momencie, kiedy Jakub rozważając morderstwo jako akt samopoznania przytacza postać Raskolnikowa, który:
[...] zamordował, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy człowiek ma prawo zabić osobnika
bezwartościowego i czy zdoła udźwignąć ciężar tego morderstwa; swoją zbrodnią sprawdzał
siebie samego.
Tak, jest tu coś, co zbliża go do Raskolnikowa: bezcelowość morderstwa, jego charakter
teoretyczny. Ale są też różnice [...] (Kundera 2001, s. 182).

Jakub nie czuje wyrzutów sumienia, jak bohater Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Swój postępek rozpatruje w kategorii „lekkości”.
Ewa Graczyk konstatuje:
[...] dla bohatera Zbrodni i kary jego czyn jest przerażającym wyjściem ze świata rojeń. [...]
Odzyskanie, dotknięcie realności jest długotrwałym procesem, którego początkiem staje się
zbrodnia. Jest to ostatnia szansa zbudzenia się z koszmarnego snu. Raskolnikow uzyskuje ją,
Jakub natomiast nie. W Walcu pożegnalnym to samemu Jakubowi przydarzyło się coś, co było
treścią jego „rozumnego”, precyzyjnego rojenia. Jego czyn stał się niezwykłą syntezą właściwości
zbrodni potencjalnej (wymyślonej, fantastycznej) z realnym morderstwem. Jakub na zawsze
pozostał w środku własnego rojenia, prawdopodobnie nigdy nie budząc się ze zbrodniczego snu
(Graczyk 1994, s. 14).

Aczkolwiek w jednej z ostatnich scen utworu widzimy, jak Jakub:
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[...] podszedł szybkim krokiem do samochodu, otworzył drzwiczki, usiadł za kierownicą i ruszył
ku granicy. Jeszcze wczoraj spodziewał się, że ten moment przyniesie mu ulgę. Że wyjedzie stąd
z przyjemnością. Że wyjedzie skądś, gdzie urodził się omyłkowo i gdzie w istocie nie jest jego
miejsce. Tymczasem teraz wiedział, że wyjeżdża z jedynej swej ojczyzny i żadnej innej nie ma
(Kundera 2001, s. 194).

Protagonista po raz pierwszy w życiu poczuł ciężar i smutek.
Róża z kolei naznaczona jest lekkością, biernie poddaje się losowi, pogodziła się z własną nieważkością i nieważkością otaczającego ją świata:
To nic przyjemnego urodzić się w małej mieścinie, do której rokrocznie zjeżdża dziesięć tysięcy kobiet i niemal ani jeden młody mężczyzna; [...] przerażało ją, że jej czas mija w tej małej
dziurze, w której nic się nie dzieje, i chociaż była młoda, stale myślała o tym, że życie minie, zanim ona w ogóle zacznie żyć (Kundera 2001, s. 28–29).

Ewa Graczyk zaznacza:
We wszystkich swoich decyzjach Róża ukazuje się jako typowa kobieta i przeciętny człowiek.
Z jednej strony oddaje stan duch większości kobiet (nie kochanych, szarych), z drugiej zaś – kondycję stotalizowanej zbiorowości, zdezorientowanej i nieszczęśliwej w obu swych płciach. [...]
W wielu scenach tej powieści towarzyszy jej zdesperowany „chór” dwu przyjaciółek, „chudej”
i „trzydziestopięcioletniej”, dodatkowo utrudniający Róży uświadomienie sobie, kim jest, oddalający zdobycie wiedzy o własnych pragnieniach. [...] „Chuda” i „trzydziestopięcioletnia” żyją
w klimacie poniżenia uznanego za coś oczywistego, w pogardzie żywionej również wobec siebie
– i tym „wirusem” upokorzenia zarażają także Różę (Graczyk 1994, s. 6–7).

W Księdze śmiechu i zapomnienia, choć wiodącym tematem jest zapomnienie, czy raczej walka z nim, czeska emigrantka Tamina uosabia motyw ciężkości:
Musi [...] nieść na ramionach ciężar czasu jak krzyż, który z dnia na dzień staje się coraz cięższy (Kundera 1993, s. 189).

Chciałaby, ażeby jej życie nabrało swoistej lekkości, aczkolwiek pragnie zachować pamięć o zmarłym mężu za wszelką cenę, nie może zgodzić się na zapomnienie:
– Czyżby nigdy nie miała pani pragnienia ucieczki?
– Miałam – przyznaje Tamina. – Mam straszne pragnienie ucieczki. Ale dokąd?
– Tam, gdzie rzeczy są lekkie jak podmuch wiatru. Gdzie wszystko traci swój ciężar. Gdzie nie
ma wyrzutów sumienia.– Tak – odpowiada Tamina w rozmarzeniu – iść dokądś, gdzie rzeczy nie
mają wagi (Kundera 1993, s. 167–168).

Bohaterka kontemplując swą tożsamość, los pragnie uciec przed otaczającym ją „ciężarem”:
Owa pusta jama w żołądku, to jest właśnie nieznośny brak ciężaru. Jedno ekstremum bowiem
jest w stanie natychmiast zmienić się w swoje zaprzeczenie – maksymalna lekkość stała się straszliwym ciężarem lekkości i Tamina zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru ani przez chwile dłużej. Odwraca się więc i biegnie (Kundera 1993, s. 191).
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Z kolei w utworze Życie jest gdzie indziej również odnajdujemy motyw lekkości i ciężaru, kiedy to główny protagonista poeta Jaromil przez całe życie poszukuje w swej twarzy rysów męskości:
[...] drobne rysy czyniły go o kilka lat młodszym, a ponieważ jego koledzy szkolni byli o rok od
niego starsi, jego dziecięcy wygląd był tym bardziej widoczny, niedający się ukryć, wielokrotnie
w ciągu dnia komentowany i Jaromil nie mógł ani na chwilę o nim zapomnieć. Jakież to było
brzemię, nieść taką twarz! Jakże ciężkie były te jej leciutkie rysy! (Kundera 2002, s. 83).

Jaromil pragnął ażeby otoczenie uznało go za mężczyznę, za osobę dorosłą,
a delikatne rysy twarzy mu to uniemożliwiały, przez co bohater miewał także
przerażające sny o „lekkiej twarzy rysowanej pajęczynowymi pociągnięciami,
którą daremnie starał się podnieść i odrzucić” (Kundera 2002, s. 84).
Można skonstatować, iż w utworze Niewiedza wyzwolona z jarzma pruderii
matka Ireny jest postacią naznaczoną lekkością, podczas gdy jej córka reprezentuje ciężar. Gustaf, szwedzki kochanek Ireny po akcie miłosnym z jej matką
uświadomił sobie, iż zawsze szukał przy Irenie wolności a znalazł ją przy jej
matce:
Irena oddała mu się z całym ciężarem swego życia, a on pragnął żyć bez ciężaru. Szukał w niej
ucieczki, a ona stawała przed nim niczym wyzwanie; niczym rebus; niczym zadanie do wykonania; niczym sędzia w trakcie przesłuchania (Kundera 2003, s. 108).

Irena na zawsze naznaczona będzie ciężarem emigracji, wydarzeń historycznych, które ją ukształtowały i przewaluowały jej egzystencję, choć jej życie rozgrywa się w nowej ojczyźnie – „gdzie indziej”.
Reasumując, kategorie lekkości i ciężaru w pełni możemy odnieść do postaci
z książek Kundery. Jak już zostało wspomniane, za bohaterów lekkich można
uważać tych, którzy pogodzili się zarówno ze swą egzystencją, jak i otaczającą
rzeczywistością (na przykład Róża z Walca pożegnalnego, Sabina z Nieznośnej
lekkości bytu), a postaci ciężkie próbują odnaleźć swą tożsamość, odczuwają
ból istnienia (na przykład Teresa z Nieznośnej lekkości bytu, Tamina z Księgi
śmiechu i zapomnienia).
Motyw lekkości i ciężaru, jak stwierdził sam pisarz, stanowi słowo – klucz,
„temat z wariacjami”, który pojawia się w kilku jego utworach.
Należałoby wspomnieć, iż Kundera zawsze podkreśla, że twórczość nie jest
spowiedzią pisarza. Dystansuje się od założenia utworu jako autobiografii. Każdy bohater jego powieści przedstawia inną prawdę, inny aspekt rzeczywistości.
Sam autor nie utożsamia się z żadną z tych postaw.
Można pokusić się o stwierdzenie, iż utwory czeskiego pisarza dzięki elementom miłosnym, dotyczącym śmierci, donosów, aresztowań, małżeństw,
zdrad, zabójstw, zbiegów okoliczności są czytane z wielkim zainteresowaniem
na całym świecie i wydawane w dużych nakładach. Twierdzi się, że fenomen
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popularności Kundery spoczywa w tym, że w sposób pasjonujący, lekki pisze
o sprawach życia codziennego. Sylvie Richterová konstatuje, iż „Kundera popisuje okolnosti a motivy, které vedou jeho hrdiny k tomu, aby předstírali sami
sebe; důležité je, že jejich počínání není nikdy dáno holou nezbytností,
nepředstavuje také nikdy jediné možné řešení” (Richterová 1986, s. 45).
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K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora
Henryka Jasiczka
Abstract
The author in his article deals with the creation of children’s renowned Polish poet of the
Czech Cieszyn Silesia Henryk Jasiczek (1919–1976). The author emphasizes the designation of
the most popular poet of postwar their region as “lyrical Harmonizer” as he was dubbed Ostrava
critic Drahomír Šajtar (1922–2009). This designation applied for Jasiczek´s lyricism designated
adult readers, but especially his poetry for children. Jasiczek during his life published in 1968
a book of poetry for children Baj, baju z mojego kraju (Tell fairy tales from my region). It includes poems that Jasiczek published in magazines for children from the Polish minority in the
Czech Cieszyn Silesia, even magazine “Jutrzenka” he founded and was editor in chief. The author, however, traces its work for children up to the seventies of the 20th century, when Jasiczek
longer allowed publishing because of his protest against entering the Warsaw Pact armies into
Czechoslovakia in August 1968. His poems for children has emanated press and were intended
for children’s well-known, especially grandchildren poetess Ewa Milerska. The article is based on
a hermeneutically interpretive research methodology leaning on archival research in the estate of
the family Milerski in Nydek (Czech Republic).
Abstrakt
Autor se ve svém článku zabývá tvorbou pro děti významného polského básníka z českého
Těšínska Henryka Jasiczka (1919–1976). Autor klade důraz na označení tohoto nejpopulárnějšího
poválečného básníka svého regionu jako „lyrického harmonizátora“, jak jej nazval ostravský kritik Drahomír Šajtar (1922–2009). Toto označení platilo pro Jasiczkovu lyriku určenou dospělým
čtenářům, ale zejména jeho poezii pro děti. Jasiczek během svého života publikoval v roce 1968
knížku poezie pro děti Baj, baju, z mojego kraju (Vyprávěj pohádky z mého kraje). Ta zahrnuje
básně, které Jasiczek publikoval v časopisech pro děti z polské menšiny na českém Těšínsku, dokonce časopis „Jutrzenka” sám založil a byl jeho šéfredaktorem. Autor článku však sleduje jeho
tvorbu pro děti až do sedmdesátých let 20. století, kdy Jasiczek již publikovat nesměl kvůli svému
1

Henryk Jasiczek zveřejnil v polském měsíčníku pro děti „Jutrzenka” v letech 1958–1970
celkem 105 básní (Klimas 1995, s. 117–120).
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protestu vůči vstupu armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Jeho básně pro
děti již nevycházely tiskem a byly určeny dětem jeho známých, zejména vnukům básnířky Ewy
Milerské. Článek je založen na hermeneuticky interpretační metodologii výzkumu opřené o archivní výzkum v pozůstalosti rodiny Milerských z Nýdku v České republice.
Keywords: Henryk Jasiczek, children’s literature, poetry, the Polish minority in the Czech Cieszyn Silesia,
archival research
Klíčová slova: Henryk Jasiczek, literatura pro děti, poezie, polská menšina na českém Těšínsku, archivní
výzkum

Nejvýznamnější poválečný spisovatel z českého Těšínska Henryk Jasiczek
(1919 Kottingbrunn u Vídně – 1976 Český Těšín) byl jak polskou, tak českou
literární kritikou považován za lyrického harmonizátora (Šajtar 1960, s. 16).
Platilo to pro jeho lyriku určenou dospělým čtenářům, ale zejména jeho poezii
pro děti.
Jasiczkova knížka poezie pro děti Baj, baju, z mojego kraju (Vyprávěj pohádky z mého kraje) vyšla v r. 1968 v ostravském nakladatelství Profil s ilustracemi Marie Malecké-Tarské a v redakci folkloristy Karola Daniela Kadłubce
v poměrně velkém nákladu patnácti tisíc kusů. Kniha obsahuje třicet dva básní.
Jasiczkova sbírka básní pro děti nemusela být pro čtenáře překvapením, neboť
její autor založil v r. 1958 časopis pro polské děti z českého Těšínska „Jutrzenka”1 a přispíval tvorbou pro děti i do dalších polských časopisů pro děti a mládež „Gazetka Pioniera” a „Ogniwo”2. Mezi polskými autory z českého Těšínska
píšícími pro děti, jako byli Gustaw Przeczek, Gustaw Sajdok nebo Karolina
Rusz (1925–1976), z nichž ta posledně jmenovaná byla evangelického vyznání,
což se výrazně projevovalo i v její tvorbě pro děti (Martinek 2015, s. 171–173),
zastával Jasiczek plnoprávné místo.
Zajímavostí v kontextu Jasiczkova životopisu může být i to, že mezi jeho juveniliemi se nachází báseň v češtině z 8. prosince 1937.
Byl jednou jeden král
co sličnou dceru měl
byl rytíř co krásně hrál
princeznu za ženu chtěl [...]3.
2

Jasiczkovy básně roztroušené v časopise Jutrzenka se pokusila sebrat a zkatalogizovat Dorota
Klimas ve své magisterské diplomové práci Wykorzystanie utworów Henryka Jasiczka w pracy
z dziećmi przedszkolnymi, již vedl prof. Edmund Rosner a která byla obhájena na Těšínské
pobočce Slezské univerzity v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie)
v r. 1995 (Klimas 1995, s. 117–120). Jinak vcelku zdařilá práce na některých místech necituje
přesně zdroje, zejména je to na pováženou při navazování na předchozí diplomovou práci L.A.
Geratowského.
3

Rukopis se nachází v soukromém archivu Władysława Sikory.
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Také v době, kdy byl jako spisovatel na indexu, psal poměrně často poezii
pro děti, kterou věnoval svým vnukům nebo vnukům těšínské lidové básnířky
Ewy Milerské.4 Jak jsme již uvedli, některé Jasiczkovy básně pro děti vyšly
i v českém překladu Evy Sobkové a básník kromě toho spolupracoval s loutkovým divadlem Bajka v Českém Těšíně.
Jasiczkova tvorba pro děti doplnila kánon regionální literatury pro děti
a mládež, zejména o básně vycházející z lokální kulturní tradice. Ostatně již
sám titul Vyprávěj pohádky z mého kraje je klíčem umožňující, proniknout
autorův záměr: první část signalizuje využití pohádkových motivů čerpaných
z pohádkové tradice (nejčastěji lidové), zatímco druhá část tuto tradice charakterizuje, umísťuje a dodává určitý kontext. Kraj je tedy synonymem kultury
a jazyka národa, kam Jasiczek patří, což souvisí ostatně i s autorskou a osobní
identitou. Jestliže jazyk zároveň přerůstá zeměpisné hranice státu, stává se
zároveň symbolem vztahu k vlasti, proto Jasiczek v této sféře nepotřebuje určovat svou národní i státní příslušnost – jeho „otčinou” je jazyk a všechno to, co
se dá s jeho pomocí nazvat, zachovat nebo přivolat. Kulturní příslušnost tedy
stojí nad národní nebo státní příslušností. Kraj je také mýtus, legenda, přísloví,
zvyk, celý ten rozsah tradice, která se tu a tam objevuje v Jasiczkově tvorbě
a organizuje harmonii světa, který je jím vyvoláván a zobrazován. Kraj je také
krajina a její obraz, jenž je v neustálém pohybu a jeho poznání je možné jen tehdy, když se poddáme jeho změnám. Příroda je tedy protikladem osudu, její
proměny zejména v dřívějších dobách determinovaly zásadním způsobem život
člověka (Geratowski 1988, s. 213). Nebylo náhodné, že redaktor svazku Vyprávěj pohádky z mého kraje uspořádal básně podle ročních období. Tematicky se
básně nejprve vážou k podzimu, což mohlo, ale i nemuselo, souviset s tím, že
šlo o autorovu oblíbenou část roku. Básní, která obsahuje hluboké, téměř filozofické zamyšlení nad tímto ročním obdobím, je Jawor nad rzeką (Javor nad řekou). Nelze v ní nepostřehnout motiv pomíjení, platónského panta rhei (z dialogu Kratylos), který Jasiczek podává v monotónnosti tekoucí vody, vlnách řeky,
šumu listů, které do ní padá (Miękina-Pindur 1996, s. 86):
[...]
Więc płyną listy
po falach rzeki,
gdzieś w świat nieznany,
bardzo daleki.
W tych małych listach,
w kopertach złotych,
pełno nadziei,
4

Dochovaly se v soukromém archivu Ewy Milerské, který je dnes v péči její dcery Janiny
Milerské.
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pełno tesknoty.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 19)
[...]
Plují tedy listy
po vlnách řeky,
někam do neznáma,
v svět daleký.
V těch malých dopisech,
v obálkách zlatých,
je plno naděje,
plno tesknoty5.

V každém případě se s konkrétním ročním obdobím pojí pokaždé jiné krajinné a emocionální záběry, každé má své vlastní a nezapomenutelné zabarvení.
Jasiczek pochopitelně píše jazykem obrazů, díky nimž můžeme pochopit
sebe a jiné, než intelektuálně dozrajeme, nebo tehdy když zavrhujeme intelektuální poznání a nahrazujeme je poznáním vytušeným. Intuice organizuje také
svět dětství, kraj svobodné fantazie a představivosti, prostoty a jednoznačnosti
přijímání věcí (spekulace je dispozicí intelektuálního poznání). Jasiczkovy básně pro děti jsou tedy výsledkem metafyzické krize autora, výkvětem nostalgie.
Básník zde nehledá svou identitu tak jako je tomu v jeho filozoficko-reflexivní
lyrice nebo v reportážích. Přijímá ji a priori (Geratowski 1988, s. 214). Výsledkem regionálně zabarvených básní, ať už navazujících na slezský nebo tatranský folklor (Frysztacki utopiec – Fryštátský vodník, Złotogłowiec – Zlatohlav,
Zbójnik z Terchowej – Zbojník z Těrchové, Studna trzech braci – Studna tří
bratří aj.), či na konkrétní topiku (Od Girowej śniegiem prószy – Od Gírové lehce sněží, Łuna nad Trzyńcem – Měsíc nad Třincem, W Gutach – V Gutech, Mostecki tunel – Tunel v Mostech, A ja mieszkam w Tyrze – A já bydlím v Tyrské,
Kolega z Piotrowic – Spolužák z Petrovic, Na Wawel, wnuku... – Na Wawel,
vnuku... atd.), je didaktický či výchovný záměr – mohou napomáhat k výchově k vlastenectví, k získání pocitu regionální příslušnosti recipienta, samozřejmě i ke vztahu k přírodě a lidem, ale mohou sloužit i k poučení (například
o svém okolí nebo o historii kraje či státu), dokonce mohou vést k sociálnímu
cítění a solidaritě vnímatele s někým, komu se děje křivda. Regionální identita
se v Jasiczkových básních neomezuje jen na kvality spojené s obrazy krajiny,
ale odvolává se na zvyky, přesněji na rodnou kulturní a jazykovou odlišnost na
přesvědčení o odlišnosti tohoto koutku světa (Miękina-Pindur 1996, s. 89)
I když výše hovoříme o (vesměs nenásilné) didaxi Jasiczkových básní pro
děti, jejich předností je (až na výjimky) malá míra „přímé didaxe”, naopak
naplnění textů humorem a vtipem, snaha poučit malého vnímatele a čtenáře formou zábavy. Nicméně zejména v časopisecky publikované tvorbě (méně v kniž5

Všechny uvedené citáty z polštiny do češtiny přeložil autor příspěvku.
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ním souboru) se setkávají dvě zásadní složky Jasiczkovy lyriky, které lze vysledovat i z vývojového hlediska: na jedné straně je to autorská poetika charakteristická pro jeho dřívější tvorbu, která se vyznačovala služebností vůči vládnoucí ideologii, projevující se v literatuře užitím prvků a principů socialistického realismu, na druhé straně snaha či touha po dosažení co největší samostatnosti umělecké výpovědi, která je přítomna v pozdějších sbírkách (Geratowski
1988, s. 212). Samozřejmě tyto dvě oblasti nelze od sebe stricto sensu oddělit,
neboť i v první, vesměs starší skupině básní pro děti se najdou typicky jasiczkovské verše – se značnou dávkou lyrismu, nebo naopak humoru. V menší míře
se u Jasiczka vyskytují básně s „přemírou reality”, například s vazbou na válečné zážitky6 nebo aktuální společenské (kulturně-společenské, politické,7 sportovní8) a jiné události. Lyrický hrdina soutěží a výsledkem jeho snažení je radost z nové zkušenosti. Pokud svůj boj vzdává, slouží v humorné rovině za
odstrašující příklad, jako v básni Jacek Niezdara (Honza Nešika):
Dostał Jacek
nowe łyżwy,
a te łyżwy
niby wyżły – jedna w lewo, druga w prawo.
– Bęc!
Rozbity nos a kolano.
[...]
Wrócił Jacek
zły do domu,
o guzach
nie rzekł nikomu,
tylko mamie
tak się zwierzał: – Ja tam jeżdzię
doskonale,
tylko łyżwy
są niedbale
jedna w lewo
druga w prawo
zamiast równo,
gładko, w szyku,
za karę
zostaną w domu,

6

A na czole miał gwiazdę (A na čele měl hvězdu), „Jutrzenka” 1957, č. 5, s. 5.

7

Nasz festywal (Náš festival), „Jutrzenka” 1966, č. 5; Majowe święto (Májový svátek), „Jutrzenka” 1996, č. 5.
8

Autorovi i editorovi publikace Baj, baju, z mojego kraju se nepodařilo uhlídat sjednocení
titulů jedné básně v obsahu (Wyścig Pokoju – Závod míru) a na stránce knihy (Wielki wyścig –
Velký závod), ideologicky jednoznačně konotující proslulý a největší cyklistický závod po druhé
světové válce.
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niech leżą sobie
na strychu.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 26–27)

Dostal Honzík
nové lyže
a ty lyže
jako ohaři –
jedna vlevo, druhá vpravo.
– Bum!
Rozbitý nos a koleno.
[...]
Vrátil se Honzík
rozzlobený domů,
o modřinách neřekl nikomu,
jenom mámě
tak se svěřil: »Já jezdím dokonale
jenže lyže
jsou nedbalé
jedna vlevo
druhá vpravo
místo rovně,
hladce, spolu
za trest
zůstanou v domu,
ať si leží
na půdě«.

Poetika Jasiczkových básní učí, jak se zachovat v pravděpodobných situacích, báseň je specifickým slabikářem, „vakcínou” proti potížím, které přináší
život. Poetika básní umožňuje přijetí reálného světa, umožňuje pochopit, že
úspěšný, spokojený život je dostupný pro každého, i přes některé jeho problémy, ale jen tehdy, když se neutíká před životními překážkami, protože jenom
ony dovolují odhalit naše skutečné „já” (Geratowski 1988, s. 212)
Knížka Vyprávěj pohádky z mého kraje obsahuje především básně představující „liryczną notatkę wzruszenia, wywołanego na ogół bodźcami wizualnymi” (Nawrocki 1968, s. 26) a díly s epickým prvkem soustředěným kolem (zejména slezských) lidových pohádek a legend. Do první skupiny náleží básně
typu Złote bażanty (Zlatí bažanti) nebo W kwietniowy dzień:
W październikowy deszcz,
w jesienną pluchę i słotę
kroczą dostojnie miedzą
dumne bażanty złote.
Z czerwonych liści buków
srebrzysty deszczyk kapie,
uciekaj, złoty kogucie!
Myśliwy ciebie złapie!
(Baj, baju, z mojego kraju, 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 kohoute! Myslivec chystá se na tě!
Wróble rozsypały perełki krzyku:
Patrzcie, ile blasku kipi
w błękitnym dzbanku nieba.
Niezapominajki obmyły twarz w strumyku,
szpak bose nóżki na słońcu wygrzewa.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 35)
Vrabci rozsypali perličky křiku:
Pohleďte, kolik záře kypí
v modrém džbánku nebe.
Pomněnky umyly tváře v potůčku,
špaček bosé nožky na slunci hřeje.

Patří sem i dvě čtyřverší, které organizují pořádek sbírky podle rytmu změn
nastupujících v přírodě:
Listonoszka pani jesień
złote listy w torbie niesie.
Pani Zima mocno trzyma,
klamrą mrozu ziemię spina.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 9)
Listonoška paní jeseň
zlaté listy v tašce nese.
Paní Zima se nebojí
přezkou mrazu zemi spojí
Weszła Wiosna do ogrodu,
rozproszyła resztky chłodu,
za nią cicho weszło Lato,
niosąc koszyk pełny kwiatów.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 32)
Vstoupilo Jaro na zahradu,
rozfoukalo zbytky chladu,
za ní tiše přišlo Léto,
košík plný květin neslo.

Na uvedených ukázkách zaujme hladký rytmus verše, pravidelný rým, pozornost na sebe obrací básnické přívlastky a metafory (často personifikující –
například polom si obléká teplý kožich, smrky jsou průvodem statečných rytířů,
únor si obouvá teplé a silné boty apod.). K tomu W. Wawrocki podotýká:
Wyobraźnia dziecięca, w której przyroda stanowi jedną całość, a cały świat jest pojmowany
antropomorficznie, ożywiony i obdarzony ludzkimi cechami, takie zabiegi w pełni aprobuje (Nawrocki 1968, s. 27).
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Zvířata vystupující v básních byla často vybavena přívlastky své podoby
a „povahy”, některá byla antropomorfizována: vrány moknou na dešti, protože
si „zapomniały zabrać ze sobą parasole” (Baj, baju, z mojego kraju, s. 11), jiným byl připsán kulturní význam (například schopnost věštění: kohout, který
„zna się na pogodzie”; Baj, baju, z mojego kraju, s. 12).
Do druhé skupiny patří básně, v nichž se nacházejí motivy pohádek, pověstí
a legend (příklady jsme uvedli výše). Mohli bychom, byť poněkud uměle, odlišit i třetí skupinu popisně laděných, didakticky zaměřených básní, ve kterých se
objevují motivy poměrně časté právě v literatuře pro děti a mládež, jako je přátelství, sportovní soutěžení, péče o zvířata, láska k rodičům.
Motywy te Jasiczek opracowuje mało originalnie, wspierając się dydaktycznym wydźwiękiem
utworu, ugrzeczniając, udzieciniając słownictwo, bywa nawet częstokroć infantylny” (Geratowski
1988, s. 215).

Příkladem může být Zimowa piosenka (Zimní písnička):
Zima mróz... zima, mróz,
słońce świeci blado.
Okruszynki dla nas złóż, dla ptasząt gromady.
Zima mróz... zima, mróz,
wróć do nas wiosenko!
Zima ciężka, no i cóż,
stukamy w okienko.
Ty, dziewczynko i chłopczyku,
śpisz w ciepłym łóżeczku,
a nam śnieżek sypu, sypu
prosto do gniazdeczka.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 25)
Zima, mráz... zima, mráz
slunce svítí bledě.
Drobty nám schovej
houfu 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 subjektem této básně jsou hladoví ptáci v zimě, kteří vyzývají
děti, aby jim za oknem připravili krmítko a do něj nasypali drobty chleba. Onomatopoie a hlásková instrumentace umožňují registrovat zvuky přírody, například napodobením cvrlikání ptáků, obraty k adresátovi („ty, holčičko a chlapečku”) mají vyvolat aktivní jednání. Impresivní funkci plní rovněž kontrasty (teplá
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postýlka x zasněžené hnízdečko; mléko a housky x drobty). Báseň apeluje také
na dětskou citlivost a činorodost (Miękina-Pindur 1996, s. 88)
Zdrojem komunikativnosti a sugestivnosti těchto básní je jejich působivá
rytmičnost (Kasia i kwiatki – Katka a květinky), využití dialogové vrstvy (Lato,
piesek i rzeka – Léto, pejsek a řeka, Luty i jego bracia – Únor a jeho bratři,
Dwa zajączki – Dva zajíčci), onomatopoie (Zimowa piosenka – Zimní písnička),
apostrofa (Baśń zimowa – Zimní pohádka, Zimowa piosenka – Zimní písnička
aj.). V básni Padaj śniegu (Padej sněhu) byly apostrofy sněhu obohaceny o prvky horalského oděvu (kożuch ‘kožich‘, gunia ‘houně‘), které společně situují
zimní krajinu do konkrétní oblasti, ostatně nejbližší srdci básníka – do Beskyd:
Padaj, śniegu beskidzki,
bielusieńko, puszyście,
zasyp drogi i ścieżki
i modre czuby groni.
[...]
Przykryj śniegu beskidzki,
świat góralskim kożuchem,
by ziemia odpoczęła
po plonach i po trudzie.
– Niech pod gunią góralską
przetrwa mała śnieżyczka,
która wiosnę na nowo
w naszych sercach obudzi.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 20)
Padej, sněhu beskydský
bíle a prachově,
zasyp cesty a stezky
i kopců modré špičky.
[...]
Přikryj, sněhu beskydský
svět horalským kožichem,
aby si země odpočinula
po výnosech a lopotě.
– Ať pod horalskou houní
přežije malá sněženka,
která v našich srdcích
jaro znovu probudí.

Kromě statických obrazů popisu zimy najdeme ve sbírce texty plné dynamiky a pohybu. V básni Tyle śniegu nasypało (Tolik sněhu nasněžilo) je do zimní
krajiny uveden atmosféra dětské zábavy, apoteóza mládí, vitality, zvědavosti na
svět, dynamičnost dětské energie. Titul Baśni zimowej (Zimní pohádky) napo9

Jan Kochanowski, Pieśń IX Księgi II (Nie porzucaj nadzieję), cit. podle Miękina-Pindur
1996, s. 89.
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vídá, že autor čerpá z dětských pohádek a lidových legend. Vystupují zde smrky
seřazené do zástupu ozbrojených rytířů, kterým se třpytí stříbrné helmy a z jejich oděvu kypí bělost, stařeček – dobrý čaroděj, který ve svých vousech chrání
sýkorku, v kapradinovém houští trpaslíci muzicírují na klavichordu, rusalky
hrají na flétnu a král s královnou tančí menuet. Určitým preludiem k Jasiczkovým jarním a letním básním je jeho je jeho dílko Dwa zajączki (Dva zajíčci),
které podle názoru Jadwigy Miękiny-Pindurové oživuje humanistické heslo
polského básníka Jana Kochanowského – Nie porzucaj nadzieję (Nezahoď
naději):
Po chwili wiosna przyjdzie,
ten śnieg znienagła zyjdzie9
Za chvíli jaro přijde
a ten sníh pomalu sejde.

V Jasiczkově interpretaci pak zní:
ale w domu warto zostać,
bo po zimie przyjdzie wiosna.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 30)
ale v domu zůstaneme,
po zimě jaro nastane.

Nebyl by to Jasiczek, kdyby se v jeho poezii výrazně neprojevil motiv
dětství jako ráje, jenž například v básni Szczęście (Štěstí) konotuje s pouštěním
mýdlových bublin:
Mając latek siedem
z kruchą słomką w ustach
chciałem ponad chmury
piękne bańki puszczać.
A bańki te były
piękne, kolorowe,
złote, migotliwe
i pawio tęczowe.
I cóż mi do szczęścia
wówczas było trzeba?
Słomki, trochę mydlin
kawałek nieba.
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 39)
Když jsem měl sedm let
s křehkou slámkou v ústech
chtěl jsem nad mraky
krásné bubliny pouštět.
A ty bublinky byly
krásné, barevné,
zlaté, třpytivé
a duhové jako pera paví.
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A co mi ke štěstí
tehdy bylo zapotřebí?
Slámka, trocha mydlin
kousek nebe.

Filozofické zamyšlení se týká jak autorova dětství, tak dospělosti, z jejíhož
pohledu je vytvářen odstup, jaký získáváme během doby k vlastním prožitkům
a pocitům. Krajina prvních her je (ztracenou) Arkádií, v níž převažuje poznání
prostřednictvím smyslového poznání. Báseň Kasia i kwiatki (Káťa a květiny)
kromě obrazu děvčátka sbírajícího květiny pro maminku, tatínka a babičku
intenzivně vyvolává stesk za dětstvím, které u Jasiczka nebylo příliš šťastné,
když neměl otce a ani matku, kteří by ho vychovávali.
Jasiczek často používá bezprostřední lyriku (A ja mieszkam w Tyrze – A já
bydlím v Tyrské, Mam wielu przyjaciół – Mám hodně přátel), což je zdrojem
k obdržení výše zmíněných efektů (Geratowski 1988, s. 215). Sugestivnost se
u Jasiczka pojí s dovedným využitím mikronarace. V básni Krasnale też mają
wakacje (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 okřídlených koníků. Báseň Pani wrona (Paní vrána) odsuzuje mnohomluvnost a sebechválu. Lyrický subjekt básní především v básních s epickým prvkem sáhne
po pointě, která připomene přísloví (Zna się na pogodzie – Zná se na počasí,
Padaj śniegu – Padej sněhu). Někdy je celá báseň rozvinutím a vysvětlením
nějakého přísloví (Sprytne prosię – Chytré prase), v tomto případě polského frazeologického obratu: mieć muchy w nosie (mít mouchy v nose).
Kontrastní k uvedeným ukázkám, vyznačujícím se jasiczkovskou nostalgií,
ztišením, jemně a elegantně vykrouženým formami, jsou humorně a vtipně intonovaná dílka, „w których liryczna tonacja miesza się z refleksją pełną humoru”
(Nawrocki 1968, s. 26). Básník chce své čtenáře spíše bavit a dojímat, než učit,
ale i humor je u Jasiczka modelován ve prospěch lyriky. Často i v díle zábavném, potutelném či spikleneckém zůstává pointa otevřená, pozastavená, v podobě rétorické otázky nebo zamyšlení (Szczęście – Štěstí). Tímto způsobem v Jasiczkových básních čistá lyričnost oslabuje přítomnost didaxe, která často bývá
„pátou kolonou” tvorby pro děti a mládež. Je to „jedna z poważniejszych zalet
Jasiczkowego pisarstwa dla dzieci, który traktując autonomicznie psychikę malego odbiorcy, autonomicznie traktuje również i twórczość dla niego” (Nawrocki 1968, s. 27).
Již jsme se jinde zmínili o hudebnosti Jasiczkových básní pro dospělé (Martinek 2004, s. 17–23). To samé platí i o jeho poezii pro děti. Některé Jasiczkovy
texty ze sbírky Baj, baju, z mojego kraju zhudebnili Paweł Kaleta (Zimowa piosenka – Zimní píseň) a Włodzimierz Morga (Krasnale też mają wakacje –
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Trpaslíci mají také prázdniny aj.10). Dorota Klimas velmi dobře ukázala, jak se
dá pracovat s Jasiczkovými básněmi v hudební (i hudebně-pohybové) výchově
v mateřské škole (Klimas 1995, s. 93–109) Autorka po popsání různých způsobů provedení různých činností, jimž předcházelo i jejich praktické vyzkoušení
při práci s dětmi, na dané téma konstatuje:
Wiersze dla dzieci Henryka Jasiczka można wykorzystać w szerokim zakresie w wielu formach zajęć muzycznych w przedszkolu. Treść utworów dzieci mogą interpretować wokalnie, tanecznie i instrumentalnie. Na prostym, krótkim i bliskim treściowo dziecku utworze, w którym
występują znane postacie zwierząt, bohaterowie znanych bajek, gdzie poetycko przedstawiony
jest świat przyrody, jego natura i naturalne głosy „szum wiatru”, „spadanie liści”, gdzie „kosy
nucą nowe pieśni”, a „żabki cicho grają” i „bez puka do okna”, dziecko jest w stanie zaobserwować charakter i nastrój utworu, jego rytm i rym. Treści tych utworów można wykorzystać
zarówno w zabawach ruchowych, rytmicznych, tanecznych, jak i słuchowych; dzieci same mogą
tworzyć własne melodie do krótkich, poetyckich tekstów H. Jasiczka, mogą bawić się słowem,
jego brzmieniem, dźwiękiem. Mogą stosować wobec słowa przeróżne efekty akustyczne uzyskane poprzez ruch własnego ciała, jak: klaskanie, tupanie, uderzanie o uda, cmokanie, mlaskanie.
Wszystkie wymienione efekty wzbogacają doświadczenia słuchowe dziecka, bardzo ważne
w harmonijnym rozwoju muzycznym dzieci. Mogą one również w zabawach, w zajęciach przedstawia intrygujące je treści utworu – instrumentami perkusyjnymi, np. „śpiew słowika” – dzwonkami, „chrapanie misia” – grzechotkami, „szum strumyka” – tamburynem itp. (Klimas 1995,
s. 108–109)

Abychom byli konkrétní, co do využité konkrétních textů v předškolním
nebo školním výchově a vzdělávání, v souboru Vyprávěj pohádky z mého kraje
se vyskytuje parafráze známé polské dětské písničky Wlazł kotek na płotek (Vylezl kocourek na plůtek), takže Jasiczkův text je možné zpívat s dětmi na již
známou melodii. K rytmizované deklamaci vybízí Wesoła żaba (Veselá žába)
složená v trochejském rytmu, který v následující ukázce členíme podle slabik:
Sie-dzi so-bie w sta-wie ża-ba,
dzi-wne rze-czy o-po-wiada,
że jest wio-śnie bar-dzo ra-da.
Ach, jak ra-da, ra-da, ra-da...
(Baj, baju, z mojego kraju, s. 52)
Sedí žába v rybníku,
divné věci říká,
že se těší z jara.
Ach, jak je ráda, ráda, ráda...

Samozřejmě, že využití Jasiczkova souboru Vyprávěj pohádky z mého kraje
se neomezuje pouze na práci s dětmi ve škole, ale má své místo i v domácí
knihovničce, například při uvádění dítěte do světa poezie, beskydského regionu,
10
Od října 1995 se v několika číslech Jutrzenky objevily Morgovy melodie na Jasiczkovy
básnické texty.
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horské krajiny a její osobité atmosféry, což vše ve výsledku napomáhá k utváření etické citlivosti a pocitu krásy.
Poezie Henryka Jasiczka syntetizuje (podobně jako je tomu v jeho tvorbě pro
dospělé) tradice skamanderovské poetiky a umělecké zkušenosti Leopolda Staffa, „znajduje szczególne upodobanie w konstrukcji gładkiego i dobrze zrymowanego wiersza, wyposażonego w całe możliwe bogactwo poetyckich ozdób,
w całe różnorodne bogactwo tropiki” (Nawrocki 1968, s. 26; nachází zvláštní
náklonnost v konstrukci hladkého a dobře zrýmovaného verše, vybaveného
celým možným bohatstvím básnických ozdob, celým různorodým bohatstvím
tropiky). Můžeme se také zamýšlet, jestli až barokní bohatost rudé (červené),
bílé, zlaté, stříbrné, šedé a černé barvy je v Jasiczkových básních psychologicky
i umělecky zcela odůvodněná. Witold Nawrocki se domnívá, že tomu tak je,
neboť Jasiczkovy metafory a básnické přívlastky, které potrhují barevnost světa,
jsou přesné, jelikož dětská fantazie je eidetická (Nawrocki 1968, s. 26). To znamená (fenomenologicky nebo husserlovsky řečeno), že je schopna prožívat napodobující i produkující představy stejně výrazným a živým způsobem, jakým
se prožívají představy při přímém vjemu. Její vlastností je schopnost udržovat
v myšlení po delší dobu a důkladně (téměř fotograficky) vjemové obrazy.
Můžeme na závěr říci, že podobně jako je tomu v případě Joanny Kulmowé,
Jana Sztaudyngera, Jerzyho Kiersta11, kteří se snaží dát nejmladšímu čtenáři co
nejvíce estetických podnětů, co nejvíce dobrých a pěkných asociací, nebarevnější a nejspecifičtější vizi světa, Jasiczkova poezie pro děti je charakterizována
poetickou fantazií, originální obrazností v kombinaci s lyrismem a jemným humorem.
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Abstract
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 literature (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.
Abstrakt
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 komentarzem itp.). Pojawiają się także –
choć o wiele rzadziej niż teksty literackie – publikacje o tematyce społeczno-kulturalnej, przede
wszystkim artykuły jubileuszowe o pisarzach i działaczach czeskich, informacje o wydarzeniach
kulturalnych w Czechach, takich jak np. obchody 60 rocznicy urodzin Adolfa Černego czy sprawozdania ze spotkań z literaturą serbołużycką w Pradze.
Keywords: Czech language, Sorbian language, Sorbian press, journal Łužica, bohemica, poetry, prose,
occasional texts
Słowa kluczowe: język czeski, jezyk łuzycki, prasa serbołużycka, czasopismo „Łužica”, bohemica, poezja,
proza, teksty okolicznościowe

„Łužica”, ukazująca się w latach 1882–1937, należy do pism powołanych do
życia przez tzw. drugą generację serbołużyckich budzicieli narodowych, głosicieli idei wzajemności słowiańskiej. Można powiedzieć, że powstało z połącze-
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nia dwu wówczas, nie zawsze regularnie, wydawanych czasopism: „Lipy Serbskeje” i „Łužičana”, których myśl przewodnia była zbliżona (por. Völkel 1984).
Pierwszym redaktorem „Łužicy” został Arnošt Muka, który cele nowego czasopisma łużyckiego formułował następująco:
„Łužica” ma dźiwać na wšestronske potřebnosće wšěch swěrnych Serbow, starych a młodych,
Hornjołužičanow a Delnjołužičanow, a ma być organ wšitkich serbskich towarstwow, wědomostnych a zabawnych, měšćanskich a burskich, studentskich a njestudentskich (cyt za: Völkel 1984,
s. 62).

Z tego względu na pierwszym miejscu znalazły się teksty oryginalne oraz
przedruki i tłumaczenia poezji, prozy i innych form piśmiennictwa serbskołużyckiego i słowiańskiego, a dopiero w dalszej kolejności artykuły dotyczące zagadnień przyrodniczych, geograficznych (a raczej: krajoznawczych) i realioznawczych. Wpływ starszej generacji, tzw. budzicieli narodowych Łużyc, na rozwój tego czasopisma widać zwłaszcza w ukierunkowaniu go na kulturę i literaturę Czech, gdzie większość budzicieli pobierała nauki i na których często wzorowano się1.
Charakter „Łužicy” determinowały przede wszystkim poglądy społeczno-polityczne członków redakcji pisma. Pierwsze dziesięć lat bowiem „Łužica”
pozostawała pod wpływem starszych działaczy narodowych i pisarzy łużyckich.
Dopiero w drugim dziesięcioleciu wpływ ten się rozluźnia, a pod koniec XIX
wieku charakter pismu nadają Młodołużyczanie (np. Mikławš Andricki, Jakub
Lorenc i Ota Wićaz). Było to wynikiem przekonania, że „Łužica”, kontynuując
linię „Serbskeje Lipy”, a także myśl pierwszego redaktora naczelnego, Arnošta
Muki, iż należy otworzyć się na literaturę obcą i wśród niej promować literaturę
serbołużycką, coraz bardziej oddalała się od idei budzicieli narodowych. To
wywołało poczucie, że „Łužica” staje się pismem niełużyckim. Tę myśl jeden
z Młodołużyczan wyraził w sposób następujący:
Sylna kritika Młodoserbow měrješe so na přepjate dźiwanje na cuzbu, štož so stawaše na košty
čitarjow doma (cyt za: M. Völkel 1984, s. 65).

Ów fakt doprowadził do przejęcia przez Młodołużyczan redakcji czasopisma, które od roku 1896 redagował M. Andricki (do 1903 r., początkowo wspólnie z A. Muką), a następnie Jakub Bart-Čišinski (do 1908 r., kiedy w wyniku
ciężkiej choroby musiał się zrzec funkcji redaktora naczelnika pisma). Wów1

Łużyczanie byli również zainteresowani kontaktami z Pragą. Sami też pisali teksty o Pradze
i o Czechach oraz wiersze poświęcone Czechom lub opisujące piękno Pragi, np. J. Bart drukuje
w 1883 r. wiersze: Dopomnjenka na Prahu, Stara Synagoga, Hród Waldštejnowy, Na Hradčanach, a w roku 1900 ukazuje się artykuł Endemosa, który rekonstruuje w nim nazwę Praga,
wywodząc ją od słowa paragam (za słownikiem indoeuropejskim Ficka). Przywołuje również
dane historyczne, poczynając od Kosmasa.
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czas, a zwłaszcza za czasów drugiego redaktora naczelnego, „Łužica” przekształca się w periodyk literacko-społeczno-kulturalny (drukujący przede wszystkim prozę i poezję łużycką), chociaż profil ten widać również i w pierwszym
okresie ukazywania się czasopisma. Bart-Čišinski jedynie nieco go zmodyfikował:
[…] do wobsaha je so přijała wěcna, njestraniska kritika, jednało je so wo narodnych, socialnych
a hospodarskich prašenjach a naležnosćach našeho luda. Skrótka, prócowało je so, lud zběhać
k wěrnej kulturje, k swětłu a k swobodźe. Tutu parolu sebi wupalmy do wutrobow a spińmy sebi
do swojich pjasćow a pjerow! (cyt. za: Völkel 1984, s. 68).

„Nowe dążenia” widać również w późniejszym okresie, za kolejnych redaktorów „Łužicy”, którzy postanowili zachować literacki charakter pisma, poświęcając go przede wszystkim piśmiennictwu serbołużyckiemu.
I wojna światowa spowodowała, że dotychczasowa – dość jednorodna – linia
rozwoju „Łužicy” została przerwana. Pismo przez pięć lat nie ukazywało się
(1916–1921). Wznowiono je dopiero w 1921 roku w wyniku zabiegów Arnošta
Muki, który natychmiast przekazał redakcję pisma młodszym kolegom: Jurijowi
Libušowi, Jurijowi Wjeli, Janowi Brylowi, Ocie Wićazowi, Janowi Szymankowi i Markowi Smolerowi.
„Łužica” była czasopismem, które niewątpliwie wywarło ogromny wpływ
na kształtowanie się świadomości łużyckiego społeczeństwa, dlatego zastrzeżenia M. Andrickiego odnośnie proporcji zawartości pisma (serbołużyckie – obce)
wydają się słuszne. Potwierdzają to zwłaszcza numery z lat 1935–1937, kiedy
po dwuletniej przerwie podjęto kolejną próbę wznowienia wydawania pisma.
Artykuły wówczas publikowane odznaczały się ogromną odwagą i żarliwością
ich autorów, gdy idzie o podejmowanie problematyki społecznej i narodowej
(wystarczy tu przywołać artykuły A. Muki dotyczące mniejszości narodowych,
w tym Serbołużyczan) czy o aktywizację wszystkich środowisk zniewolonych
otaczającym Serbołużyczan żywiołem germańskim.
W historii „Łužicy” można wyróżnić trzy etapy, wyznaczone zarówno nazwiskami redaktorów, jak też – najogólniej mówiąc – poglądami i celami (czy
ich modyfikacją) społeczno-kulturalnymi. Pierwszy okres to lata 1882–1903,
kiedy znaczny wpływ na charakter pisma miał Arnošt Muka. Drugi to lata
1904–1916, okres charakteryzujący się częściową zmianą celów pisma, modyfikacją jego obrazu rozpoczętą przez Jakuba Barta-Čišinskiego. Najbardziej różnorodny jest okres trzeci, przypadający na lata 1921–1932 i 1935–1937. Wówczas kolejni redaktorzy próbowali „wskrzesić” dawny charakter pisma. Jednak
częsta rotacja na tym stanowisku niejednokrotnie prowadziła do odchodzenia od
problematyki kulturalnej na korzyść problematyki społecznej. Znalazło to wyraz w pogłębieniu problematyki politycznej i w wyraźnym nakierowaniu tematyki publikacji na poglądy narodowe.
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Ostatnie stwierdzenie odnośnie profilu „Łužicy” wymaga dokładniejszego
opisu i wyjaśnienia, jednak to wychodzi poza ramy niniejszego artykułu. Tutaj
pragniemy skupić uwagę na pytanie: czy i w jakim stopniu wśród litterariów
drukowanych w „Łužicy” dają się zauważyć bohemica. Na pierwszą część pytania możemy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ bohemica w „Łužicy” są i jest
ich wcale niemało. Druga część wymaga bardziej szczegółowego omówienia,
ponieważ ich rozkład jest nierównomierny, a funkcja zależna od czasu ich pojawienia się w piśmie oraz od osoby redaktora naczelnego. Pozostańmy więc przy
wcześniej wydzielonych okresach czasopisma i w ich ramach opiszmy bohemica ukazujące się na jego łamach.
1. Okres I (lata 1882–1903)
W okresie tym można zauważyć wiele tekstów prozatorskich, poetyckich
i okolicznościowych (np. artykuły jubileuszowe, wspomnieniowe czy nekrologi), przy czym najwięcej pojawia przekładów poezji czeskiej.
Poezja czeska stanowiła trzon bohemiców drukowanych w „Łužicy”. Znajdują się tutaj utwory przednich czeskich poetów XIX wieku: Svatopluka Č e c h a (Geronowy směch, Lěčećinski kowaŕ), Juliusa Z e y e r a (Sprawnosć,
Běłej kběži w starej zahrodźe), Karla Jaromíra E r b e n a (Kwasna kola cz. 1
i 2), Jaroslava V r c h l i c k i e g o (Baćon s. Franćiška – 2 razy: w 1890 i 1893
r., Ćicho z tomiku Čarovná záhrada, Primavera, Modlitwa lubujucych, Legenda wo swjatej Zyće I i II z tomiku Nowe basnje episke, Reminiscencija z Tacita
z tomiku Dědictví Tantalovo, Před nocu, Mjetele wšech karbow, Cunjosé-dźiwjosé, Łužiskim Srbam w przekładzie Adolfa Černego; Štyř sonettaj: Suché kosće, Serby (Vždy na ráně), Prawa wótčina, Nowe nalěće (Vere novo) w przekładzie Čišinskiego), Jana N e r u d y (Jutrowna ballada z tomiku Ballady a romance, Nalětnja I i II z tomiku Z jednorych motivow, Zymska, Nazymska –
2 razy: w 1883 r. i 1888 r.) czy Karla H a v l í č k a - B o r o v s k i e g o (5 utworów z tomiku Někotre epigramaty: N.B. měsćanosće, Rada hlupemu Jankej,
Wobklad z ludźmi, Huslerjej k mjeninam, Młodźencam a knježnam). Wszystkie
je łączył fakt, że ich autorzy nawiązywali do dawnego okresu historii własnego
(ale nie tylko) narodu, do mitów lub legend, utrwalonych w pamięci ludu. Ich
autorzy chcieli w ten sposób zbudzić naród z wielkiego letargu, w który został
on wprowadzony przez obcy żywioł. Ponadto utwory te to alegorie utrzymane
w duchu czeskiego romantyzmu (wspomniani poeci należeli oni do różnych
grup literackich: májovców, ruchovców lub lumírovców, niejednokrotnie będąc
ich założycielami), eksponującego czeski naród i walkę o jego prawa do samoistnienia. Cieszyły się one w Czechach wielką popularnością. Z tego względu
serbołużyccy redaktorzy sięgali po nie, chcąc przybliżyć swoim rodakom ducha
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słowiańskiej poezji. Ponadto warto dodać, że w wielu z nich widać nie tylko
pierwiastki ludowe, ale także mesjanistyczne.
Sięgano również po utwory innych pisarzy czeskich okresu odrodzenia narodowego, jak np.: Josefa V. S l a d k a Hwězdy, sonet Makojčka (z tomu Ze života), Njekhodź k nam (z tomu Sluncem a stínem), Trawa, których typowym tematem była czeska wieś, a zwłaszcza chłop-oracz, który stał się symbolem czeskiego narodu; Antonína K l á š t e r s k i e g o (Wjesny faraŕ, W šuli), naśladowcy poezji Jaroslava Vrchlickiego; Karla K u č e r y (Tizian), autora wierszy
o bohaterach heroicznych; Adolfa H e y d u k a (A slónčko domčk swój dźěše
z tomu V zátiší), piewcy czeskiej i słowackiej przyrody; Bohdana J e l í n k a
(Dźědej), członka poetyckiej grupy Lumírovcy; Ladislava Q u i s a (Hłupy
Hans, Bratřa z Tutkowa, Šwanda dudak, Ferdynand Brězyna), redaktor czasopisma „Slovan”, a także współpracownik „Národních listów”; Ladislava K v a p i l a Letnja nóc (z tomu Liber aurus), znany przede wszystkim jako dramaturg
i dyrektor literacki Teatru Narodowego w Pradze, hołdująca narodowemu dramatowi historycznemu; Strofy (z tomu Ćicha lubosć) i Otakara M o k r e g o Ze
sona, Bjez wotmołwjenja (z tomu Jarem a šerem), redaktora serii Tania Biblioteka Narodowa (Laciné knihovny národní) i załozyciela ilustrowanego czasopisma „Domácí krb”, a także współpracownika „Národních listów”.
Czeską prozę drukowano w Łužicy” wyłącznie w pierwszym okresie ukazywania się pisma. Są to utwory następujących pisarzy: Jana N e r u d y Wampyr
(w przekładzie A. Černego i Franjo w przekładzie Łužana z tomu Různí lidé),
Błazniwy Jóna (z tomu Arabeska w przekładzie A. Černego) i Wódny muž
(z tomu Malostranské povídky w przekładzie Łužana), Juliusa Z e y e r a Zahrada Marianska i Swjata swójba w Egiptowskej (w przekładzie J. Serbina2), Svatopluka Č e c h a Kij Pětra Kaspara Swěteckého (z tomu Několik povídek a různých črt w przekładzie A. Černego), Boženy N ě m c o v e j Kněz wučeŕ (cz. 1–4
w przekładzie J. Krala) i Karla V. R a i s a Stara pastyŕka (w przekładzie J. Serbina), a także pisarza, opisującego w swych utworach pozytywny udział Słowian w armii austrowęgierskiej armii, Emanuela M i ř i n o v s k i e g o (Słódka
samota Ghazel). Wśród zamieszczonych w budziszyńskim piśmie utworów prozatorskich trudno dopatrzyć się jakiegoś celowego wyboru. Trzeba raczej
stwierdzić, że były one drukowane na zasadzie przypadku (prywatnych kontaktów redaktora naczelnego z pisarzami, którzy albo sami przekładali, jak np.
Adolf Černý, albo przekazywali je innym, jak np. Jan Serbin, lub z autorami
przekładów poszczególnych utworów literatury czeskiej, zlecanych im przez redaktora naczelnego). Chociaż i w tym przypadku daje się zauważyć tendencja
2

Ten ostatni utwór został opatrzony uwagą: „Pokazka z nejnowšeje českeje prozy” („Łužica”
1899, s. 18).
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zamieszczania tych utworów (lub ich fragmentów), których tematyka dotyczy
wsi czeskiej, ludowych przypowieści i legend.
Dużą zasługę w doborze autorów czeskiej prozy miał praski sorabofil, Adolf
Černý, dobrze znający sytuację społeczno-polityczną i kulturalną zarówno w Czechach, jak i na Łużycach. Z tego względu wśród autorów tekstów opublikowanych w tym czasopiśmie pojawili się pisarze współcześni redaktorom Łužicy”.
Warty jednak podkreślenia jest fakt, że wśród przekładów prozy czeskiej daje
się zauważyć znaczną grupę utworów wykorzystujących tematykę i motywy ludowe, czym wydają się być bliższe czytelnikowi serbołużyckiemu. Włączały się
bowiem one w tzw. nurt „budzicielski”. Ponadto przekłady prozy czeskiej niejednokrotnie były drukowane na zasadzie wzajemności czesko-łużyckiej (można by powiedzieć, że w ramach realizacji wówczas jeszcze dość żywej i aktualnej tzw. wzajemności słowiańskiej)3.
Trzecią grupę tekstów poświęconych Czechom stanowią artykuły rocznicowe i nekrologi. Wśród pierwszych znalazły się trzy krótkie artykuły wspominające znaczące postaci czeskiego życia społecznego i literackiego: Jan Amos
Komenski (1892, artykuł upamiętniający 300 rocznicę urodzin wielkiego Czecha), František Ladislav Čelakovský. Jubilejny lisćik wulkemu mužej k 100. narodninam (1899, artykuł napisany przez Mikławša Andrickiego, niestrudzonego
bojownika o prawa Serbołużyczan, który bardzo wysoko cenił zaangażowanie
przedstawiciela czeskiego odrodzenia narodowego, a przede wszystkim jego
pracę Mudrosloví národa slovanského v příslovích) i Jaroslav Vrchlický. K Jeho
abrahamowinam łužiskich Serbow wothłós (1903, ), a także jeden obszerny ilustrowany artykuł Pomnik čěskeho zemjana [Jurija Wrábského z Wráby] w Lutolskej cyrkwi, ukazujący postać czeskiego ziemianina, który po jednej z sutych
biesiad utopił się w Jeziorze Lutolskim. Pamiątką po tym wydarzeniu jest zachowany do dziś pomnik postawiony tuż koło jeziora oraz obraz, przedstawiający topiącego się J. Wrábskiego, a także zapisana tam w języku łacińskim
elegia na jego cześć.
„Łužica” również informowała społeczność lokalną o śmierci osób, związanych z Serbołużyczanami. Z tego względu zamieszczono nekrologi: propagatora idei wzajemności słowiańskiej Eduarda Jelínka (1897), pisarza czeskiego,
którego teksty były drukowane w „Łužicy”, Jana Nerudy (1891), a także czeskiego księdza katolickiego, historyka zajmującego się historią czeskiej muzyki
sakralnej i założyciela Towarzystwa św. Cyryla (Cyrilská jednota), Karla
3

„Od Nerudových dob byli v českém básnickém světě lužickosrbští básníci oblíbeni. Chodili
rádi studovat do Prahy. Mezi nimi zvlášť pro Prahu zahořel Jakub Čišinski, vlastním jménem
Jakub Bart. [...] Čišinski zastupoval na př. Lužické Srby při pohřbu Palackého a položil k jeho
rakvi věnec” (Pražák 1955, s. 403).
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Konráda, profesora gimnazjalnego (1895), który zmarł listopada 1894 w Pradze. Teksty te były przysyłane z Pragi i z reguły pisał je Adolf Černý, współpracownik pisma.
2. Okres II (lata 1904–1916)

Poezja
Jaroslav V r c h l i c k ý (Łužiskim Srbam w przekładzie Adolfa Černego drukowana ponownie4, pozostałe wiersze w przekładzie Jakuba Barta-Čišinskiego:
Sonettaj: Duša mojeho ludu, Serbska běda z tomu Hlasy v pouští, Być swój,
Jězorowe róže z tomu Z hlubin, Na sedmi strunach, Viaticum,), Karel Jaromír
E r b e n (Złosane kolasko w przekładzie Wěsława Serba-Chejmacańskiego,
chłopa czeskiego, który nauczył się łużyckiego z „Serbskiego casnika”), Adolf
H e y d u k (Hořec a srdečnik, Zatyskanje), Josef S l a d e k (Selské písně, Sylny
budź w przekładzie Jakuba Barta-Čišinskiego), Jan N e r u d a (Maćeŕcy w przekładzie Jakuba Barta-Čišinskiego), Jan R o k y t a (Mojemu słóncej z tomu Lilie
z Tvých záhrad w przekładzie Čišinskiego), R. M a y e r (Daj być!, We wichoru), Madlena W - c (Dopomjenka na česku wójnu – podawame tu jimawu
pěsničku, z kotrejž je zarěčała wěsće nejněžniša disa: z prostymi słowami,
z prosćiej formy – ale čujaca duša”, s. 52).

Dramat
Gero historiska hra w štyrjoch jednanjach. Napisał Alois Jirásek. Autorisowany přełožk Mikławša Andrickeho, předsłowo přełožerja k činohrje Aloisa
Jiráska Gero:
Pohnuty połožich pjero, dokónčiwši přełožk zrudneho dźeła. Přetož widźach, zo su poměry
hišće podobne, a zo ničo nejeje ćežo wukorjenić w ludach, dyžli zaryte a zarosćene njepočinki.
Sławny čěski romancier a dramatik je maćznu do rukow wzał, kotruž su před nim hižo mnozy
do rukow brali, mjez nimi tež naš Mato kószk. Ale wjele wjacy hač šěroke epos skutkuje hra
a jeje pohnute wotřasawace jednanja. [...] Wón [Jirásek – przyp. M.B.] je zrały muž njewšědneho
wótčinskeho zapała, ale nic mjenje rozsudneho charaktera, talent. Je-li štó, to wón swój narod
znaje, swój słowjanski narodů wšak wšitcy smy jeneje swójby. Tohodla chyše Jirásek z tutej
struchłej hru tež swojich najwužšich krajanow powučić a jim wobraz dawnych zwadow
a překorow přetstajić, jakož wone bohužel w całej našej słowjanskej rodźinje hišće přitomne su
(s. 87).
4

Łužiskim Serbam (pěseń od Jaroława Vrchlickeho poswjećena Michałej Hórnikej a Janej
Ernstej Smolerjej ze zběrki Na domácí půdě přeł. A. Černý) drukowana kilka razy: 1891, 1912.
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Jubileusze
1914 Prěni wopyt A d o l f a Č e r n é h o wo Łužicy napisał Kanr Šewčik (artykuł napisany z okazji 50. urodziny Adolfa Černégo);
1914 A d o l f H e y d u k święci swoje 80 urodziny;
1916 Z galerije čěskich přaćelow Łužiskich Serbow, MUDr. J o z e f W i n a ŕ
(40. urodziny lekarya Serbowki), napisał Josef Páta;
1915 Dr H a n u š M á c h a l a Serbjo. K jeho jubilejej napisał Jozef Páta
(Máchal to profesor Uniwersytetu Karola, historyk literatury);
1913 K a r l H a v l í č e k - B o r o v s k ý (napisał Mikławš Andricki) bardzo obszerny artykuł z fotografią;
1906 P ě t r B e z r u č k jeho 60. narodninam (bez podpisu autora);
1906 Jubilej Jakuba Čišinskeho napisał A d o l f Č e r n ý.

Nekrologi
1900 Za čěskeje žonu a spisovaćelku napisał Mikławš Andricki [K a r o l í n a
S v ě t l á] porównuje ją do Němcovej (jak Čisinski do Zejlera); Ja r o s l a v V r c h l i c k ý: Procházka-Zarjeńk (artykuł pośmiertny 1912);
1912 J a r o s l a v V r c h l i c k ý – telegram Emila Frýda, który informuje
o śmierci poety;
1914 J a k u b A r b e s – autor R. nazwał go pierwszym reprezentantem czeskiej prozy;
1914 Čěskeje rowy, ktrych znajduje się informacja o JUDr. J a n i e P o d l í p n y m – działaczu czeskiego Sokoła, i prof. H a n u š u T r n e č k u –
czeskim muzyku.
3. Okres III (lata 1921–1937)
Okres ostatni charakteryzuje najmniejsza ilość druku tekstów czeskich,
zwłaszcza z literatury pięknej. Znajdziemy w tym czasie jedynie utwory trzech
wybitnych poetów czeskich: Petra Bezruča, Otokara Březiny i Jaroslava Vrchlickiego, a właściwie przede wszystkim pierwszych dwóch, ponieważ w 1930 r.
ukazał się czeski przekład Fausta Goethego, którego dokonał Jaroslav Vrchlický (dopřełožiwši Goethoweho Fausta), następnie z języka czeskiego przełożył
na język górnołużycki Ota Wićaz.
Utwory Petra Bezruča, np. Mjetel, Jatrowa kwětka, Žermanice, Šlezske lěsy,
Tojena chlozna, Čerwjeny kwěć, Jinne, Hewjeŕ, Ostrawa, Viburnum Opulus I,
Monotropa Hypopitys, Štó na moje městno?, Smjerć Caesarowa, Didus ineptus,
Par nobile, Dźen Palackeho, Jenož jókróć, Ty a ja!, Blendowicy. Idyla w mły-
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nje, Dwě wjescy5, Haty za Paskowom, Leonidas, Hanacka wjes, Kyjow, Pteni,
Wjes nad Ostawicu, Narodna Maskerada, Střebowski młyn, Hoelderlin nad Neckarom, Plumlow I i II, Zemja pod horami, Lazy, Staršik (Sebecio wulgaris)6
ukazywały się niemal regularnie przez cały okres. Przekładów dokonał Ota Wićaz, który stwierdził, że „Podawame tu někotre socialne pěsnje Petra Bezruča
z woprawdźe elementarnej mocu čuća přełožene do wšitkich kulturnych
rěčow...”. Tym samym dał wyraz nie tylko wielkości poezji czeskiego poety,
ale także wskazał kryterium wyboru, drukowanej na łamach serbołużyckiego
pisma czeskich wierszy. Na marginesie trzeba dodać, że wszystkie one dotyczyły problematyki społecznej ludu śląskiego. Ich autorzy bowiem skupiali się
głownie na problematyce społeczno-narodowej czesko-polskiego pogranicza.
Ponadto Petr Bezruč sam utożsamiał się pogranicznym ludem uciskanym i sięgał w swych utworach po ich gwarę. Ostro atakował ciemiężców. Krytyka Petra
Bezruča była wymierzona przeciwko pseudobogatemu mieszczaństwu, szczególnie w Czechach, z którymi chciałby walczyć, dodając innym siły i wiarę
w zwycięstwo.
Nieco inna myśl przyświecała Otokarowi Březinie, który się w swoich utworach skierował ku filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Jego wiersze ujmują
tzw. neoplatoński idealizm. Jako humanista i symbolista szukał drogi do samopoznania i samookreślenia wśród współczesnego jemu chaosu we świecie.
Właśnie motyw samokreślenia był tym, który łączył poszukiwania nowej, dwudziestowiecznej inteligencji łużyckiej z wierszami Březiny. To też przedstawiają wiersze przełożone na język górnołużycki i drukowane na łamach
„Łužicy” (Moja maćeŕ z tomu Tajomne daliny, Nalětnja nóc z tomu Rucy, Switanje na zapadźe z tomu Switanje na zapadźe, Zemja? z tomu Twaŕjerjo cyrkwje, Hrabyń, Basnik wo sebi; wiersz Gódy přełožił W. Srb Chejnicański7).
W tym okresie nie wydrukowano żadnych przekładów prozy czy dramatów
czeskich. Natomiast można zauważyć dużo więcej drobnych informacji o Czechach i życiu kulturalnym w Czechach. Wśród nich najwyraźniejszą grupą są
artykuły rocznicowe (w tym jeden nekrolog). Z reguły miały one charakter arty5

Dwě wjescy zostały przełożone w dwóch językach: dolnołużyckim i górnołużyckim i zamieszczone w tym samym numerze: 1929, nr 2, s. 11: Dwě wjasce w przekładzie dolnołużyckim
Měrćina Nowaka-Njechorńskiego.
6
Hanacka wjes, Kyjow, Pteni, Wjes nad Ostawicu, Narodna Maskerada, Střebowski młyn,
Hoelderlin nad Neckarom, Plumlow I i II, Zemja pod horami, Lazy, Staršik – wiersze te ukazały
się na s. 55, 60, 62, 75, 78, 85.
7

Niektóre z nich były drukowane w częściach, np. Kwasna košla Karla Jaromíra Erbena była
drukowana w 1895 r. (s. 51) i w 1896 (s. 14–15), Baćon s. Františka. Legenda wot Jarosława
Vrchlickeho (1883; dokończenie w 1891) czy Nalětnja nóc w 1928 (nr 8–9, s. 61) itp.
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kułu, chociaż w jednym przypadku (w roku 1929) wydrukowano jedynie portret
Josefa Páty i podpisano go „Universitny prof. dr Jozef Páta. Čestny sobustaw
Maćicy Serbskeje” („Łužica” 1929, nr 11, s. 81). Pozostałe teksty dotyczyły ludzi, którzy albo współpracowali z redakcją „Łužicy” (Wosłowjenje Adolfa Černeho w Hradcu Králové. Za Łužicu napisał V. Zameškal, přeł. Jan Serbin – rubrika: Słowjanske rozhlady; Českoserbski wječor na wosławjenje 60. narodninow Adolfa Černeho wo Prazy. Piše jednacel Jan Cyž wo Prazy; Adolf Černý
k šedesátinám nadšeného šeřitele slovanského uvědomění; 1928), albo byli znani w środowisku łużyckiej bohemy (Alois Jirásek. Łužiski wěnčk k jeho 75. narodninam, 1926; Wulki čěski basnik Alois Jirásek njeboh O.W.; 1932; Otokar
Březina. K šesćdźesaćinam čěskeho basnika a filosofa, 1928). Z reguły były to
teksty pisane przez członków redakcji pisma, choć w przypadku Otokara Březiny tekst napisał profesor Uniwersytetu Karola w Pradze Josef Páta.
W roku 1926 umiera w Pradze Eliška Krasnohorská, poetka, tłumaczka i bojowniczka o wolność Czech. Patos jej patriotycznej liryki był podkreślany nie
w Czechach, ale również na Łużycach. Nic więc dziwnego, że w tym w ostatnim numerze 1929 r. ukazał się medalionem, a pod nim wiersz, ofiarowany niedawno co zmarłej poetce. Ten nietypowy i jedyny w tym okresie nekrolog (Postrow wulkeje čěskeje basnjeřki Hilže Krasnohórskeje, 1926) mieścił się w konwencji artykułów rocznicowych drukowanych w poprzednim okresie pisma.
Pozostałe drobne bohemica dotyczyły przede wszystkim kilkuwierszowych
informacji zamieszczanych na końcu czasopisma8 drukowanych mniejsza
czcionką niż pozostała część. Wybijały się tutaj jedynie trzy artykuły. Chodzi
o przedruk artykułu Josefa Páty z „Národnych listów” zatytułowanego Njezabudźmy na Łužicu (K 15lětnemu wobstaću češkoziskeho towaŕstwa Adolfa Černého wo Prazy) („Łužyca” 1922), artykuł Ludvíka Kuby Słowo wo serbskich
rejach, przełożony przez Otę Wićaza, w którym autor z pozycji muzykologa
opisuje łużyckie tańce ludowe („Łužyca” 1932), oraz druk Listów uniwersitneho prof. J. Páty z Łužicy (cz. 1–3, „Łužyca” 1932). Ponadto informowano czytelników o głosach w czeskiej prasie („Národní politika”, „Československá republika” i „Pondělník”) dotyczących Łużyc.
Nowością tego okresu jest utworzenie od 1930 r. stałych rubryk: „Literarne
nowosće” i „Naše jubileje”, które redagował Ota Wićaz. Wprawdzie recenzje
8

Np. Hospodaŕska organizacija čěskich burow, Sokołstwo. Załoženje Sokoła a jeho podstata,
spisał J. Pelikán (podpisał J. Páta: „Wo złotej słowjanskej Prazy, 15. nalětnik 1923”), Rozprawy
towaŕstwa Serbowski wo Prazy; Prěni zjězd słowjanskich filologow podał B. Šwjela (tu portret
Dobrovskiego); Serbski wječor wo Prazy (inicjatywa Jana Bryla z towarzystwem Małostranskich
akademików).
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już wcześniej ukazywały się9, to jednak były one zamieszczone w szeregu innych krótkich informacji dotyczących różnych tematów. Teraz tworzyły samodzielny blok10.
Na zakończenie należy dodać, że osobą uprzywilejowaną na łamach Łužicy”
był Adolf Černý, który publikował tutaj nie tylko przekłady poezji czy prozy.
W 1928 r. wydrukowano także bibliografię jego prac (Zapiski literarnych
dźěłow A. Černeho), podzieloną na następujące części: Serbskeje pěsni, Knihi,
Pěsnje, kiž su přełožene do serbšciny wo Adolfu Černem, Jeho basnje, Nastawki
wo Serbach. Bibliografię zestawił Ota Wićaz. Wcześniej zaś drukowano w odcinkach jego Powěsce wo pokładach ze zběrkow Adolfa Černeho I–VI, Błóta
(z serii Lužické obrázky) w przekładzie J. Serbina, a także felieton Kališ, drukowany w 1897 r. na łamach „Národnich listów”.
Bohemica nie należą do tekstów rzadko drukowanych w „Łužicy”. Dotyczą
przede wszystkim literatury pięknej (poezji i prozy, rzadziej dramatu), sporadycznie zaś naukowej (opis tańców łużyckich, wykonany przez Ludvíka Kubę,
tekst nutowy utworw Bedřicha Smetany z komentarzem itp.). Do bohemiców
niewątpliwie należy także zaliczyć publikacje o tematyce społeczno-kulturalnej,
przede wszystkim artykuły jubileuszowe o pisarzach i działaczach czeskich, informacje o wydarzeniach kulturalnych w Czechach, których tematem była literatura lub kultura serbołużycka (jak np. obchody 60 rocznicy urodzin Adolfa
Černego), czy sprawozdania ze spotkań z literaturą serbołużycką w Pradze.
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Górnośląskie przywiązanie do tradycji religijnej
w życiu śląskich Teksańczyków
Abstract
The article concentrates around the group of Silesian emigrants who left their homeland after
the call of Fr. Leopold Moczygemba in 1854 and having settled in Texas. They founded the first
Polish settlement in Panna Maria due to their determination, Silesian religiousness and stubbornness. The attachment to religious values and Silesian dialect allowed the first generation of emigrants to survive the harsh Texan conditions which they successfully passed over to other generations. The author of this article presents a brief characterization of the most significant Silesian
parishes in Texas and analyses the influence of religious values and Silesian tradition on current
immigrant families on the basis of individual research of the fourth and fifth generation of emigrants who regularly visit Poland in search for their heritage.
Abstrakt
Tematyka artykułu oscyluje wokół grupy śląskich emigrantów, którzy opuścili swój kraj rodzinny za namową ojca Leopolda Moczygemby w 1854 roku osiedlając się w Teksasie. Założyli
tam pierwszą polską osadę Panna, dzięki swojej determinacji, śląskiej religijności i uporowi.
Przywiązanie do tradycji religijnej i gwary śląskiej pozwoliło przetrwać w trudnych teksańskich
warunkach pierwszemu pokoleniu, które zdołało przekazać wartości ziemi śląskiej kolejnym pokoleniom imigrantom. Autor artykułu przedstawia krótką charakterystykę najważniejszych
śląskich parafii w Teksasie i dokonuje analizy wpływu wartości religijnych i tradycji Górnego
Śląska na życie kolejnych, współczesnych pokoleń imigrantów śląskich w Teksasie na podstawie
własnych badań przeprowadzonych wśród czwartego i piątego pokolenia, które odwiedza śląską
ziemię w poszukiwaniu swoich korzeni.
Keywords: Silesian Texans, tradition, religious values, Polish parishes, Upper Silesia
Słowa kluczowe: Śląscy Teksańczycy, tradycja, religijne wartości, polskie parafie, Górny Śląsk
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Kawałek Ciebie biorę ze sobą Śląsku mój Gdziekolwiek będę, Ty jak kamień przy mnie stój Cokolwiek zrobię, w którąkolwiek pójdę stronę Poniosę
Ciebie jak perłę w mojej koronie1
Słowa zacytowane powyżej pochodzące ze współczesnej wersji spektaklu
Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach z 2015 roku
ukazującego historię emigrantów z Górnego Śląska, w bardzo wymowny sposób niosą przesłanie o istocie małej ojczyzny w życiu Ślązaków na emigracji.
Śląska dziewiętnastowieczna historia emigracji do Stanów Zjednoczonych wydaje się być niepodzielnie związana z przywiązaniem do tradycji religijnej i kultury swoich praojców. Emigranci, którzy przybyli do Nowego Świata za namową rodaka z Płużnicy księdza2 Leopolda Moczygemby, nader pozytywnie
oceniającego teksańskie warunki w listach pisanych do swoich braci i rodaków,
udali się tak naprawdę w nieznane. Podejmując ryzykowną decyzję o opuszczeniu Śląska, kierowali się względami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Klęski żywiołowe, trudna sytuacja gospodarcza, powódź, zniszczone zbiory, dyskryminacja klasowa i językowa zdecydowanie ułatwiły Górnoślązakom
podjęcie decyzji o emigracji za ocean. Zabrali wówczas ze sobą niewiele, bo jedynie nadzieję na polepszenie sytuacji swojej i swoich rodzin i przede wszystkim wiarę w Boga, zakorzenioną w społeczności śląskiej od wielu pokoleń.
To właśnie księdzu Leopoldowi zaufało około 100 śląskich rodzin opuszczając
swoją ojczyznę w 1854 roku. Podróż do Nowego Kraju okazała się nadzwyczaj
mozolna dla pierwszej grupy emigrantów. Trudy wędrówki do San Antonio
(nierzadko tragicznej w skutkach), szerzący się dookoła step, nieznajomość języka, ogólne zniechęcenie i rozczarowanie miało jednak wynagrodzić spotkanie
z księdzem Leopoldem Moczygembą. Pomimo, że emigranci nie spotkali swojego przewodnika duchowego w porcie, podążali dalej do wyznaczonego celu
z nadzieją w sercu, mając jedynie, jak opisuje ksiądz Zdzisław Peszkowski:
[...] kilka narzędzi, i figurę zdjętą z krzyża, jako pamiątkę z rodzinnej opuszczonej wsi – bardzo
piękny symbol przywiązania do gniazda rodzinnego i wiary” (Peszkowski 1985, s. 21–22).

Ich długa i wyczerpująca podróż, jak głosi legenda, miała zakończyć się 24
grudnia 1854 roku pasterką odprawioną pod dębem przez księdza Leopolda
Moczygembę.
1

Fragment piosenki pochodzącej ze spektaklu Western (Teatr Śląski w Katowicach) reż.
A. Pałyga, 2015.
2

Leopold Moczygembą był członkiem zgromadzenia franciszkanów konwentualnych i zmartwychwstańców i wówczas zwracano się do niego: ojciec Leopold. W późniejszym okresie swojego życia po sekularyzacji uzyskał tytuł księdza diecezjalnego i tak też jest określany w zbiorach
naukowych.

Górnośląskie przywiązanie do tradycji religijnej w życiu śląskich Teksańczyków

185

Karty historii potwierdzają, że Górnoślązacy nigdy nie zapomnieli o swoim
chrześcijańskim powołaniu. Pomimo, arcytrudnych wręcz warunków, z którymi
przyszło im się zetknąć w Teksasie, nie zaniechali kultywowania tradycji religijnej. Pierwsze msze św. odprawiane w Pannie Marii w różnych miejscach, takich jak „meksykański barak” (Dworaczyk 1987, s.21), stara wozownia, czy
murowana stodoła, nie tylko umacniały Górnoślązaków dając im poczucie
wspólnoty, lecz również, a może przede wszystkim, były aktem dziękczynienia
i prośbą o siłę aby stawić czoła zadaniom, które Bóg dla nich przygotował. Panna Maria, której nazwa jest nieprzypadkowa bo najprawdopodobniej związana
z bullą papieską Piusa IX z 1854 roku o dogmacie Niepokalanego Poczęcia
Panny Maryi, stała się pierwszym tak istotnym miejscem życia religijnego dla
Ślązaków. To właśnie tutaj zaczęła się budowa kościoła, który miał jednoczyć
śląską, i nie tylko, społeczność. Dzięki przychylności wielu organizacji, mozolnej pracy imigrantów oraz wsparciu księdza Leopolda Moczygemby 29 września 1856 roku pomyślnie zakończyła się budowa kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół stał się kolebką życia
społecznego, lecz przede wszystkim „przeszczepieniem” na grunt amerykański
tradycji religijnych kraju rodzinnego. Surowość wnętrza kościoła została ożywiona głęboką wiarą, zakorzenioną w sercach imigrantów. To miejsce do dziś
gromadzi kolejne pokolenia śląskich emigrantów, którzy Marii zawierzają całe
swoje rodziny.
W tym miejscu należy podkreślić szczególne przywiązanie Ślązaków do praktyk i obrzędów religijnych przekazywanych później kolejnym pokoleniom nie
tylko w Pannie Marii, lecz również innych miejscach kultu religijnego, jak chociażby w Banderze, osadzie położonej 53 mile za zachód od San Antonio,
w której w 1858 roku dzięki determinacji jedynie 16 śląskich rodzin, powstał
drugi najstarszy polski kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa3, który
później posłużył jako szkoła. Inna parafia o polskojęzycznej nazwie, Cestohowa, powstała około 1873 roku. To właśnie tam, dzięki pracy około czterdziestu
śląskich rodzin, powstała szkoła, która pierwotnie służyła również jako kaplica.
Mieszkańcy Cestohowy którzy mieli możliwość brać udział w mszy św. sprawowanej przez ojca Felixa Zwiardowskiego jedynie raz w miesiącu – w wyjątkowych okolicznościach częściej – wyszli z inicjatywą budowy własnego kościoła. Głównymi inicjatorami tego pomysłu byli Steve Tycman, Anton Jarzombek i Jacob Lyssy (Flores, 1973 s. 16). To właśnie oni starali się pozyskać zarówno ziemię pod budowę kościoła, jak również fundusze. Musieli zmierzyć się
z wieloma trudnościami, jednak prace zostały zakończone, w kościele powstał
ołtarz ufundowany przez parafian, nad którym zawisł obraz Matki Boskiej Czę3

Nazwa miała upamiętnić polskiego biskupa krakowskiego.
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stochowskiej, będący kolejnym polskim akcentem. Wszystkie trzy ołtarze znajdujące się w kościele zostały wykonane przez Polaka, Alberta Pewelek. Większość darczyńców było również pochodzenia polskiego, jak chociażby Adalbert Kniejski, który wówczas przekazał 800 dolarów pod budowę kościoła (Flores 1973, s. 16) co zostało zapisane w księdze parafialnej.
Śląscy emigranci przybywający do Teksasu byli praktykującymi katolikami,
lecz nie wszyscy osiedlili się w miejscowości Panna Maria. Niektórzy wybierali
okoliczne miejsca, jak na przykład Martinez Creek, które były trudne do zamieszkania z uwagi na warunki. Zawsze jednak Ślązakom przyświecał jeden cel budowa własnego miejsca kultu. Nie odstraszały ich konfrontacje z Indianami,
którzy często napadali białych przybyszy z Europy nierzadko pozbawiając ich
dobytku lub nawet życia. Przeciwnie, jednoczyli się wspólnie aby wybudować
dla siebie domy i chronić swoje rodziny. W 1871 roku kolejne śląskie rodziny,
Pierdolla, Tudyk, Kravitz i Mihalski przekazały swoją prywatną ziemię pod budowę kościoła, który wybudowano z piaskowca zebranego na pobliskich farmach. Zakonnice z nowo założonego zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia podjęły pracę w miejscowej szkole. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który później przebudowano zgodnie z projektem Leo M.J.
Dielmanna, stał się centrum życia religijnego i kulturalnego społeczności śląskiej w Teksasie. Istotnym jest podkreślenie, że miejsce to nazwano St. Hedwig
(Św. Jadwiga), tym samym kolejny raz odwołując się do śląskiej tradycji.
Innym rejonem, do którego udało się w 1880 roku 65 śląskich rodzin w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, okazało się hrabstwo Wilson w Teksasie.
Byli to przedstawiciele rodzin: Pruski, Lyssy, Korzekwa, Wiatrek, Keller, Dworaczyk, Jaskinia, Nestroy, Drzymała i Moy (Cenniennial... 1998, s. 25). Osiedlili się na terenie nazywanym „Małym Egiptem” w pobliżu rzeki Cibolo, z uwagi
na żyzną glebę i możliwość uprawy ziemi. To był również moment zmiany nazwy tego miejsca na polskojęzyczną – Kosciuszko. Początkowo mieszkańcy
uczęszczali na msze św. do pobliskiej Cestohowy, jednak szybko zaczęła przyświecać im myśl dotycząca budowy własnego kościoła. Głównymi budowniczymi, pod czujnym okiem ks. S. Przyborowskiego, zostali wówczas Franz
Mzyk i Nieschwietz (Centennial... 1998, s. 27). Budowa drewnianego kościoła
pw. św. Anny została ukończona dzięki dotacjom parafian, którzy tłumnie gromadzili się w miejscu kultu tak istotnego dla nich, zawiązując religijne stowarzyszenia i organizacje jak chociażby: Stowarzyszenie Żywego Różańca. Gromadząc się na nabożeństwach mieli sposobność nie tylko zawierzyć swój los
Bogu, lecz uzyskać wsparcie, pomoc i siłę innych rodzin, które zamieszkały
w miejscowości Kosciuszko.
Przy tej okazji należy również wspomnieć inną polską, jedną z najstarszych
parafii – Yorktown. Ślązacy, którzy nie osiedlili się w Pannie Marii, udali się,
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między innymi do Meyersville, niemieckojęzycznej osady w Teksasie, i dalej
do Yorktown, gdzie w 1867 roku zaczęła się budowa kościoła pw. św. Niepokalanego Poczęcia Marii, ukończona w 1868 roku z sukcesem. Do 100 polskich
rodzin dołączyło wówczas 35 rodzin czeskich i nawet kilka rodzin niemieckich
(Warzecha 2000, s. 11).
Po krotce przedstawiona tutaj historia kilku wybranych najstarszych śląskich
parafii w Teksasie ukazuje silną więź emigrantów Górnego Śląska do tradycji
i wartości religijnych, które przenosząc na ziemię amerykańską pozwoliły im
pomyślnie przejść proces asymilacji. Wspólnota religijna stanowiła od początku
na ziemi teksańskiej siłę, z której czerpały wszystkie rodziny emigrantów. Gromadząc się wokół miejsca kultu religijnego nie tracili nadziei na lepsze życie
i jednoczyli się w trudnych momentach, które niewątpliwie były dla nich codziennością. Próbując odnaleźć się w nowej amerykańskiej rzeczywistości
Ślązacy zawsze czerpali siłę z wiary chrześcijańskiej, nawet w trakcie tak trudnych wyborów jak wojna secesyjna, która przecież stała się również ich
udziałem. Z kolei w preambule towarzystwa o nazwie: Zjednoczenie Polskie
Wzajemnej Pomocy Św. Wojciecha z 1872 roku czytamy:
My Polacy wyznania Rzymsko-katolickiego, w celu utworzenia ścisłej jedności, zgody, braterstwa i zaszczepienia wszelkich cnót płynących z zasad Świętej wiary Katolickiej, Stanowimy tę
Konstytucję dla Towarzystwa Polaków mieszkających w San Antonio, Texas, i jego okolicach
(Konstytucja... 1892, s. L).

Paragraf XII tejże Konstytucji, który mówi:
Wszyscy członkowie obowiązani są w dniu, w którym przypada uroczystość Świętego Wojciecha Patrona Towarzystwa, każdorocznie w publicznym pochodzie przybrani w oznaki Towarzystwa, i pod przewodnictwem Marszałka Towarzystwa udać się do Kościoła na nabożeństwo odprawiać się mające na intencyję wzrostu i pomyślności Towarzystwa (Konstytucja... 1892, s. 3).

potwierdza istotę wartości religijnych w życiu imigrantów. Powyższe przykłady
obrazują sposób w jaki Górnoślązacy organizowali swoje życie społeczno-religijne w Teksasie, pomimo iż ich wiara wielokrotnie była wystawiona na
ogromną próbę z uwagi na cierpienia, prześladowania i niewygody, z którymi
zetknęli się w Nowej Ojczyźnie. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że
pierwsze grupy emigrantów z Górnego Śląska, których cechowała wiara, determinacja i siła do przezwyciężania niepowodzeń zdołały z powodzeniem przekazać swą wiarę przodków również kolejnym pokoleniom.
O wyjątkowości Teksańczyków ze Śląska arcybiskup San Antonio, Patrick
F. Flores, w 150-tą rocznicę założenia polskiej osady tak pisał:
Miasto i parafia powstały dzięki grupie 100 rodzin prowadzonych przez ks. Leopolda Moczygembę [...]. Powoli parafia rosła w siłę; później przybyły kolejne rodziny z Polski zakładając kościoły w innych osadach: Cestohowa, Koseiuszko, Bandera [...]. Jesteśmy wdzięczni Waszym
przodkom i Wam za miłość i hojność (Flores 2004, s. 4).
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Rocznicę tę upamiętnił również Jan Paweł II, który 2 czerwca 2004 wystosował list do Teksańczyków. W jednym z fragmentów tegoż listu napisał:
Mam [...] nadzieję, że uroczystości związane z tym jubileuszem wzbudzą u wszystkich podziw
i głęboką wdzięczność za wierność, z jaką poprzednie pokolenia pielęgnowały tradycje religijne
i kulturowe swoich przodków i jak solidaryzowały się duchowo i materialnie ze swymi braćmi
i siostrami w Polsce (Jan Paweł II 2004).

Słowa te potwierdzają niezwykłe znaczenie Panny Marii w życiu zarówno
przeszłych jak i obecnych pokoleń.
Ksiądz Edward Dworaczyk podkreśla również inne jakże istotne wydarzenie
w życiu śląskich imigrantów. Chodzi o rok 1966, kiedy to z okazji 1000 rocznicy Chrztu Polski i 175 rocznicy Konstytucji przedstawiciele teksańskiej społeczności zostali zaproszeni przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych do Białego Domu aby uczcić historyczne przełomowe momenty z życia polskiego narodu. To spotkanie miało wyjątkowy charakter, m in. za sprawą senatora Edmunda S. Muski, który zwracając się wówczas do Prezydenta Stanów Zjednoczonych powiedział:
Panie Prezydencie. Tysiąc lata temu Polska wkroczyła w etap Chrześcijaństwa i nowej historii.
Te tysiąc lat dla wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia stanowi dziedzictwo łez i dumy.
To historia religijnych ludzi, którzy wytrwali w wierze. To historia ludzi, którzy poświęcili swoje
życie dla wolności. Dziękujemy za uszanowanie naszej historii. To dziedzictwo, które łączy nas
z ideałami i celami naszego ukochanego kraju (Dworaczyk 1987, s. 108).

W tym dniu wręczono również Prezydentowi kopię obrazu Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Wszystkie te fakty potwierdzają więc ogromne zaangażowanie w wiarę i wartości imigrantów już od najwcześniejszych lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. Górnoślązacy bowiem przyjęli chrzest nie tylko w znaku
krzyża na czole, lecz przede wszystkim zachowali ten chrzest w swoich sercach.
Fenomenem XXI wieku jest przywiązanie do wartości religijnych współczesnych Teksańczyków o śląskich korzeniach. Jednym z nich jest Claude Stanush,
pisarz i dziennikarz, który o swoich przodkach ze Śląska tak pisze:
Największe jednak wrażenie na mnie zrobiły charaktery ludzi z opowieści mojej matki, one to
wyraźnie odzwierciedlały kulturę ich ojczyzny. Ich głęboka wiara dawała im odwagę i siłę do
przetrwania i pokonania największych trudności. Ich głód wolności i poszanowania godności
człowieka, a także odwaga, jakiej trzeba było, by opuścić wszystko co bliskie i szukać nowych
wartości. Ich miłości do ziemi, nie tylko tej w ich ojczyźnie, ale nieomal mistyczna miłość do gleby (tę samą przywieźli do Ameryki) zdolnej rodzić owoce i kwiaty potrzebne do utrzymania życia
ciała i duszy (Stanush 2004, s. 36). Ta relacja obrazuje głęboki szacunek względem śląskiej
przeszłości i wartości z nią związanych. Claude Stanush opisując swoją drogę do kariery stanowczo podkreśla:
Uczyć się, uczyć się, uczyć się, odkryć, ile tylko możemy na temat Bożego świata; wytrwałość i odporność; i wreszcie transcendencja, przez co rozumiem obecność wieczności w naszym życiu codziennym – oto wartości jakie odziedziczyłem po moich śląskich przodkach
(Stanush 2004, s. 37).
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Przykład teksańskiego dziennikarza nie jest bynajmniej odosobniony. Z pewnością w tym miejscu należy wspomnieć o czwartym i piątym pokoleniu
śląskich Teksańczyków, które również zachowało głęboką wiarę chrześcijańską. To właśnie te pokolenia od ponad trzydziestu łat przyjeżdżają z ks. dr Franciszkiem Kurzajem na Górny Śląsk w poszukiwaniu swoich korzeni, odwiedzając miejsca kultu swoich przodków, które stanowiły wówczas podstawę egzystencji tej społeczności. Z chęcią i wielkim wzruszeniem przeglądają księgi
parafialne, odwiedzają cmentarze, na których spoczywają ich krewni rozmawiając z duszpasterzami. Ich modlitwie najczęściej towarzyszy jedna z pieśni
pierwszych emigrantów: Serdeczna Matko..., której słowa śpiewane przez
współczesne pokolenia Amerykanów, w większości nie znające języka polskiego, stanowią kolejne świadectwo wiary kontynuowane przez kolejne pokolenia
Ślązaków. Pytani o istotę wartości religijnych w ich życiu chętnie dzielą się
swoimi refleksjami. Deborah Beste Nowak o swoich wartościach religijnych
mówi:
Moja wiara katolicka jest dla mnie bardzo ważna. Naszą wiarę odziedziczyliśmy po naszych
przodkach. Z pewnością moja wiara umocniła się dzięki wizytom w Polsce i dodatkowej wiedzy
religijnej, którą zdobyłam dzięki księdzu Franciszkowi4.

Z kolei Patricia Felux, odwiedzająca Polskę od kilkunastu lat regularnie, dodaje:
W Teksasie całe nasze życie toczy się w kościele, gdzie spędzamy sporo czasu5.

Inna z Amerykanek o śląskich korzeniach, Janice Shadrock, o swojej wierze
katolickiej mówi:
[…] to właśnie wartości religijne stanowią istotę mojego bytu. Moja matka i szkoła katolicka do
której uczęszczałam umocniły i nauczyły mnie tych wartości6.

Młodsze pokolenie również ceni przekazywaną im tradycję religijną. Major
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, dr Justin Bronder, opowiadając
o swoim pochodzeniu mówi w udzielonym w Polsce wywiadzie:
[...] moi dziadkowie, których językiem ojczystym był polski (lub jego śląsko-imigrancka
odmiana) z pewnością określiliby siebie bardziej jako farmerów katolickich, niż Ślązaków.

4

Kwestionariusz sporządzony przez dr Patrycję Nosiadek i wypełniony przez grupę Teksańczyków (tu: Deborah Beste Nowak, Patricia) w lipcu 2015 podczas wizyty w Polsce.
5

Kwestionariusz sporządzony przez dr Patrycję Nosiadek i wypełniony przez grupę Teksańczyków (tu: Patricia Felux).
6

Kwestionariusz sporządzony przez dr Patrycję Nosiadek i wypełniony przez grupę Teksańczyków (tu: Janice Shadrock).
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Najważniejszymi bowiem wartościami dla nich była wiara katolicka, ciężka praca i oddanie
rodzinie. To również wartości, które tak sobie cenią Polacy7.

Podsumowując, można więc wysunąć tezę, iż wizyty na Górnym Śląsku to
szczególne doświadczenie w życiu śląskich Teksańczyków. To tutaj znamienne
słowa wypowiedziane w Teksasie przez ich przodków:
Przyrzekamy naszą wierność i oddanie Chrystusowi, Jego Kościołowi [...] za wstawiennictwem naszej Pani Częstochowskiej, Królowej Polski i Królowej Polonii8

nabierają głębokiego sensu dla kolejnych pokoleń. To wyjątkowe chwile,
które uczą historii, kultury i religijności narodu przodków, ale też uświadamiają
odpowiedzialność, która spoczywa na współczesnych pokoleniach śląskich emigrantów. Jedynie kontynuacja zaszczepionych kilka dekad temu wartości moralnych może nadał stanowić filar wiary katolickiej w dalekim świecie na obczyźnie. Wysiłek pierwszych emigrantów w przekazaniu rodzinom wartości chrześcijańskich nie został zniweczony, przeciwnie jest dziś wyjątkowym świadectwem, które stanowi podstawę życia społeczno- religijnego współczesnych pokoleń Teksańczyków o śląskich korzeniach.
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Tożsamość i asymilacjwa tekstach autobiograficznych
polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych
Patrycja Nosiadek, Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach
autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach
Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych,
Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016,
214 s., netografia na stronach 201–211.
W 1925 roku na łamach czasopisma „La Fiera Letteraria” ukazywała się w odcinkach powieść Luigiego Pirandella (rok później wydana w wersji książkowej), zatytułowana: Uno, nessuno e centomila. Pirandello, laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1934 roku, sproblematyzował na kartach tego dzieła kategorię tożsamości jednostki, wpisując się tym samym w grono intelektualistów, którzy dostrzegli znaczenie
podejmowania tej kwestii w ubiegłym stuleciu. Przypomnijmy, że główny bohater
wspomnianej powieści, Vitangelo Moscarda, to niewyró żniający się niczym szczególnym 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 nagle 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 rzeczywistości. Prowadzi to do radykalnych zmian w życiu bohatera powieści Pirandella,
czego skutkiem jest doprowadzenie finansów rodziny do ruiny oraz utrata żony, decydującej się odejść z domu. W swoich staraniach o to, aby zniszczyć sto tysięcy wyobrażeń, 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 innych i jednocześnie sami siebie niewolą. Ostatecznie bohater trafia do przytułku, gdzie
zaczyna się czuć wolny od wszelkich reguł ponieważ jego wrażenia powodują, że zaczyna 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
zalewu naukowych publikacji, które poddają analizie tę kwestie w kontekście interesujących dla badaczy zjawisk. Wśród dziesiątków tytułów w języku polskim, zalegających na półkach bibliotek, formułujących podejmowany problem badawczy od słowa
„tożsamość”, książka Patrycji Nosiadek wyróżnia się jednak w sposób znaczący. Mono-
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grafia ta ma bowiem charakter stricte naukowy, oddzielający część metodologiczną od
badawczej. Dzięki temu w pierwszych rozdziałach gruntownie został przedstawiony zarys 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 analiza tekstów autobiograficznych stała się uznaną metodą badawczą. Referując poszczególne poglądy nie wahała się przedstawić ich zalet, ale także mankamentów, szczególnie porównując ze sobą tekst autobiograficzny, pamiętnik, pamiętnik intymny 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 stworzenia swojego drugiego domu na obczyźnie.
Sprawne zreferowanie stanu badań oraz założeń metodologicznych pozwoliło Autorce
na rzetelne przygotowanie podstawy do refleksji na temat interesujących ją, wybranych
tekstów emigracyjnych pisarzy i twórców kultury. Dla poddanej analizie grupy określenie własnej tożsamości było nie lada wyzwaniem na co składało się przede wszystkim
wspólne wszystkim emigrantom poczucie braku wsparcia aby zachować własną kulturę,
co – dodajmy – było skutkiem dominującej w latach 60. XX wieku, wykorzeniającej
polityki asymilacji. Stąd też bardzo często emigranci, boleśnie rozdarci pomiędzy wartościami kultury kraju przyjmującego, nierzadko kultury możliwości i swojej własnej
kultury emocjonalnie bliskiej i idealizowanej, ale nie gwarantującej sukcesu w nowym
miejscu osiedlenia, przegrywali swoje życie, wracali z poczuciem niespełnienia do starego kraju lub żyli na marginesie nowej ojczyzny-macochy. Patrycję Nosiadek interesują jednak przede wszystkim ci, którzy podjęli wyzwanie asymilacji, czego wymownym dowodem są pisane przez nich teksty, będące nie tylko świadectwem wyróżniających ich zdolności literackich, ale też mniej lub bardziej spełnionych nadziei na
odniesienie sukcesu w tak typowym kraju emigrantów jak Stany Zjednoczone, kraju
możliwości, otwartym dla wszystkich, którzy mieli odwagę i sposobność aby śnić amerykański sen.
Analiza procesu asymilacji oraz problemów z własną tożsamością emigrantów, którzy opuścili Polskę w latach sześćdziesiątych XX wieku, udając się do Stanów Zjednoczonych, prowadzi Autorkę książki do pogłębionej refleksji nad problemem zdolności
człowieka do funkcjonowania w nowych warunkach. Kwestie przystosowania się emigrantów analizowane są przy tym w oparciu o doświadczenia osób reprezentujących
środowiska pisarzy, filmowców, poetów, felietonistów, a zatem osób posiadających
umiejętność analizy otaczającej ich rzeczywistości. Dzięki temu jesteśmy w stanie
podczas lektury fragmentów wyjętych z ich testów, uzupełnionych o komentarz naukowy, 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 potrafi dokonać świadomej autorefleksji oraz mówić o swoich najgłębszych i bardzo bolesnych 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 swoje życie i zrewidować jego ocenę, a to z kolei pozwala mu na zdystansowanie się i podjęcie nowych działań w odmiennym kontekście przeszłości, ale dopiero po dokonaniu
jej dekonstrukcji pozytywnej. Ten słuszny i metodologicznie uprawomocniony dobór
właścicieli interesujących Autorkę tożsamości, a zatem polskich intelektualistów, którzy 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 powojenni i Solidarnościowi, ale z potrzeby poszukiwania wolności twórczej i możliwości samorealizacji, 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 sześćdziesiątych 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 doświadczeń 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 asymilacją, 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 podejmowanych tematów badawczych specjalistów z bardzo różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Stanowią ponadto przedmiot autoanalizy coraz większej liczby osób, które
z bardzo różnych przyczyn przekraczają granice kultur i w zetknięciu z nową rzeczywistością 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 organizacje 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 Patrycji Nosiadek przekonuje, że tylko pozornie mogłoby się wydawać, że
amerykański tygiel kulturowy ułatwił przybyszom z Polski wrastanie w nową rzeczywistość i kreowanie nowych tożsamości liminalnych, zhybrydyzowanych, palimpsestycznych, a przez to niezwykle bogatych i jednocześnie podatnych na zranienie, zagubienie
oraz zafałszowanie świadomości własnego „ja”. Rzeczywistość kontaktu z nowym
światem była brutalna, a proces stawania się Amerykaninem przynosił wiele bolesnych
rozczarowań wynikających niejednokrotnie z poczucia braku samoakceptacji oraz akcep-
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tacji społecznej. Z drugiej jednak strony fakt, że to co obce, inne, nie-swoje, stanowi od
zawsze podstawową kategorię poznawczą, która odgrywa wiodącą rolę nie tylko w ocenie nowej rzeczywistości, ale także samoocenie i decyzji, jak budować wzajemne relacje z nowopoznanym, otwierał na nowe doświadczenia wzbogacające przybyszów z Polski. Uczucia, jakie stymulowały ten wewnętrzny rozwój to lęk, chęć ucieczki, a może
nawet walka i unicestwienie tego, co nieznane, pozbawiające poczucia bezpieczeństwa
i jedności z nam podobnymi, ale też trudna i zobowiązująca próba otwarcia, zrozumienia oraz nawiązania dialogu, co składa się na różne możliwości oswajania inności. Każdy wybór okazywał się znaczący, każda decyzja posiadała swoje dalekosiężne konsekwencje dla wszystkich uczestników spotkania. Współczesny człowiek nie potrafi stawić
czoła wyzwaniu obcości także dlatego, że każdorazowy kontakt z obcym-innym jest dla
niego zasadniczym pytaniem o to, kim on sam jest, jakie są jego wartości, jaka jest jego
tożsamość, kim jest ten obcy, który jest w nim, a który często tak skrzętnie bywa skrywany także przed nim samym. Obcy-inny jest jak zwierciadło, który ujawnia swoją
twarz i domaga się pogłębionej refleksji, zmiany, redefinicji po obu stronach tego spotkania. Dlatego też może szkoda, że w książce tak mało miejsca Autorka poświęciła koncepcji tożsamości jako lustra (Modernity and identity, ed. by Scott Lash and Jonathan
Friedman, Oxford ; Cambridge, Mass.: Blackwell, 1992), co daje szeroki wachlarz interpretacji i odniesień, przydatnych w analizie tekstów autobiograficznych. Stanowić to
może jednak jeszcze większą zachętę dla czytelnika, dla którego kategoria odbicia może
być interesującą kontynuacją obcowania z tekstem książki poprzez refleksję w łatwy
sposób dającą się odnieść do współczesnego życia naznaczonego przez przemieszczanie
się i nieustanne stawanie w obliczu Innego.
Nosiadek słusznie zauważa, że nasza tożsamość jest wypadkową wielu czynników
– kontekstu kulturowego naszego kraju rodzimego, gdzie następowała pierwsza i zarazem pierwotna akulturacja, kontekstu kulturowego kraju przyjmującego, gdzie często
akulturacja ma charakter konieczny lub wskazany, ale rzadko jest pełna, gdyż ta ostania
ma miejsce tylko w przypadku asymilacji, Innego, który tworzy i uprawomocnia nową
rzeczywistość, własnych predyspozycji psychologicznych emigrantów, ich umiejętności, zdolności, edukacji, statusu ekonomicznego, zawodowego itd. Dla czytelnika, zwłaszcza takiego, dla którego problemy adaptacji związane z doświadczeniami emigracyjnymi nie są obce, a nie trzeba dodawać, że grupa ta ciągle się zwiększa ze względu na
otwartość granic i mobilność współczesnych pokoleń, książka Patrycji Nosiadek może
być czymś więcej niż ciekawym i pożytecznym wkładem w badania nad tożsamością
emigrancką polskich intelektualistów z lat 60. XX wieku. Lektura poszczególnych rozdziałów zmusza do refleksji przede wszystkim nad tym, jak bardzo zależy nam na własnej tożsamości. Jak trudno pogodzić się nam z faktem, że ktoś zauważa w nas niedoskonałości, których wcześniej sami nie potrafiliśmy dojrzeć lub uznawaliśmy je za coś
całkowicie zwyczajnego. Tym samym po części udziela nam się niepokój wspomnianego na wstępie bohatera powieści Pirandella. Rozumiemy, że jesteśmy „niewolnikami”
innych i jednocześnie siebie samych. Nasz proces asymilacji przebiega bowiem wzdłuż
granicy kontaktów z innymi ludźmi, gdzie staramy się zapanować nad własnym wizerunkiem oraz wyobrażeniem siebie w oczach innych. Ostatecznie dostrzegamy jednak,
że nie panujemy ani nad jednym, ani nad drugim.
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Autobiografie przedstawione przez Patrycję Nosiadek z pewnością sprawiały, że ich
autorzy mieli poczucie, że ich obraz w lustrze jest bardziej znośny i akceptowalny.
Dzięki temu ich asymilacja była niczym innym jak tylko drogą do głębszego zrozumienia samego siebie jako osoby, która nie staje się wolna przez to, że zasymiluje się z nowym dla siebie środowiskiem, czy też znajdzie się w świecie postrzeganym jako „wolny”, ale wolność swą odkryje w stawaniu w prawdzie przed sobą samym. Poszukiwanie
prawdy o sobie jest ukrytym źródłem stymulacji autorów analizowanych tekstów. Prowadzona przez Autorkę książki analiza tożsamości jednostki jest zatem w swojej istocie
stawaniem na drodze ku rozumieniu nie tyle kwestii istotnych dla imigrantów, ale dla
każdego człowieka. Stąd zapewne lektura omawianego opracowania jest tak pociągająca i jednocześnie ważna.
Mirosław Lenart, Opole

»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.
Monografia Galiny Petkowej jest jedną zciekawszych prac emigrantologicznych,
poświęconych naukowcom, którzy musieli wyjechać z kraju i zamieszkać oraz pracować
na obczyźnie. Taki los spotkał profesora Noworosyjskiego Uniwersytetu w Odessie,
który w 1920 roku emigrował do Serbii, a następnie w 1924 roku do Bułgarii, gdzie do
końca życia pracował na Uniwersytecie Sofijskim. Autorka podjęła się więc przypomnienia działalności prof. Piotra Bicillego (Пьотр Михайлович Бицили, 1879–19531) na
Uniwersytecie w Sofii w latach 1924–1948, szczególną uwagę zwracając na jego syntezę historii literatury rosyjskiej, wydaną w 1934 roku w Sofii (Краткая история русской литературы. Часть вторая. От Пушкина до нашего времени. София 1934)
i poprzedzoną dwoma wydaniami chrestomatii rosyjskich (Хрестоматия по истории
русской литературы. Часть I-ая. Народная словесность и литература допетровского времени. София 1931; Хрестоматия по истории русской литературы. Часть
II-ая. Литература XVIII в. Париж 1932), uważając te prace za niedocenione nie tylko
w Bułgarii. Tak zorientowane badania często nazywa się emigrantową archeologią.
Często bowiem trzeba przeszukiwać wiele dokumentów w archiwach, aby nie tylko opisać dzieje emigranta, ale także wyjaśnić jeden choćby fakt, mający znaczący wpływ na
losy tej postaci i jego dalszą działalność społeczną. Potwierdzeniem jest znaleziona
przez Autorkę pierwsza część Краткая история русской литературы z roku 1931.
1

Szerzej na temat Piotra Bicillego patrz m.in.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Бицилли_Пётр_Михайлович
[dostęp: 10.11.2018].
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Takiego zadania podjęli się również autorzy monografii rodziny Bicillów Т.Н. Галчевой, И.В. Голубович (Понемногу приспособляюсь к »независящим обстоятельствам«. П.М. Бицилли и семья Фло- ровских в первые годы эмиграции, София:
Солнце, 2015), a w odniesieniu do działalności profesora na Uniwersytecie Sofijskim
w latach 1924–1948 właśnie Galina Petkowa.
Prof. Piotr Bacilli pierwotnie zajmował się mediewistyką. Wówczas w centrum jego
zainteresowań znalazły się filozofia historii oraz metodologiczne podstawy nauki historycznej. Pragnął wskazać złożoność i płynność zjawisk średniowiecznych dziejów Europy Zachodniej oraz – jak pisał – doświadczenia ich wiecznego procesu twórczego.
Jednak ze względu na brak dostępu do źródeł na emigracji musiał zmienić kierunek
zainteresowań badawczych. Wprawdzie nie porzucił historii (wydał monografię poświęconą historii Rosji w XIX wieku pt. История России от начaлa XIX в. до второй
революции (1917 г.). София, 1947), to jednak brak dostępu do materiałów zmusił go
do naukowego przeorientowania się.
Udział pierwszej fali emigracji rosyjskiej w pracach naukowych, w które włącza się
Bicillli (bierze czynny udział w tej dyskusji), charakteryzują się coraz większą refleksją
nad naturą języka i literatury rosyjskiej. Często wskazuje na analogię historii imperiów
Rzymu i Rosji z ich identyfikacją narodową i religijną. Tutaj Bicilli wskazuje na znaczącą rolę w chrystianizacji (a także rusyfikacji) Europy Wschodniej. Działania te uznaje za podobne do działań Rzymian, chociaż według niego wnoszą one też element
nowy: oprócz narzucenia określonej kultury materialnej i duchowej inspirują włączone
do imperiów narodu do tworzenia nowych wartości kulturowych. Są twórcze. Uważa
on, że Rosja jest pośrednikiem kulturowym między Azją a Europą Zachodnią, czym
nawiązuje do tzw. idei eurazjanizmu (kultura Rosji to synteza kultur Wschodu i Zachodu). Wkrótce jednak porzuca on te obszary badań, aby skupić się na literaturze rosyjskiej. Jednak początkowo – ze względu na to, że nie może wykładać literatury rosyjskiej
na Uniwersytecie Sofijskim – skupia się na pracach przeznaczonych dla rosyjskiej szkoły emigrantów, ponieważ „П. Бицили се ангажира активно с каузата на руското
емигрантско образование”. Tej właśnie problematyce poświęcona jest praca bułgarskiej Badaczki.
Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym (П. Бициди и българското университетско поле през 20-ге – 40-те години на XX век, s. 27–163) Autorka opisuje
działalność Piotra Bicillego na Uniwersytecie Sofijskim w latach dwudziestych i czterdziestych XX wieku. Tutaj opisuje na podstawie znalezionych dokumentów jego działalność pedagogiczną oraz organizacyjną na Uniwersytecie. Kolejny rozdział (П. Бицили в полето на руското емигрантско учияище в България през 20-те – 30-те години на XX век, s. 164–306) poświęcony jest działalności rosyjskiego profesora w ramach
rosyjskiej szkoły emigrantów. Autorka opisuje tutaj dzieje emigracji rosyjskiej, jej edukację, szkoły (ich autonomie i dualność), tzw. Komitety ds. Uczenia się, a także kanon
edukacyjny oraz kanon emigracyjny literatury rosyjskiej. Zwraca też uwagę na zachowanie władz bułgarskich, które niejednokrotnie odmawiały prawa systematycznego studiowania literatury rosyjskiej. W końcowej części tego rozdziału znajdują się załączniki, dotyczące wcześniej poruszanych zagadnień, właszcza cenne są programy języka rosyjskiego opracowane dla rosyjskiej szkoły emigrantów z lat 1924, 1925 i 1929.
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Trzeci i ostatni rozdział omawianej pracy (История на руската литература от
П. Бицили: книги и концептуализации, s. 307–588) stanowi najważniejszą część
monografii. Tutaj Autorka skupiła się na wskazanym we wstępie zagadnieniu: na pracach Piotra Bicillego dotyczących literatury rosyjskiej, wydanych w Bułgarii. Najpierw
omawia chrestomastia opracowane przez rosyjskiego profesora w Sofii w dwóch częściach: XI–XVII wiek i XVIII–XX wiek, które miały służyć jako podręcznik-przewodnik do nauczania literatury rosyjskiej. Bicilli bowiem chciał najpierw dostarczyć (przynajmniej) wybrane fragmenty dzieł literatury rosyjskiej, aby ułatwić uczniom rosyjskiej
szkoły emigracyjnej, a później także studentom Uniwersytetu Sofijskiego, poznawanie
literatury rosyjskiej. Autorka zwraca tu uwagę na specyficzne podejście rosyjskiego badacza do literatury rosyjskiej. Wychodzi on z potrzeb rosyjskich emigrantów (opozycja:
obywatel rosyjski – obywatel bułgarski/emigrant) i ich rozbieżnych idei obywatelskich
i narodowych. Najpełniej ten problem opisała w podrozdziale 3.3.1. »С моята история на руската литература стана скандал«, или когато пазарът решава всичко
(s. 434–438), w którym analizuje sytuację wokół wydanej przez Bicillego w 1934 roku
drugiej części syntezy literatury rosyjskiej. Ten problem rozwija w dalszych podrozdziałach.
Pracę zamyka krótkie podsumowanie (s. 589–595), obszerny wykaz literatury podmiotowej i przedmiotowej (s. 589–618), indeks cytowanych nazwisk (s. 619–631), spis
treści w języku rosyjskim (s. 632–636) i w języku angielskim (s. 645–648) oraz streszczenie w języku rosyjskim (s. 637–644) i w języku angielskim (s. 649–656).
Monografia Galiny Petkowej jest ważną pozycją w badaniach emigrantologicznych.
Bardzo dokładnie opisuje jedną z ważniejszych postaci naukowych emigracji rosyjskiej
nie tylko w Bułgarii. Nawiązuje tu do innych prac z tego zakresu, które ukazały się w latach 2015–2017 w Bułgarii, ale też w Macedonii czy w innych krajach europejskich2.
Mieczysław Balowski, Poznań–Ostrawa

Docenit terminologické bádání
Ivana Bozděchová, Současná terminologie (se zaměřením na kolokační
termíny z lékařství), Karolinum: Praha, 2009, 270 s., ISBN 978-80-246-1408-3.
O významu terminologie, jako souboru lexika sloužícího k přesnému, jednoznačnému pojmenování odborného jevu, snad není pochyb, přesto její význam není vždy
doceněn. Na tomto místě bych mohla uvádět doklady, kdy neznalost nebo nejasnost ter2

Szerzej na ten temat patrz: Таня Галчева, Инна Голубович, Болгарский »Чаадаев« Янко Янева и его
критики Димитр Михалчев и Петр Бицилли. „Logos i Ethos” 43, 2016. Online: http://dx.doi.org/10.15633/
lie.1972; Aleksiej Kamienskich, Oksana Dowgopołowa, Seminarium »Nauki humanistyczne w Rosji a przełom 1917 roku: wymiar egzystencjalny / Humanities in Russia and the Break of 1917: the Existential Dimension«. „Racjonalia” 2016, nr 6, s. 163–179. Online: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/
1972 i inne.
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minologie způsobila mnohé problémy, studentům krach u zkoušek... Dokonce ani Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR neuznalo za potřebné normalizovat terminologii užívanou v různých řadách učebnic českého jazyka.
I proto, ale samozřejmě nejen proto bylo třeba přivítat monografii Ivany Bozděchové. To jsme učinili, psali jsme o ní téměř bezprostředně po jejím vydání ve „Stylistyce”
2010, s. 475–479, viz recenzi I terminologie má stylistický aspekt. Třebaže terminologická monografie vyšla už před devíti léty, přesto se zdá, že zůstává mimo pozornost
širší lingvistické obce.
Samozřejmě mi ve jmenované recenzi šlo o to, že o terminologii lze uvažovat z hlediska stylistického, ale domnívám se, že téma a zpracování monografie by mělo vzbudit
zájem nejen stylistiků, ale především lexikologů a lexikografů, ale i lingvodidaktiků,
vždyť zdravotnické výrazivo náleží mezi základní témata ve výuce cizích jazyků. Proto
se k potřebné monografii po letech znovu vracím.
Vědecký spis Ivany Bozděchové se neomezuje utilitárně jen na termíny z lékařství
(pořízené z korpusu lékařské terminologie), zpracované sémaziologicko-onomaziologickým postupem, ale podává v prvních třech částech knihy přehlednou teorii terminologie: po teoretických východiscích práce, obsahujících uvedení do metodologie, a po seznámení s cílem práce, po přehledu užívané terminologie a charakteristice zkoumaného
materiálu přechází ke vztahu terminologie a slovní zásoby a ke stručnému nastínění
vývoje teorie terminologie. Za nimi následuje výklad současné obecné teorie terminologie: pojetí termínů a jejich místo v systému slovní zásoby a v textu (resp. v komunikaci), úvahy nad slovy termín a terminologie ve slovnících, v odborných komunikátech
i v Českém národním korpusu. Podrobně se zaměřuje na zdroje termínů, jejich motivaci
i typy. Zvláštní péči soustřeďuje ke kolokačním termínům, ale neponechává bez povšimnutí zkratky, kompozita, deminutiva, přejaté termíny ani obrazná pojmenování
a deproprializaci (především eponymizaci, tvoření lékařských termínů z vlastních jmen
objevitelů úspěšných lékařských postupů aj.). Nezapomíná ani na užívání termínů
v odborné komunikaci. První tři kapitoly zaujímají 82 strany textu.
4. až 7. kapitola pojednávají o lékařské terminologii: 4. o její historii, o tematických
okruzích těchto termínů, o jejich jazykovém původu i o terminologizaci; 5. konfrontuje
latinské termíny s českými, posuzuje mj. jejich explicitnost, pak se soustředí na latinské
kolokační termíny a zkratky (strukturní a sémantické typy, jejich víceznačnost a ekvivalentnost). 6. kapitola, právem nejrozsáhlejší z těchto specializovaných kapitol (47 stran),
představuje onomaziologické typy termínů a soustředí se na nejčastější typ, termíny
kolokační a na jejich strukturní typy determinační, a to substantivní (dvoj- až šestičlenné, viz např. syndrom šílenství duševní zvrácenosti třetího stupně) a verbální (dvoj- až
pětičlenné, např. dotknout se pravého ramene levou rukou – vidíme blízkost termínu
k polotermínu, k profesionalismu, k označení neterminologickému), dále až na šesti či
sedmičlenné kolokace koordinační (nepravidelné tečkovité krvácení na sliznicích a seriózních blanách). Obdobně jsou zpracovány další typy termínů (jmenovány výše).
7. kapitola se soustřeďuje na termíny anatomické jako na základ celé lékařské terminologie i s jazykovým srovnáním češtiny, němčiny a latiny. (Uvnitř některých kapitol
nacházíme postřehy o vlivu angličtiny na terminologii, na slovotvorné procesy v současné češtině.)
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Velmi cenný je obecný, shrnující závěr: přehled výsledků práce, i s výhledy pro další terminologická zkoumání na základě zjištěného stavu. Neopomenutelnou součástí
spisu jsou pracné přílohy, obsahující základní lékařské okruhy a pojmy, běžné termíny
lékařské praxe, významné pro laické uživatele i pro výuku jsou názvy nemocí, pro lingvistu strukturní typy kolokačních termínů; poslední přílohu tvoří srovnávací pětijazyčné
tabulky anatomických termínů.
Zatím jsme se pokusili naznačit stavbu a obsah originální práce z pomezí lexikologie
a slovotvorby s využitím syntaktických vztahů a jejich grafického znázornění. Podívejme se blíže na některé momenty monografie.
Autorka konstatuje, že terminologie se tradičně řadí do nauky o pojmenování a analyzuje se především onomaziologicky. Současná terminologie navazuje na tuto tradici
(představenou v české lingvistice zejména pracemi Běly Poštolkové a kol.) a věnuje se
teoretickým, lexikálně-sémantickým, lexikografickým, onomaziologicko-slovotvorným,
ale i textovým, stylistickým a komunikačním aspektům termínů. Vzhledem k tomu, že
je terminologii i odborným textům a odborné komunikaci věnována poměrně rozsáhlá
lingvistická literatura domácí i zahraniční, i když mnohdy rozporuplná, považovala autorka za užitečné vyjít z přehledu dosavadního vývoje teorie terminologie a terminografie, srovnat dostupná odborná stanoviska a shrnout dosavadní stav.
Nejprve kriticky porovnala pojetí i názvy termínů v různých dílech českých, slovenských a anglických lexikologů, sjednocovala pojmosloví; přitom sledovala dynamiku ve
vývoji terminologie jako vědy i terminologie jako soustavy termínů. Vymezovala termíny a i definovala pojmy. To považuji za nutné, protože termín fixuje pojem, a definování pojmu ukončuje proces terminologizace.
Při vymezení pojmu termín vyšla z širšího pojetí – za termíny považuje jednotky
speciální vrstvy slovní zásoby, z nichž se mnohé používají nejen v terminologické platnosti,
ale zároveň také jako pojmenování i v jiné odborné oblasti nebo v neodborném vyjadřování.
Autorka postihla vysoký stupeň systémovosti a modelovosti tvoření termínů, živost
procesu terminologizace i determinologizace i to, že vedle automatizace se uplatňuje
i aktualizace, vedle specializace i generalizace a další opozitní procesy, učinila i zajímavý závěr, že předpokládaná internacionalizace je vyvažována i v lékařství nacionalizací.
Zaznamenala vliv kontextových vztahů na upřesňování lexikálního významu termínů, značnou modelovost nejen při jejich tvoření, ale i jejich textových spojení, a potvrdila
průniky terminologie s frazeologií, často i nezřetelnou hranici mezi standardizovanými
termíny a slovy s významem nespecifikovaným.
Pomocí analýzy bohatého excerpovaného materiálu prokázala právě existenci terminologizace a dílčí slovotvornou, a to strukturní a sémanticko-onomaziologickou specifikaci 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 projevuje tendence využívat existujících (neodborných) slov
a přejímat jako internacionalismy termíny původem anglické (pojmenování nových metod, nástrojů, vynálezů). Je zřejmé, že i v takovéto propracované a respektované terminologii probíhají neologizační procesy.
Autorka, která se původně orientovala na syntax, mohla ve výzkumu kolokační terminologie využít svých znalostí a zkušeností ze studií syntaktických: mezi členy více-
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slovných termínů jsou vztahy determinační a koordinační, obdobné jako mezi slovy ve
větě a vět v souvětí (větě složené). Toto pojetí se jí už dříve osvědčilo v předchozím
spise Tvoření slov skládáním, neboť i mezi komponenty složenin jsou vztahy obdobné.
Autorka dospěla k postižení strukturní blízkosti kompozit a víceslovných termínů.
Přenesla z oblasti frazeologie do nauky o tvoření pojmenování pojem kolokace (ve smyslu slovní syntagma nevětné povahy) a pracovala s ním jako s východiskem popisu
víceslovných termínů, jež naprosto v terminologické soustavě převažují. Pro ně využívá
označení kolokační termíny. Mj. tak zohledňuje symetrii označení kolokační termíny
a kolokační frazémy. Kolokační termíny rozlišuje v jazykovém systému a v komunikaci
(komunikátu), a to (vzhledem k nejednotnosti v užívání lingvistických termínů v odborné literatuře i vzhledem k věcným souvislostem) dvojicí označení kolokační termín
a vícečlenné terminologické spojení, viz 1. jednoslovný termín (jednotka v systému
i v komunikaci), 2. kolokační (= víceslovný) termín (jednotka v systému i v komunikaci), 3. vícečlenné terminologické spojení (jednotka pouze v komunikaci). Domnívám se,
že takto vhodně postihla pojmovou členitost a hierarchii v systému i v řeči. Pokusila se
vymezit hranice mezi terminologickým pojmenováním a volným opisem, třebaže v jednotlivých případech je obtížné vést ostrou hranici mezi nimi, obdobně jako mezi složeninami a odvozeninami (viz slova s komponenty hyper-, poly-…).
Důrazem na víceslovné termíny reflektuje jejich funkčnost i značné zastoupení a vyvažuje nepoměr v dosavadním odborném zájmu převážně o termíny jednoslovné.
Autorka se pokusila o stanovení hranic mezi kolokačním termínem a frazémem, ačkoli i to je nesnadné; např. v SČFI, 2. díl F. Čermák a kol., 1988, se mezi frazémy vyskytují výrazy typu konzumní společnost či justiční vražda, jež je možné chápat jako
termíny (ekonomický a politický). Zajímavé pro mne bylo zjištění o obraznosti lékařských termínů vycházející z prostorové orientace, protože totéž jsem zjistila u frazeologie, takže lze mluvit o další paralele mezi terminologií a frazeologií (viz studii Prostorové motivy ve frazémech, „Naše řeč” 2007, s. 113–122, přetištěno v knize Řeč o řeči,
2012, s. 142–153, nakladatelství Academia).
Popis struktur víceslovných termínů založený na sémantických vztazích mezi jejich
členy, typů kolokačních termínů klasifikovaných podle syntaktické struktury, slovnědruhového obsazení, počtu členů a směru determinace převedla s úspěchem na symbolické vzorce; tím prokázala systémovost a modelovost typů víceslovných termínů (viz
Příloha IV). Lze snad tvrdit, že dnes většina lingvistů už nepochybuje o modelovosti ani
v oblasti výstavby textů, došlo k značnému posunu v jejím chápání. Ještě však na začátku tisíciletí při přípravě mluvnice Čeština – řeč a jazyk (vyšla po jistém zpoždění místo
roku 1993–1994 na přelomu roku 1995–1996), recenzent Alexander Stich k pojmu
textová výstavba sdělil: textové vzorce existují jen v hlavě Marie Čechové.
Oceňuji i to, že autorka diferencovala mezi slovem jako jednotkou systémovou
a pojmenováním jako jednotkou komunikační, jak to učinila právě jmenovaná kniha
Čeština – řeč a jazyk (M. Čechová a kol. 1995, 2000, 2010). Tím dospívám k vyzdvižení dalšího rysu posuzovaného spisu, totiž k respektování – spolu se systémovými
a funkčními – komunikačních aspektů terminologie.
Jak jsme ukázali už v časopise „Stylistyka”, autorka nezapomínala ani na stylovou
příslušnost termínů, jsou stylově bezpříznakové pouze v odborném a vědeckém textu (srov.
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Současná stylistika, Praha 2008). Při zkoumání terminologie autorka vhodně překračovala hranice spisovnosti, nevyhýbala se nespisovným profesním výrazům – obecně je
označovala za slangismy, mohla snad vhodněji psát o profesionalismech.
Ivana Bozděchová, bývalá moje studentka a aspirantka/doktorandka, přesvědčila nejen mě, ale i komisi habilitační, že je vědecky fundovanou osobností svým, zde představeným spisem, spojuje v sobě vysokou schopnost vědecké práce s důkladností a pečlivostí, projevující se i v technickém vybavení spisu – viz i soubor pěti příloh, rozsáhlý
všestranný seznam odborné literatury a excerpovaných lékařských materiálů i rejstříky.
Vědecká akribie vysvítá ze všech stránek spisu, z její metodologie, obsahu i způsobu
zpracování.
Závěr monografie vyznívá jako podnět pro další bádání v těch oblastech, jichž se dotýká: teorie terminologie a obecněji lexikologie, onomaziologie a slovotvorby, ale i textové a korpusové lingvistiky i stylistiky. Mj. podněcuje k mezioborové spolupráci lingvistů se specialisty jiných oborů při tvorbě a posuzování nosnosti terminologie, a tak
můžeme knihu Ivany Bozděchové vnímat jako výzvu k vytváření terminologických týmů s účastí dalších lingvistů, jež ostatně měly u nás dlouhodobou tradici.
O tom, že v dané oblasti bádání dochází k pohybu, svědčí skutečnost, že na období
2013–2018 byla nově ustavena Terminologická komise při Mezinárodním komitétu
slavistů – za ČR jsou členy Ivana Bozděchová a Rostislav Kocourek. Ti byli pověřeni
(stejně jako ostatní členové) vypracovat kapitolu do chystané kolektivní monografie
s názvem Slovanská terminologie na konci XX. a počátku XXI. století, kterou Komise
připravila k vydání u příležitosti XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě 2018.
Jejich kapitola má název: O novodobém vývoji a principech české terminologické práce.
Uvedená monografie Slovanská terminologie na přelomu 20. a 21. století (hlavní redaktor V. Ivaščenko, Kyjev 2018) byla prezentována při zasedání terminologické komise v průběhu XVI. sjezdu Mezinárodního komitétu slavistů v srpnu 2018 v Bělehradě
(Viz Ivana Bozděchová, Rostislav Kocourek: O novodobém vývoji a principech české terminologické práce. In: Слов’янське термінознавство. Кінця XX – початку XXI
століть. Міжнародна колективна монографія, Головни редактор Вікторія Іващенко (Украна), Кив 2018, s. 74–88).
Marie Čechová, Praha

Teorie literárního žánru a žánrová krajina
Pavel Šidák, Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová
krajina. Akropolis: Praha, 2013, 230 s. ISBN 978-80-7470-040-8.
Genologická studia v rámci české literární bohemistiky ve srovnání například s výsledky a šíří výzkumu v oblasti literárních žánrů například polské literární vědy vypadají poměrně chudě. Chybějí monografie o historii a současných modifikacích vybraného
žánru, překlady zahraniční literatury předmětu, patrně i minimum napsaných a obháje-
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ných disertačních prací, které by se věnovaly literárním žánrům, jak si posteskl při podobné recenzní příležitosti Dalibor Tureček ve „Tvaru” (2014, č. 12, s. 23). Renomé
české nauky o literárních žánrech alespoň zachraňuje tzv. Brněnská škola literární genologie, na kterou si kupodivu recenzenti Šidákovy publikace ať již ve „Tvaru” nebo
v „České literatuře” (2014, č. 5, s. 824–831; autoři Jan Malura a Zdeněk Smolka) nevzpomenuli. Brněnský slavista Ivo Pospíšil vydal v r. 2014, sice o rok později než vyšel
Šidákův Úvod do studia genologie, odbornou publikaci Literární genologie (Brno, Masarykova univerzita, 118 s.), ale té předcházela celá řada genologicky zaměřených jak
knižních monografií, tak časopiseckých studií, byť s ohledem na autorovu specializaci
především orientovaných na ruskou literaturu. Podobně se na výzkum literárních žánrů
orientoval Pospíšilův již zesnulý kolega Ludvík Štěpán, avšak z hlediska své polonistické orientace upíral svou pozornost na polskou literaturu. Před časem sice vyšla Encyklopedie literárních žánrů (Paseka: Praha–Litomyšl, 2004) pražských bohemistů Dagmar
Mocné a Josefa Peterky a kolektivu spolupracovníků, ale pro výuku genologie v rámci
české literatury jen hesla nepostačují. Oporou proto až do vydání Šidákovy publikace
byla při výuce zejména třetí část Poetiky Josefa Hrabáka, která ovšem vyšla ve svém
posledním druhém vydání v roce 1973, anebo žánrově orientovaná část příručky Úvod
do studia literatury (2. vyd., Rubico: Olomouc, 2004) olomouckého medievalisty Eduarda Petrů. Jistým obohacením knihovničky vysokoškolského pedagoga-bohemisty mohlo být Vademecum poetiky nitranského badatele Tibora Žilky, kde je věnována pozornost různým žánrovým členěním základních literárních druhů a jazyk publikace, tedy
slovenština, nečiní českému čtenáři problém. Zatímco při práci dejme tomu s obsáhlými
polskými publikacemi, jaké reprezentuje Słownik gatunków literackich (PPU „PARK”:
Bielsko-Biała, 714 s.) Marka Bernackého a Marii Pawlusové nebo Słownik rodzajów
i gatunków literackich (Universitas: Kraków, 2006, 813 s.) v redakci Grzegorze Gazdy
a Słowinie Tynecké-Makowské, je nutný překlad. Překvapivou skutečností v tomto širším kontextu pak je, že Šidákova publikace nevyužívá podněty polského genologického
myšlení, které zmiňuje jen okrajově, například časopis „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Přitom by mohly napomoci řešení otázek, které Šidáka v celé knize zajímají, zejména hlubinného, nepovrchního vymezení žánrů, jejich návaznosti či naopak nespojitosti, proměnlivosti apod. Zde se jeví jako užitečný jak česko-polský sborník Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim (Verbum: Praha, 2011), tak polský sborník Polska genologia literacka
(Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007). Žánry totiž nejsou Pavlu Šidákovi
statickými entitami, předjednanými a existujícími mimo texty, ale výsledkem a polem
mnohostranného dění, permanentně nalézanou a opět rozrušovanou dynamikou. Z toho
například vyplývá, že nelze ani tak hovořit o čisté epice, jako spíše o tendenci k epičnosti. Také autorova definice žánru, který je souhrnem „recepčně-genetických vztahů
a signálů, provázaný systémem autorských výzev, čtenářských instrukcí, interpretačních
možností i formálních a funkčních složek uměleckého díla, svázaný se širším uměleckým i mimouměleckým kontextem” (s. 66), svědčí mj. o tom, jak dalece se posunulo
myšlení v diskursu teorie žánrů od Hrabákových dob. Překročením ustrnulých žánrových klasifikací vzniká zejména ve druhé, praktičtější části Šidákovy práce (ta první,
teoretická část popisuje různé genologické roviny, jako je literární druh, žánr a subžánr,
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a objasňuje způsoby jejich definování, zabývá se historicitou žánru a otázkou jeho vývoje, pojmem žánrové krajiny, problematikou čistoty žánru, zkoumá vztah žánru a kategorie modu a formy, popisuje hranice literatury jakožto uměleckého druhu a její průniky
s jinými uměleckými druhy; v závěru shrnuje vývoj genologického uvažování v českém
i světovém kontextu), živá a proměnlivá „žánrová krajina”; pod tímto pojmem se míní
vztahy mezi žánry, a fungování genologického systému:
Nejde zde tedy primárně o definici jednotlivých žánrů (v tomto bodě odkazujeme na relevantní literaturu),
ale o popis jejich vzájemných vazeb v synchronním i diachronním kontextu, o popis jejich proměnlivých hranic a uměleckých možností v rámci literatury jako uměleckého druhu. Takový popis žánrové krajiny de facto
představuje zkoumání žánrového rozpětí a akomodačních schopností […], ukazuje, jak na sebe žánry navzájem navazují, jak spolu v žánrové krajině „sousedí” z hlediska genetického (utopie – antiutopie – sci-fi) i systémového (pohádka – pověst – legenda). Takový přístup umožňuje nahlížet žánr nikoli jako statickou položku,
ale jako dynamický koncept, jenž se zásadně podílí na umělecké hodnotě a celkovém smyslu textu; je třeba si
uvědomit, že tato hodnota i smysl je mnohdy právě výsledkem pnutí mezi žánry, často subverzivních mezižánrových vztahů atd. (s. 128).

Konkrétní žánry zde nejsou popisovány analyticky jako jednotky vytržené z kontextu, ale synteticky, v rámci logických žánrových skupin: žánry na hranici beletrie, epika
dřívějšího času (mýtus a epos), duchovní žánry, folklorní literatura a její žánry, problematika nízkého a vysokého v literatuře, kontext utopie, rozpětí balady a romance či elegie a idyly, prozaické žánry (povídka, novela, román), fantastika atd. Nejde tu tedy jen
o definici jednotlivých žánrů, kterou kniha samozřejmě také poskytuje, ale především
o popis jejich vzájemných vnitřních souvislostí v synchronním i diachronním pohledu,
o sledování proměnlivých hranic a uměleckých možností a způsobů žánrů, jakými se
podílejí na fungování literatury jako celku. Text doplňuje bohatý rejstříkový aparát.
Jelikož naši literárněkritičtí předchůdci z bohemistických kateder v českých Budějovicích a Ostravě přičinili u příležitosti recenze Šidákovy knihy na stránkách českých
odborných periodik řadu úvah a poznámek jak k obsahu Úvodu do studia genologie, tak
k jejímu pojetí, věříme, že autor se k tomuto textu časem vrátí a že například v druhém
vydání na tyto relevantní impulsy adekvátním způsobem zareaguje. Už pro ojedinělost
a potřebnost této publikace pro odbornou veřejnost i studenty českých vysokých škol,
zejména v rámci různých filologických oborů, jejichž studijní program se týká také problematiky literárních druhů a žánrů.
Libor Martinek, Opava

Nowy słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska
Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku,
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
ISBN 978-83-8012-863-7.
Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku autorstwa Izabeli
Łuc, stanowi obszerne, ponad 400-stronicowe dzieło, będące swoistym kompendium
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wiedzy dotyczącej historii antroponimii, a co za tym idzie, także, a może przede wszystkim historii Śląska Cieszyńskiego.
Kompozycja publikacji stanowi złożone, ale spójne dzieło, które swoją formułą i bogactwem informacji przekracza ramy antroponomastykonu. Słownik otwiera wstęp, w którym autorka szczegółowo objaśnia pochodzenie zawartości słownikowej książki; rysuje
ramy obszaru, którego badania się podjęła; zaznacza także, że badane przez nią nazwiska prezentują proces ostatecznego kształtowania się i stabilizacji funkcji XIX-wiecznych nazwisk mieszkańców Cieszyna i okolicznych miejscowości (również wsi, kolonii
i przysiółków), co niewątpliwie podwyższa wartość publikacji.
We wstępie autorka prezentuje również zarys historii Księstwa Cieszyńskiego,
wskazując na istotne dla dalszych jej rozważań sąsiedztwo terytorialne wspomnianego
obszaru oraz wyjaśnia, że wiek XIX to okres największych przemian dla Śląska Cieszyńskiego. W pierwszej połowie XVIII wieku Księstwo graniczyło na wschodzie z Małopolską, na południu ze Słowacją, od zachodu z Morawami i Śląskiem Opawskim oraz
Śląskiem Pruskim od północy. Te swoiste ramy geograficzne wyznaczają niejako kierunek badań autorki, która w Słowniku udowadnia, że wspomniany obszar znajdował się
pod wpływem polskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Izabela Łuc we wstępie wspomina o wielowiekowej izolacji gwar cieszyńskich, które przechowały dzięki temu
w swoim systemie chociażby archaizmy staropolskie, czy starsze cechy naszej morfologii. Podkreśla także, że Śląsk Cieszyński to obszar bogaty i niejednorodny antroponimicznie. Ze względu na wyjątkowe stosunki polityczne, językowe, społeczne, etniczne
i narodowościowe oraz kulturowe, które panowały tu od średniowiecza po wiek XIX.
Autorka podkreśla, że wyekscerpowany przez nią zbiór nazwisk stanowi niemalże odbicie lustrzane tego, czym zajmowali się i jakie pełnili funkcje mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków. Badając wspomniany onomastykon można też uzyskać
informacje dotyczące typów kontaktów językowych, zachowań społecznych na poziomie mikrowspólnot, czy kontaktów wyrażających się w komunikacyjno-językowej dychotomii pomiędzy rdzennymi mieszkańcami „stela” a „cudzymi” (obcymi). Wspomina
także, że zamieszkująca obszar południowego Śląska ludność, posługiwała się narzeczem cieszyńsko-polskim, od pierwszej połowy XIX w. zaś dzieci uczono w szkołach
z podręczników czeskich, a językiem urzędowym był niemiecki (por. s. 8.). Łuc podkreśla także, że zebrane przez nią nazwiska są cenną skarbnicą wiedzy na temat światopoglądu i filozofii XIX-wiecznego Śląska Cieszyńskiego i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić.
Autorka podkreśla także, że wyjątkowość badanego przez nią obszaru daje badaczowi możliwość obcowania z niepowtarzalnym językowym obrazem świata i wartości
(s. 8). Wskazuje także na wyjątkowość nazwisk jako elementu języka, ale także kultury
duchowej i zaznacza, że metodologicznie można zebrany przez nią zbiór onimów badać
zarówno diachronicznie, jak i synchronicznie, co niewątpliwie jest zaletą omawianej
pracy.
W kolejnym podrozdziale Izabela Łuc przedstawia zakres badań śląskiej antroponimii, wskazując na poszczególne pozycje bibliograficzne badaczy poruszających temat
nazwisk śląskich. W tym miejscu należy podkreślić, że autorka w swojej bazie bibliograficznej ujęła także najnowsze pozycje traktujące o antroponimii śląskiej, co jest nie-
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wątpliwie cenne dla badaczy zajmujących się np. nazwami własnymi czeskiego pochodzenia.
Następny podrozdział zatytułowany Cel i koncepcja opracowania słownikowego ma
za zadanie wprowadzić czytelnika w na pierwszy rzut oka nie do końca przejrzystą kompozycję dzieła. Autorka podkreśla, że struktura, jak i budowa stworzonego przez nią
słownika, odbiegają od dostępnych antroponomastykonów. I jest tak rzeczywiście, a dla
mniej wytrawnego badacza zrozumienie tak wielu płaszczyzn naukowych, na które
wchodzi Izabela Łuc, może być nie do końca jasne. Z uwagi na specyfikę zebranego
materiału, który został przez autorkę podporządkowany określonym celom badawczym
powiązanym z analizą syntetyczną zebranego zespołu nazw należy jednak złożoność
dzieła docenić. Autorka wymienia 7 nadrzędnych celów przyświecających tworzeniu
słownika. Pierwszy z nich dotyczył próby ustalenia zależności między sytuacją społeczno-polityczną, administracyjną, etniczno-kulturową, wyznaniową i językową XIX-wiecznego Cieszyna a strefą nazewniczą. Na podstawie tej analizy autorka nakreśliła obraz
stosunków językowo-kulturowych i religijnych w procesie kształtowania się nazwiska
na obszarze Śląska Cieszyńskiego.
Drugi cel przyświecający autorce Słownika… to opis genezy językowej nazwisk,
z wyszczególnieniem podziału na formy gwarowe, staropolskie, ogólne i obce. Kolejnym celem jest analiza nazwisk odmiejscowych. Autorka podkreśla tu możliwość zbadania kierunków migracji ludności oraz etapów jej nasilenia. Jako czwarty cel, Łuc podaje opis nazwisk jednokrotnie poświadczonych, który bierze za dowód masowego
osiedlania się ludności na terenach południowego Śląska.
Proces nakładania się nazwisk genetycznie obcych na te rodzime i ukazanie próby
przenikania się tych systemów i kultur to kolejny cel opracowania słownikowego, który
stosuje Łuc. W swojej pracy autorka postawiła sobie kolejny cel – wskazanie najpopularniejszych nazwisk rodzimych, z formami rdzennie cieszyńskimi i obcymi w dziewiętnastowiecznym systemie nazewniczym. Na podstawie wieloetapowych porównań
zebranego zasobu nazewniczego z dostępnymi antroponomastykonami, autorka wzięła
sobie za cel także wskazanie cech charakterystycznych dla nazwisk mieszkańców badanego przez nią obszaru.
Izabela Łuc podkreśla także, że wymienione cele zostały przez nią sformułowane
w taki sposób, aby zestawić je z wiedzą historyczną dotyczącą badanego regionu i stanowią dość zwartą kompozycję, podkreślmy po raz wtóry, dla wytrawnego badacza.
Podczas realizacji poszczególnych zadań autorka doszła do wniosku, że stworzony
przez nią antroponomastykon daje o wiele szersze możliwości badawcze niż zakładano
i jest tak rzeczywiście. Na podstawie analizy badanego materiału można bowiem uzyskać wiele cennych informacji dotyczących XIX-wiecznego Śląska Cieszyńskiego, nie
poprzestając na antroponimii. Analizując zebrany materiał, Łuc dochodzi do słusznego
i ustalonego przez badaczy, wniosku, że na badanym obszarze istnieje etniczno-językowa sfera mieszana i wyróżnia trzy charakterystyczne dlań okresy – rolniczy (lata
1800–1839), przejściowy (lata 1840–1859) oraz okres wielkich przeobrażeń (lata
1860–1900). Autorka stosuje periodyzację w oparciu o zapisy źródłowe, wiedzę historyczną oraz językoznawczą (s. 15). Zastosowany podział chronologiczny rozwoju południowego Śląska posłużył Łuc do zbadania, czy rzeczywiście tak wiele czynników,
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które wymienia, miało wpływ na stan ilościowo-jakościowy zebranego zasobu antroponimów XIX-wiecznego południowego Śląska.
Opis poszczególnych okresów autorka rozpoczyna od „czasu odrodzenia” i roku
1781 (zezwolenie protestantom na publiczne nabożeństwa). Kolejną datą wymienioną
przez Łuc jest rok 1810, kiedy to zniesione zostało poddaństwo osobiste. Duży wpływ
na rozwój miast miał także edykt królewski z 1812 roku. Gwarantował on ludności żydowskiej równouprawnienie w handlu i dostępie do urzędów, zapoczątkował więc asymilację ludności żydowskiej z rdzennymi mieszkańcami. Autorka opisuje ożywienie
gospodarcze terenów Śląska Cieszyńskiego już w latach 20. XIX w, pisze o zwiększeniu przetwórstwa rolnego i wzroście wydobycia węgla, rozwoju leśnictwa, przemysłu
hutniczego, przemysłu tekstylnego, małego rzemiosła i handlu, które przyczyniły się do
rozwoju produkcji towarowo-pieniężnej (s. 16).
W samym Cieszynie rozwija się w tym okresie browar, przemysł poligraficzny,
drzewny, metalowy, grabarski i spożywczy, w Bielsku przemysł włókienniczy (s. 16).
W 1812 roku liczba ludności na Śląsku Cieszyńskim oscylowała w granicach 144 000,
25 lat później liczyła ponad 180 000 mieszkańców. Z tego 15% żyło w miastach a największym z nich pozostawał Cieszyn. – Te informacje są niewątpliwie cenne także dla
badaczy zajmujących się chociażby wpływami czeskimi, czy niemieckimi na nazwy
własne tego obszaru.
W kolejnym podrozdziale książki, autorka prezentuje zasady redakcji haseł słownikowych. Podaje w nim charakterystykę słownika, który zawiera 11 231 jednostek nazewniczych. Wyjaśnienia dotyczące zapisu poszczególnych form nazwisk Izabela Łuc
opisuje w dziewięciu punktach. Objaśnianie rozpoczyna od najogólniejszych zasad tworzenia przez nią bazy słownikowej; poprzez opisy poszczególnych wariantów i form
rodzajowych nazwisk; objaśnia skróty oznaczające źródła (przy odmiankach fonetycznych); podaje sumaryczną liczbę potwierdzeń danego nazwiska we wszystkich dokumentach źródłowych; wyjaśnia skróty i opisy stosowane przy nazwiskach pochodzenia
obcego; przy każdym haśle podaje liczbę potwierdzeń źródłowych nazwiska wraz z datami ich występowania; w kolejnej informacji podaje możliwe interpretacje etymologiczne danego antroponimu; w ostatnim punkcie omawia zastosowaną w słowniku klasyfikację nazwisk. Izabela Łuc dzieli nazwiska ze względu na ich motywację, na: odapelatywne, pochodzące od nazw własnych (odimienne, odmiejscowe czy odetniczne).
Wszystkie hasła podaje w mianowniku liczby pojedynczej, w układzie alfabetycznym, nazwiska różniące się morfologicznie zapisuje w odrębnym haśle. Wyjątek od tej
reguły stanowią antroponimy o różnych wariantach fonetycznych, które mogły zostać
utworzone od form gwarowych. Autorka podkreśla, że dla wyeksponowania specyfiki
kulturowo-społecznej badanego obszaru, która miała znaczący wpływ na wyekscerpowany przez nią zbiór nazwisk, wydziela różnego rodzaju kategorie, jak np. podrzędna
kategoria gwary cieszyńskiej. Łuc stosuje też w swoim słowniku oznaczenie symbolem
M – dotyczy ono tych nazwisk, które notuje w swoim antroponomastykonie Tadeusz
Milerski (Nazwiska cieszyńskie…). Autorka umieściła także skrót Ry2(0), który informuje o tym, że w Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych autorstwa Kazimierza Rymuta (XX w.) dane nazwisko ma frekwencję zerową, czyli nie zostało zanotowane. I te odniesienia stanowią niewątpliwie wartość dodaną omawianej pozycji.
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Specyfikację nazwisk południowego Śląska autorka przybliża w kolejnym podrozdziale. Podkreśla w nim, że zebrany przez nią zbiór nazw odzwierciedla udokumentowane ciekawe procesy kulturowe, społeczne i językowe, które zachodziły na badanym
przez nią obszarze. Na podstawie analizy zebranego materiału można wskazać dominujące przy tworzeniu nazwisk mieszkańców Śląska Cieszyńskiego grupy motywacyjne, czyli typowych dla regionu modeli nazwiskotwórczych. Dzięki nazwiskom można
także dowiedzieć się faktów z historii regionu, jego struktury osadniczej, uwarunkowań
administracyjnych, czy społecznych. I autorka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, zaznajamiając czytelnika ze, zdawać by się mogło, oczywistymi faktami, które w tak
znaczący sposób wpłynęły na antroponimię badanego obszaru.
Problem gwary cieszyńskiej porusza Izabela Łuc w kolejnym podrozdziale zatytułowanym Gwara jako nośnik wartości kulturowych zakodowanych w antroponimii.
Autorka podkreśla, że język będący częścią kultury w znacznym stopniu jest przez nią
budowany. We wspomnianym rozdziale zostały krótko scharakteryzowane główne ujęcia gwary poruszane przez badaczy. Autorka podkreśliła, że one wszystkie mają swoje
odbicie w stworzonym przez nią antroponomastykonie, czego dowodem jest spory zespół nazwisk odapelatywnych wśród zebranego materiału, wskazujący także na to, że
nazwiska cieszyńskie noszą ślady o różnym podłożu dialektalnym. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż, jak pisze Łuc, cechy gwarowe, na które nałożyły się różnego
rodzaju procesy, doprowadziły do powstania wielu wariantów tego samego nazwiska
derywowanego od identycznej podstawy. Jako przykłady podaje tu autorka nazwisko:
Kurzan, Kurzyn, Kurzylin, Paszek, Paszko, Paszuda (T. Milerski, Nazwiska cieszyńskie…, s. 31).
W podrozdziale dotyczącym gwary znajdują się kolejne minirozdziały, w których
zawarto: nazwiska bez wykładników słowotwórczych, nazwiska derywowane, nazwiska
derywowane paradygmatycznie, podłoże klasyfikacyjne nazwisk, nazwiska rodzime
a nazwiska obce: nazwiska rodzime, nazwiska odapelatywne; nazwiska odimienne, nazwiska odmiejscowe, nazwiska odetniczne, żeńskie formacje nazewnicze, nazwy powstałe od przezwisk dwuczłonowych, nazwiska obce, wpływy obce w nazwiskach, etniczne i religijne uwarunkowania form nazwisk, nazwiska ewangelików i katolików –
zróżnicowania antroponimiczne, tradycja nazwiska cieszyńskich, najczęstsze nazwiska
południowego Śląska, analiza konfrontatywna nazwisk mieszkańców południowego
Śląska w ujęciu regionalnym i ogólnopolskim, wnioski, charakterystyka źródeł.
Kolejny rozdział to wykaz źródeł i skrótów: skróty materiałów źródłowych, skróty
leksykalne i graficzne; wykaz skrótów słownikowych, od strony 77 do 429 – słownik.
Książkę zamyka obszerna bibliografia źródłowa i przedmiotowa.
Omawiany leksykon stanowi niewątpliwie cenne dzieło dla wszystkich onomastów,
badaczy nazwisk polskich. Jednak z całą mocą należy podkreślić to, że antroponomastykon jest cennym źródłem wiedzy dotyczącym chociażby historii nazwisk czeskich używanych współcześnie w Polsce. Może stanowić asumpt do dalszych badań w tym zakresie i na pewno może szczególnie zainteresować bohemistów.
Magdalena Matkowska-Jerzyk, Wrocław
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Henryk Jasiczek pohledem literárního historika
Libora Martinka
Libor Martinek, Henryk Jasiczek. Monografie, Opava: LITERATURE
& SCIENCES, 2016, 270 s. ISBN 978–80–9041–266–8.
Kniha Henryk Jasiczek. Monografie byla vydána opavským nakladatelstvím a vydavatelstvím v roce 2016 jako 2. díl edice Spisovatelé Těšínska. Autorem monografie je
Libor Martinek (*1965), literární historik, kritik, editor, básník a vysokoškolský pedagog. Od roku 2010 je docentem české literatury v Ústavu bohemistiky a knihovnictví
SU v Opavě, v roce 2012 byl jmenován mimořádným profesorem Vratislavské univerzity, kde přednáší dějiny české literatury v Ústavu slovanské filologie. Je členem Obce
spisovatelů ČR, Obce překladatelů ČR, Těšínsko-záolžského kola Hornoslezského literárního sdružení s centrem v Katovicích. Své odborné studie i básně publikuje na stránkách odborných literárněvědných a literárních časopisů u nás i v zahraničí, je nositelem
významných českých i světových literárních cen.
Badatelsky se Martinek věnuje poválečné české literatuře, české, německé a polské
literatuře ve Slezsku od středověku po současnost, literární teorii, komparatistice a problematice regionu. Je autorem odborných publikací: Polská literatura českého Těšínska
po roce 1945 (2004), Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (2006), Region, regionalismus a regionální literatura (2007), Życie literackie na Zaolziu 1920–1989
(2008), Současná česká literatura I/1 (2008), Identita v literatuře českého Těšínska.
Vybrané problémy (2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé.
I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století (2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti (2010), Fryderyk Chopin v české literatuře (2013), Władysław Sikora. Monografie
(2015), Identita v literatuře Těšínska. Monografie (2015).
Martinkova rozsáhlá monografie o Henryku Jasiczkovi (1919–1976) je logicky
rozčleněna do jedenácti kapitol a čtenář má tak před sebou ucelený obraz básníka, prozaika a novináře, jenž vstoupil do kontextu polské i české literatury. V první kapitole se
seznamujeme s podrobným Jasiczkovým životopisem. Autor byl synem svobodné matky, brzy osiřel a byl vychováván příbuznými Knoblochovými v Oldřichovicích, kde
také vychodil obecnou školu, měšťanku navštěvoval v Třinci. Libor Martinek připomíná, že H. Jasiczek se v průběhu války připojil k odbojovému hnutí, zasloužil se o vydávání polskojazyčného podzemního časopisu Naprzód, kde debutoval jako redaktor
i jako básník. Maturitu složil v roce 1952 na Pedagogickém gymnáziu v Orlové, v letech 1953–1959 studoval dálkově v Praze na Karlově univerzitě žurnalistiku a polštinu,
dobře se znal s významným českým polonistou Karlem Krejčím. Po válce byl zaměstnán jako redaktor polských komunistických novin Hlas lidu, také redigoval Kalendář
Hlasu lidu. V roce 1945 se podílel na založení Polského kulturně-osvětového svazu
v Československu. Byl členem Svazu slezských spisovatelů, Svazu československých
novinářů a Svazu československých spisovatelů. V letech 1958–1970 byl redaktorem
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dětského časopisu Jitřenka, v období let 1959–1966 pracoval jako redaktor polské sekce
Krajského vydavatelství v Ostravě a současně do roku 1970 vedl kulturní rubriku měsíčníku Zwrot v Českém Těšíně. Spolupracoval s Polskou scénou Těšínského divadla
a s Loutkovým divadlem Bajka. Za své sympatie k uvolnění ve straně a společnosti se
po srpnových událostech 1968 ocitl mezi nejvíce diskriminovanými osobnostmi polské
inteligence českého Těšínska, vstup armád ostře kritizoval. Za své kulturně-společenské
aktivity byl Henryk Jasiczek několikrát oceněn a vyznamenán, např. Důstojnickým
křížem řádu znovuzrození Polska (1967).
Ve druhé kapitole věnuje Martinek pozornost vývojovým proměnám Jasiczkovy
básnické poetiky. Počátky básnické tvorby Henryka Jasizcka jsou poznamenány socialistickým realismem. Básnický debut, Rozhovory s tichem (1948), je ovlivněn válečnými vzpomínkami, ale také krásami přírody a touhou po samotě. Ve druhé sbírce, Chvála
života (1952), lyrický subjekt zachycuje podzimní nálady. Básníkovy angažované básně
mají charakter glos k aktuálním hospodářským a politickým změnám ve společnosti.
Epická poema o Janu Sabelovi Hvězdy nad Beskydy (1953) celkově vyznívá jako přerod
chudého a nedůvěřivého horala do podoby hutníka a uvědomělého dělníka. Dle konstatování Libora Martinka čerpá Jasiczek inspiraci pro svou tvorbu ve folkloru prostřednictvím stylizace větné stavby a slovní zásoby v duchu beskydského nářečí, užitím rytmu
lidové písně a užíváním metafor vycházejících z lidové poezie. Ve čtvrté básnické sbírce Vytesané sekeřicí (1955) lyrický hrdina spojuje folklorní inspirace se zápasem o společenskou spravedlnost. Jedná se o hrdinu, jenž je hrdinou folklorním a současně vyhovujícím požadavkům socialistického realismu. Jasiczkovy básně mají uměleckou hodnotu, navazují na pohádky, legendy a těšínský folklor. Básnické texty angažované lyriky byly mj. inspirovány poezií Marie Konopnické a Władysłava Broniewského.
V básnické sbírce Jasmínové noci (1959) spatřovala kritika vlivy poezie Leopolda
Staffa, o Jasiczkově básnické tvorbě se psalo jako o náladové lyrice osobního tónu, jež
charakterizují stoicko-melancholické reflexe, sentimentalismus a cit pro krásu. Podle
L. Martinka si Henryk Jasiczek osvojil dobově frekventované básnické formy, jakými
byly óda, poema, balada, píseň a hymnus. V 60. letech 20. století byl básník silně
ovlivněn současnou českou a slovenskou poezií, ze starších umělců zejména tvorbou
Jiřího Wolkera, Stanislava Kostky Neumanna a Josefa Hory. V básnických sbírkách Jizvy paměti (1963) a Zamyšlení (1969) se setkávají všechny dosavadní motivy Jasiczkovy
tvorby. Lyrický subjekt v nich hodnotí své zkušenosti a hledá stěžejní motiv své existence. Klíčovými motivy sbírek je problematika války a jejích následků. Martinek
podotýká, že zralá poezie sbírky Zamyšlení „rezignuje na jednoznačná řešení prvních
sbírek”, je skeptická, věrná určitým hodnotám a zásadám, básník v ní neustále hledá své
místo v měnícím se světě. Autora monografie ve druhé kapitole také zajímá specifické
postavení Jasiczkovy poezie v regionální literatuře Těšínska, zastavuje se u charakteristických motivů jeho básnické tvorby, ke kterým patří motiv hor, motiv kříže, související s myšlenkou polského mesianismu, motiv rukou, očí, trávy a existenciální motiv
smrti.
Libora Martinka také fascinuje sakrální a profánní v básníkově lyrice. Tvrdí, že Jasiczkova obraznost v básnických textech ze 60. let 20. století čerpá z liturgie ve spojení
s přírodními jevy. Cituje názor Edmunda Rosnera, znalce Jasiczkova díla, jenž konsta-
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tuje, že básníkova tvorba nikdy nevykazovala „prvky ateistické propagandy, dokonce
naopak zdůrazňovala spojení s křesťanstvím, byť jenom v jeho folklorní formě”. Klíčovým symbolem díla H. Jasiczka je strom, který není pouze metaforou, ani apostrofou,
mnohdy se stává symbolem člověka, strom se rovněž spojuje s tichem a s časem. Bílá
barva je symbolem svatosti, chvály, znovuzrození, milosti, čistoty, nevinnosti, naděje
a prostoty. Básník touží po sakrálním, ono „sakrální” se realizovalo v sekularizovaném
vědomí tvůrce jako ontologický jev samotné tvorby. Do druhé kapitoly organicky zapadají Martínkovy úvahy nad vztahem literatury a hudby v díle Henryka Jasiczka. V této
podkapitole literární vědec hledá hudební motivy v básníkových literárních textech
a současně ho zajímají zhudebněné Jasiczkovy texty skladateli. Hudebnost básnického
textu vystupuje do popředí zejména v Jasiczkových stylizacích horalského beskydského
folkloru ve sbírce Vytesané sekeřicí, v níž je přítomna písňová forma. Podle Libora
Martinka vstupují do básníkova literárního díla nejen osobnosti literatury, ale také hudby (Chopin, Bach, Beethoven, Paganini, Smetana). Klíčovou roli v Jasiczkově poezii
mají housle. I český výbor z básníkovy poezie, který v roce 1962 editoval Oldřich Rafaj, nese název Krásné jak housle. Hudební motivy se mnohdy objevují ve funkci loci
communes, jsou jedním z hlavních znaků poezie Henryka Jasiczka a funkčně se podílejí
na estetické hodnotě básně. Jasiczkovy texty zhudebňovali např. Paweł Rdacz, Eugeniusz Fierla, Paweł Kaleta, Filip Macura, Tadeusz Sygietyński a Józef Świder.
Třetí kapitola je věnována Jasiczkovým prozaickým pracím (publicistice, rozhlasovým pořadům a reportážím ze zahraničních cest). Rozhlasové pořady, ke kterým napsal
H. Jasiczek scénáře, měly různou tematiku. Martinek vzpomíná texty se společenskou
tematikou, jež jsou komentářem aktuálních událostí na českém Těšínsku nebo jsou
svázány s historií Těšínského Slezska. Dále se jedná o texty s tematikou lidové kultury
a folkloru. Poslední skupinu textů tvoří scénáře pořadů věnovaných literární tvorbě
Henryka Jasiczka. Umělcovy reportáže ze zahraničních cest vycházely nejdříve časopisecky v „Hlasu těšínského kraje” a v kulturně-společenském měsíčníku pro polskou
menšinu „Zwrot”. Byly vydány ve dvou knihách – Černé moře je modré (1961) a Přivezu ti krokodýla (1965). První svazek přináší autorovy reportáže z cesty k Černému
moři, druhý pak zápisky z cest na Kubu, do Řecka, Egypta, na Blízký východ do Palestiny, Sýrie, Libanonu a Jordánska. Jasiczkovy reportáže jsou zdařilé, básnické, pisatel
klade důraz na výchovný aspekt svého textu a obrací se v nich výlučně k regionálnímu
polskému čtenáři.
Ve čtvrté kapitole monografie se Martinek zamýšlí nad tematikou humoru v díle
Henryka Jasiczka. Autor připomíná intenzivní zájem o komiku v regionu českého Těšínska. Jsou vzpomenuty dvě práce, a to soubor anekdot v těšínském nářečí Matějův
smích (1986) Ludvíka Ciencały a humoristická kniha Zapomenutý svět (1972) Pawła
Kubisze. H. Jasiczek je autorem souboru humoresek psaných v těšínském nářečí
Beskydské humoresky (1959), jež jsou dodnes populární mezi polskými čtenáři na
Těšínsku. Autor v knize mistrně používá situační humor a vykresluje profanaci lidových
zvyků, obyčejů, obřadů v dětsky nevinném pohledu na svět.
V páté kapitole zajímá Libora Martinka poměr sebeidentity ke skupinové identitě
v pamětech H. Jasiczka. V rámci vztahu osobní identity ke skupinové (národní) identitě
existují odlišné tradice, odlišné ideové postoje, mezi nimiž člen národa volí v souladu se
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životní zkušeností, která zformovala jeho osobnost. U Henryka Jasiczka jsou ony postoje reflektovány v nepravidelně vedeném zápisníku či deníku, v němž se prolínají vzpomínky či paměti spolu s deníkovými záznamy, jež jsou součástí autorovy literární pozůstalosti.
Šestá kapitola je věnována závěrečné fázi Jasiczkovy literární tvorby V ní se klíčovými motivy stávají motivy pasti nebo stěny, které nabývají podoby symbolu bytí lyrického subjektu v období normalizačního bezčasí. Současně básník prolíná homérské
a beskydské motivy nebo biblické motivy s motivy z beskydské horalské kultury, setkáme se rovněž s aluzemi na kanonická díla evropské literatury. Henryk Jasiczek vstoupil
rovněž do literatury pro děti a mládež, jak se recipient monografie může přesvědčit
v sedmé kapitole. Dětským čtenářům věnoval tvůrce knihu Vyprávěj pohádky z mého
kraje (1968). V knize využívá autor pohádkových motivů čerpaných z lidové pohádkové tradice. Kraj se Jasiczkovi stává synonymem kultury a jazyka národa, kam spisovatel
patří, což souvisí s autorskou i osobní identitou. Básně knihy jsou seřazeny podle sledu
ročních období a jsou výsledkem metafyzické krize autora, jakýmsi výkvětem jeho nostalgie. Výsledkem regionálně zabarvených básní, navazujících na slezský nebo tatranský folklor, či na konkrétní místa, je výchovný záměr – básně napomáhají k výchově
k vlastenectví, k získání pocitu regionální příslušnosti čtenáře, i ke vztahu k přírodě
a k lidem. Henryk Jasiczek se ve své dětské knize nechává inspirovat zejména lidovými
pohádkami, pověstmi a legendami. Libor Martinek dále píše, že kniha Vyprávěj pohádky z mého kraje „se neomezuje pouze na práci s dětmi ve škole, ale má své místo
i v domácí knihovničce, například při uvádění dítěte do světa poezie, beskydského regionu, horské krajiny a její osobité atmosféry, což vše ve výsledku napomáhá k utváření
etické vnímavosti a pocitu krásy… Jasiczkova poezie pro děti je charakterizována poetickou fantazií, originální obrazností v kombinaci s lyrismem a jemným humorem”.
Osmá a devátá kapitola přináší velmi cenné, podrobné komentáře Libora Martinka
k Jasiczkově korespondenci se spisovatelkami Annou Kamieńskou a Ewou Milerskou.
Desátá kapitola věnuje pozornost Jasiczkovým básnickým dedikacím a parafrázím,
jedenáctá pak recepci literárního díla Henryka Jasiczka v českém literárním kontextu.
Z významných literárních kritiků a historiků, kteří od konce 50. let 20. století reflektovali spisovatelovo dílo, jsou vzpomenuti Alois Sivek, Milan Rusinský, Drahomír Šajtar,
Oldřich Rafaj, Jiří Svoboda a Erich Sojka.
Monografie Libora Martinka o básníkovi a prozaikovi Henryku Jasiczkovi má zakladatelský význam pro českou i polskou literární historiografii, je pečlivě připravena a splácí dluh jedinečnému tvůrci polského jazyka v regionu českého Těšínska. Plně věříme,
že se naplní přání literárního historika Libora Martinka, jenž v závěru své práce napsal:
Dílo Henryka Jasiczka si pro své četné nadčasové a humanistické hodnoty zaslouží širší zpřístupnění
českému čtenáři, pozornost literární kritiky a literárních historiků. Jasiczkovo literární dílo má své důležité
místo v dějinách písemnictví České republiky.

Lukáš Průša, Ostrava
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Jan Amos Komenský i Leszno
J. Giertych, U źródeł katastrofy dziejowej Polski: Jan Amos Komensky,
2 wyd., Leszno: Wydawnictwo Pardwa, 2018, 360 s.,
ISBN 978-83-950809-0-6.
W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Pardwa ukazała się książka Jędrzeja Giertycha1. Jest to wydanie drugie tej pracy. Pierwsze ukazało się w 1964 roku w Londynie.
Z przedmowy dowiadujemy się, że Autor, pisząc tę książkę, zamierzał, by stanowiła
ona część pierwszą większej pracy, poświęconej okresowi lat 1648–1660. Część druga
miała nosić tytuł Bunt Chmielnickiego, a trzecia – Potop. Jednak, jak wskazuje sam Autor „książka ta rozrosła mi się jednak w trakcie pisania do rozmiarów rozsadzających
pierwotne zakreślone ramy” (s. 5).
Pierwotnie Jędrzej Giertych chciał na podstawie tej publikacji obronić doktorat.
Przedłożył tę pracę przed Wydziałem Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Niestety praca została odrzucona2. Władysław Czapliński w książce O Polsce siedemnastowiecznej określił monografię Giertycha jako bezwartościową3.
Analizując pracę Giertycha, odnosi się wrażenie, że osoba tutaj przedstawiona nie
jest tym samym Komenskim, którego znamy z innych opracowań. Giertych ukazał nam
człowieka, który ma, co prawda, zasługi na polu nauki, ale jego dorobek potraktował
marginalnie. Dla Autora czeski uczony to przede wszystkim „osoba centralna w politycznym ruchu spiskowym XVII wieku” (s. 3), to nade wszystko polityk, spiskowiec,
który dążył, poprzez nić znajomości, do upadku Polski. Zdaniem Giertycha Komenský
był postacią centralną spisku, by obalić katolicką Polskę, był mózgiem całej operacji,
a inne wybitne osoby, z którymi miał kontakt, były tylko pionkami w jego grze. Poza
tym Giertych przypisuje Komenskiemu przyczyny wybuchu drugiej wojny północnej
oraz bycie masonem. Są to nader interesujące tezy, lecz nie mające kompletnie poparcia
w faktach naukowych. Co prawda Giertych opiera swoje doniesienia m.in. na listach
i pamiętnikach, ale w naukach historycznych te tzw. źródła narracyjne mają drugorzędne znaczenie. Jest również zastanawiająca i wręcz rozbrajająca szczerość Giertycha,
który wprost informuje czytelnika (czyni to czasem w rozbudowanych przypisach), że
nie ma dostępu do pewnych prac, lecz nie musi się z nimi zapoznawać, bo nie wydają
mu się one przekonujące.
Giertych, pisząc niniejszą monografię, buduje swoją argumentację na zasadzie odwróconego trójkąta. Zaczyna od bardzo ogólnych stwierdzeń, jak choćby to, że rozbiory
1

Szerzej na temat Jędrzeja Giertycha pisze Anny Piesiak-Robak w niepublikowana pracy doktorskiej pt.
Jędrzej Giertych (1903–1992). Biografia polityczna, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi.
2
3

J. Śliziński, Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce pod II wojnie światowej, „Sobótka” XIX, s. 350.

W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1966.
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i całe zło spotkało nasz kraj dlatego, bo „polska była krajem katolickim. Jedynym z filarów katolicyzmu w świecie” (s. 8). Choć nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do
Żydów, jednak cytuje pewnego opata „podobno Żyd z pochodzenia” (s. 8), by tym sposobem uświadomić czytelnikowi, iż Kościół katolicki miał wroga w postaci cesarzy niemieckich, z którymi współpracował Komenský.
W rozdziale II Jan Amos Komensky, biskup braci czeskich czeski uczony został
określony przez Giertycha jako osoba centralna „w politycznym ruchu spiskowym XVII
stulecia, którego jednym z dzieł jest ówczesna katastrofa Polski” (s. 10). Komenský
jako brat czeski żywił nienawiść do Kościoła katolickiego, ulegając manicheizmowi. Na
jakiej podstawie Giertych to stwierdził, nie wiadomo, źródeł brak. W wielu miejscach
bracia czescy są ukazywani jako osoby niegodne zaufania, którzy stale knują i spiskują.
Stoi to w jawnej sprzeczności z badaniami nad braćmi czeskimi prowadzonymi w Polsce. Głoszone przez ideały stały się w naszym kraju bardzo atrakcyjne. Stworzyli także
bogatą kulturę literacką. Cenili oni wiedzę oraz wykształcenie4.
W rozdziale III Ojciec masonerii Giertych uważa, że Komenský pracując nad pansofistyczną wizją świata, tym sposobem chciał wywrzeć negatywny wpływ na świat. Dla
Giertycha pansofia to tajemniczy i trudny do zdefiniowania system wszechwiedzy, która miała posłużyć do stworzenia międzynarodowego stowarzyszenia (s. 34). Utożsamia
ją również z nową religią. Oczywiście, pansofia Komenskiego, zdaniem Autora, także
jest przepojona masonerią, co ma udowodnić cytat z pracy Kazimierza Morawskiego5.
Giertych uważa, że poprzez napisanie pansofii, Komenský chciał obalić potęgę Kościoła katolickiego i na jej gruzach zbudować nową potęgę (s. 51). Poza tym chciał
stworzyć nowy kościół, który Giertych nazywa masonerią. Dodatkowo Autor w swej
rozprawie stwierdza jednoznacznie, że idea pansofistyczna Komenskiego miała za cel
przekształcenie ówczesnego świata z chrześcijańskiego w antychrześcijański (s. 52).
Nie wiem, na jakiej podstawie Giertych głosi takie poglądy, ale z pewnością nie czytał
dzieła Komenskiego, które traktuje o pansofii, ponieważ jego idea nie miała za zadanie
przejęcia władzy nad „rządem dusz”, ale naprawienia świat, by człowiek miał rozumną
postawę wobec świata.
Sam fakt przebywania Komenskiego w Anglii jest wystarczającym dowodem, dla
Giertycha, by uważać, iż był on pod wpływem masonów. Giertych formułuje także hipotezę, iż dorobek czeskiego uczonego wpłynął na ideologię masońską po roku 1717.
We wcześniejszych wywodach próbuje czytelnikowi uświadomić, iż Komenský był
różokrzyżowcem, lecz na stronie 38 przeczytamy taką szczerą informację: „Nie znajdziemy w tym kierunku najmniejszej poszlaki w dawniejszych biografia Komenskiego,
by był on różokrzyżowcem”. Dla Giertycha podejrzane było także ostanie miejsce życia
Komenskiego – Holandia, ponieważ „była to główna w owych czasach cytadela sił,
zmierzających do obalenia Kościoła katolickiego” (s. 54). Jak widać wystarczy przebywanie na terenie określonego państwa, by automatycznie stać się wrogiem Kościoła
katolickiego oraz osobą, która chce przejąć władzę nad umysłami całej Europy. Z takim
4
5

J. Śliziński, Z działalności Braci Czeskich w Polsce (XVI–XVII w.), Wrocław 1959.
K. Morawski, Źródło rozbioru Polski. Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów, Poznań 1935, s. 29.
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sposobem wnioskowania trudno dyskutować, ponieważ nie ma ono znamion wnioskowania naukowego. Takich miejsc, w których Giertych wysuwa za dalekie wnioski, jest
o wiele więcej. Niestety, recenzja daje małe możliwości, by je wszystkie przytoczyć.
Czytelnikowi pozostaje tylko zapoznać się z tą pracą, ale nie można po niej oczekiwać,
iż wzbogacimy swoją wiedzę o rzetelne wnioskowanie poparte faktami. Dowodem jest
stwierdzenie, jakiego dopuścił się Giertych, które brzmi następująco:
Jak widzimy, dwaj członkowie trójosobowej organizacji, której trzecim członkiem był Komensky, odegrali wybitną rolę w doprowadzeniu do skutku wydarzenia o dziejowym znaczeniu, jakim jest zawarcie trwającego po dziś dzień, a więc od lat trzystu, swoistego sojuszu miedzy narodem angielskim, a narodem żydowskim, sojuszu, który – rozszerzony potem też i na Stany Zjednoczone – bierze w niemałym stopniu udział
w rządzeniu nowoczesnym światem (s. 70).

W rozdziale V Cele polityczne Komenskiego Giertych stawia tezę, że Komenský był
„przede wszystkim politykiem” (s. 97). Nauka, która zajmował się przez całe swoje życie oraz jego wiara, wszystko to były środki do celu, jakim było spowodowanie klęski
Polski. Poza tym Autor podkreśla, że działalność naukowa i pedagogiczna Komenskiego były podporzadkowane „w istocie celom politycznym” (s. 99). W dalszej części rozdziału Giertych sugeruje, że idea pasofistyczna miała na celu zmianę polityczną oraz religijną Europy. To kolejny dowód, że Giertych nie czytał prac Komenskiego. Zastanawiające jest także, skąd u Giertycha zrodził się wniosek, że „dążył on do stworzenia politycznej organizacji międzynarodowej, która podporządkowałaby sobie poszczególne
państwa i pokierowała całym światem w jednolitym duchu” (s. 101). To kolejne miejsce
w książce, które przekonuje nas, że Giertych nie zrozumiał idei pansofistycznej, goszonej przez Komenskiego. Idea ta miała charakter naukowy, dydaktyczny, a nie, jak chce
Giertych, polityczny. Osobom niezorientowanym należy uświadomić, iż pansofizm
w ujęciu Komenskiego oznaczał pedagogiczną koncepcję wychowania, która głosiła naprawę ludzkiego świata. Czeski dydaktyk uważał, że człowiek powinien rozwijać się
przez całe życie, doskonalić się. Był przekonany, że człowiek powinien podlegać procesowi wychowania od narodzin aż do śmierci.
W rozdziale VI Postawa Komenskiego i braci czeskich w czasie »potopu« szwedzkiego Giertych stara się czytelnikowi ukazać rolę, jaką odegrał on w dziejach Polski.
Jego zdaniem Komenský dążył ze wszech miar do upadku naszej ojczyzny. Prawdą jest,
że sympatyzował ze Szwedami oraz że królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi
poświęcił utwór liryczny (Panegyrious Carolo Gustavo), lecz dowodów, iż czeski uczony swoimi działaniami doprowadził do upadku Polski, jak na razie brak. Z utworu tego
dowiadujemy się, choć na tekście nie widnieje autor, o entuzjastycznym stosunku
Komenskiego do króla szwedzkiego. Jednak chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli Komenský jest winien zdrady, bo napisał panegiryk ku czci króla Karola X Gustawa,
to zdrady tej jest także winien Polak, katolik Samuel Twardowski, o czym Giertych
z pewnością nie wie lub ten fakt przemilcza. Ponadto utwór ten został napisany na polecenie Bogusława Leszczyńskiego6. W utworze tym Komenský nader szlachetnie opisuje
Polaków jako naród odważny. Jednak pod koniec tego utworu ostrzega on Karola X
6

J. Dworzaczkowa, »Panegyricus Carolo Gustavo« i jego tło polityczne, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce” 1982, tom XXVII.
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Gustawa, by żołnierze szwedzcy mieli pozytywny stosunek do ludności polskiej, bo
w przeciwnym razie może to doprowadzić do powstania zbrojnego, a nawet klęski7. Jakoś ten fakt również umknął Giertychowi. Nie chcę także powiedzieć, iż Komenský,
przebywając na terenie Rzeczpospolitej, zachowywał się nienagannie. Władysław Czapliński8 informuje nas, ż wydatnie kontaktował się z królem szwedzkim, był wartościowym źródłem wiedzy o Polsce, co Szwedzi dokładnie wykorzystali. Komenský także
zachęcał Anglię, by wsparła Szwecję w wojnie z naszym krajem. To są bezsporne fakty,
ale reszta to konfabulacja.
Moim zdaniem książka ta jest doskonałym przykładem budowania teorii spiskowych. Poza tym każda osoba, która zamierza podjąć pracę naukowca, powinna być
obiektywna, nie może kierować się uprzedzeniami do jakiejkolwiek grupy politycznej,
religijnej czy narodowościowej. Każdego naukowca powinny interesować fakty oraz
daleko idący obiektywizm. Niestety, w książce Giertycha mamy do czynienia ze skrajnym subiektywizmem, uprzedzeniami do grup religijnych, które nie są katolickimi oraz
antysemityzmem. Gdyby Jan Amos Komenský żył w naszych czasach i wytoczył proces Jędrzejowi Giertychowi o naruszenie dóbr osobistych, z całą pewnością ten proces
by wygrał.
Sebastian Taboł, Brzeg

7

Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957, s. 266.

8

W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej, Warszawa 1966, s. 119–121.
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Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu w latach 2016–2018
Aktualnie dyrektorem Instytutu jest doc. dr Daniel Vogel, a zastępcą dyrektora – dr Monika Porwoł. Działalność naukowo-dydaktyczna odbywa się
w trzech zakładach: Zakładzie Filologii Angielskiej, Zakładzie Filologii Germańskiej i Zakładzie Filologii Czeskiej. Instytut sprawuje merytoryczną pieczę nad
Studium Języków Obcych, które prowadzi lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, czeskiego i/lub rosyjskiego dla studentów wszystkich kierunków
i specjalności. Pracownicy studium prowadzą także zajęcia dotyczące praktycznej nauki języka obcego na specjalności: język angielski i język niemiecki (od
podstaw).
1. Kadra Instytutu Neofilologii
W Instytucie Neofilologii zatrudnionych jest 30 pracowników: 2 doktorów
habilitowanych, 16 doktorów i 12 magistrów.

Zakład Filologii Angielskiej
W skład Zakładu Filologii Angielskiej wchodzą: dr hab. Paweł Marcinkiewicz, doktorzy: Daniel Vogel, Monika Porwoł, Joanna Bielewicz-Kunc, Ewa
Gieroń-Czepczor, Jacek Molęda, Patrycja Nosiadek, Rachael Sumner, Katarzyna Rybińska, Andrzej Widota, oraz magister Zbigniew Tomala.
Dr hab. Paweł Marcinkiewicz to absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Śląskim, natomiast kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Literaturoznawca, poeta, autor ośmiu zbiorów wierszy, laureat nagród
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Fundacji Kultury oraz Czesława Miłosza. Paweł Marcinkiewicz jest ekspertem
w dziedzinie przekładoznawstwa i literaturoznawstwa o ogólnopolskiej renomie
i ogólnoeuropejskiej rozpoznawalności, zapraszanym na międzynarodowe konferencje do USA (Northwestern University Evanston oraz New York University), Francji (Uniwersytet Karola V, Paryż), czy Szwecji (Uniwersytet w Sztokholmie). Profesor Marcinkiewicz jest ponadto członkiem międzynarodowych
towarzystw naukowych, jak International Society for Intersemiotic Studies (od
września 2013) oraz Laboratorium Animal Studies (od stycznia 2012). Jest autorem kilku monografii poświęconych poezji amerykańskiej. Monografia pt.
Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę otrzymała stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (w 2014 roku). Od lat prowadzi w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego seminaria magisterskie i dyplomowe
poświęcone teorii przekładu, a od niedawna wpływowi ideologii na przekład.
Wypromował ponad 100 licencjatów, 50 magistrów i jednego doktora nauk humanistycznych. W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii literatury amerykańskiej oraz przekładu artystycznego.
Doc. dr Daniel Vogel (dyrektor Instytutu Neofilologii) to absolwent filologii
angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie literaturoznawstwa, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Rozprawę doktorską poświęconą
problematyce wpływu historii kolonializmu na proces kształtowania się nowych
narodów postkolonialnych po II wojnie światowej obronił w 2006 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z teorią postkolonialną, problematyką wielokulturowości, twórczością Josepha Conrada oraz współczesną literaturą SF (zwłaszcza autorstwa Arthura C. Clarka i Stephena Baxtera). Referent
na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na uniwersytetach w Bath, Prešovie i Tiranie); członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego oraz The Joseph Conrad Society (UK). Z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową związany jest od 2005 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu historii literatury angielskiej oraz przekładoznawstwa.
Dr Monika Porwoł (wicedyrektor Instytutu Neofilologii) to absolwentka filologii angielskiej. Dysertację doktorską obroniła na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Opolskiego w 2009 roku. Jej głównymi obszarami badawczymi
oraz zainteresowaniami naukowymi są teoria i praktyka translatoryki, przekład
audiowizualny (m.in. audiodeskrypcja, tłumaczenie napisów operowych) oraz
współczesne aspekty językoznawstwa, tzn. psycholingwistyka, pragmatyka,
językoznawstwo kognitywne oraz humanistyka cyfrowa (digital humanities).
Prelegent i uczestnik warsztatów oraz konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych (m.in. w Trieste, Splicie, Rydze, Koszycach). Swoją
działalność rozwija także jako członek Międzynarodowej Organizacji Termino-
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logii Specjalistycznej (MOTS), PASE, CLARIN-PL oraz European Association
for Digital Humanities (EADH). W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu
pracuje od 2006 roku, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Od października 2015 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Neofilologii oraz członka
Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Opiekun studenckich
praktyk zawodowych (kształcenie biznesowe). Prowadzone przedmioty: analiza
przekładu, seminarium licencjackie z zakresu językoznawstwa i przekładoznawstwa, praktyczne aspekty językoznawstwa, lingwistyka tekstu, pisanie akademickie, język administracji i biznesu.
Dr Joanna Bielewicz-Kunc to wykładowca PWSZ w Raciborzu od 2006
roku. Lektor języka angielskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2002–
–2005), nauczyciel i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach różnego typu. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS).
Specjalizuje się w lingwistyce stosowanej i metodyce nauczania języków obcych. Prowadzi badania kontrastywne nad aktami mowy. Interesuje się socjolingwistyką, pragmalingwistyką oraz translatoryką. Referent na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Brała udział w grantach i projektach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Socrates Commenius oraz Erasmus. Opiekun
praktyk studenckich; członek zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia
w PWSZ w Raciborzu; od roku akademickiego 2017–2018 kierownik Zakładu
Filologii Angielskiej. Prowadzone przedmioty: metodyka, dydaktyka, translatoryka.
Dr Ewa Gieroń-Czepczor to starszy wykładowca, pracownik Instytutu
Neofilologii, związana z PWSZ w Raciborzu od roku 2004. Członek International Cognitive Linguistics Association i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Jest językoznawcą, specjalistką w zakresie językoznawstwa kognitywnego. W swoich badaniach naukowych skupia się m.in. na semantyce barw, teorii metafory konceptualnej, językowym obrazie świata, analizie dyskursu i językoznawstwie korpusowym. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. w Waszyngtonie, Glasgow i Genui),
brała udział w programie Erasmus (cykl wykładów na uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie). Opiekun praktyk studenckich. Prowadzone przedmioty: gramatyka opisowa języka angielskiego, wstęp do językoznawstwa, stylistyka tekstu, komunikacja międzykulturowa, seminaria licencjackie.
Dr Jacek Molęda to absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista
w zakresie gramatyki kontrastywnej, historii języka angielskiego i przekładu
artystycznego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. audiorekonstrukcją i nagraniami własnych tekstów staroangielskich, średnioangielskich i wczesno-no-
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woangielskich. Poeta, tłumacz, felietonista (współpracuje m.in. z Almanachem
Prowincjonalnym). Członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Doświadczony dydaktyk, uczestnik programu Erasmus (cykl wykładów
na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie). Członek Rady Wydawniczej PWSZ
w Raciborzu z ramienia Instytutu Neofilologii. Prowadzone przedmioty: gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, translatoryka tekstów artystycznych, seminaria licencjackie.
Dr Patrycja Nosiadek to absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, doktorat obroniła w 2013 roku na Uniwersytecie Opolskim.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Specjalistka w zakresie literaturoznawstwa, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół kultury i literatury
emigracyjnej (w szczególności polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych)
oraz nurtu autobiograficznego. Referent na krajowych i międzynarodowych
konferencjach i sympozjach. Członek Accademia dei Rampanti we Włoszech,
współpracuje również z organizacjami takimi jak: Father Leopold Moczygemba
Foundation (Teksas, USA) oraz The Panna Maria Heritage Center Foundation
(Teksas, USA). Wykładowca w Instytucie Neofilologii. Prowadzone przedmioty: historia literatury amerykańskiej, wstęp do przekładoznawstwa, praktyczna
nauka języka angielskiego, translatoryczne kręgi tłumaczeniowe, realioznawstwo angielskiego obszaru językowego.
Dr Katarzyna Rybińska to absolwentka filologii rosyjskiej (Uniwersytet
Wrocławski) i filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
otrzymała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006
roku. W swoich badaniach zajmuje się mistyką chrześcijańską i muzułmańską,
analizą współczesnych tekstów filozoficznych oraz komparatystyką literaturoznawczą epoki modernizmu. Autorka licznych publikacji, wygłaszała referaty
na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na Fordham
University w Nowym Yorku). Związana z Instytutem Neofilologii od 2006 roku, obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Eminus. Prowadzone przedmioty: praktyczne aspekty literaturoznawstwa, seminarium licencjackie, pisanie akademickie, historia
literatury amerykańskiej.
Dr Rachael Sumner ukończyła studia z zakresu literatury europejskiej i angielskiej na Uniwersytecie Essex, a tytuł magistra w dziedzinie literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX wieku uzyskała na Uniwersytecie York. W roku 2013
otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim. Jej
zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii postkolonialnej, literaturze
irlandzkiej i współczesnej literaturze brytyjskiej. Referent na międzynarodowych konferencjach, wygłasza gościnne wykłady w szkołach powiatu racibor-
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skiego, rybnickiego, jastrzębskiego i wodzisławskiego. Z Instytutem Neofilologii związana od 2006 roku. Prowadzi zajęcia z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, ćwiczenia z praktycznej nauki języka angielskiego oraz seminaria licencjackie z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
Dr Andrzej Widota to absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a doktorat obronił w 2010 roku na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem semiotyki
i językoznawstwa kognitywnego (m.in. badania znaczeń w kulturze masowej
i mediach), fonetyki i fonologii (m. in. współczesne trendy w nauczaniu wymowy). Brał udział w programie ERASMUS prowadząc zajęcia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu
od 2005 r. Prowadzi zajęcia z fonetyki, fonologii oraz praktycznej nauki języka
angielskiego – gramatyka praktyczna.
Zbigniew Tomala to magister filologii angielskiej, dydaktyk z wieloletnim
doświadczeniem zdobytym podczas pracy z uczniami różnego rodzaju szkół
i studentami kolegiów nauczycielskich oraz uczelni wyższych. Pracownik Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2007 roku. Prowadzone przedmioty:
praktyczna nauka języka angielskiego, pisanie akademickie, nauczanie słownictwa.

Zakład Filologii Germańskiej
W skład Zakładu Filologii Germańskiej wchodzą: dr Paweł Strózik (prorektor ds. dydaktyki i studentów), doktorzy: Emilia Wojtczak (kierownik Zakładu),
Estera Jasita, Renata Sput, oraz magistrowie: Sonia Ciupke i Ewelina Uriasz.
Dr Paweł Strózik to absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec).
Pracę w Raciborzu rozpoczął w 1993 r. jako wykładowca w Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i ekspert
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W latach 2005–2015 Wicedyrektor Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu, od września 2015 r. Prorektor do spraw dydaktyki i studentów. Pracę doktorską pod tytułem Drogi
i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości
Klausa i Eryki Mann obronił w 2007 r. (Uniwersyt Wrocławski). Autor ponad
20 artykułów i recenzji literaturoznawczych opublikowanych w czasopismach
naukowych w Polsce i za granicą. Członek i uczestnik sympozjów Towarzystwa
Henryka Manna w Lubece oraz członek Rady Naukowej przy Górnośląskim
Centrum Kultury i Spotkań im Josepha von Eichendorffa w Łubowicach.
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Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W Instytucie Neofilologii prowadzi
przedmioty związane z translatoryką i gramatyką opisową (w ich teoretycznym
i praktycznym wymiarze).
Dr Emilia Wojtczak to germanistka i rusycystka, absolwentka Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim. Z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 r. Jej zainteresowania
naukowe koncentrują się na językach specjalistycznych (w teoretycznym i praktycznym wymiarze). Językoznawca, doświadczony dydaktyk, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.
W Instytucie Neofilologii wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu, gramatyką opisową języka niemieckiego, językoznawstwem
oraz praktyczną nauką języka rosyjskiego.
Dr Estera Jasita – germanistka, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat obroniła
w 2009 roku (Uniwersytet Wrocławski). Autorka kilku artykułów naukowych
oraz recenzji książek. Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem
w szkole podstawowej i średniej. W latach 1996–2007 pracowała jako nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. Z Instytutem
Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 roku. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, historia języka niemieckiego,
glottodydaktyka, praktyczne aspekty literaturoznawstwa. Opiekun praktyk studenckich.
Dr Renata Sput to germanistka i historyk, wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu. W swoich badaniach naukowych zajmuje się historią prasy śląskiej, szczególnie w okresie 1740–1921. Autorka publikacji książkowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Tłumacz (na język niemiecki) kilku wydawnictw zwartych. Członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań
im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego, translatoryka i edycja tekstu, komunikacja międzykulturowa, język mediów, Public Relations.
Mgr Sonia Ciupke to germanistka i doświadczony nauczyciel akademicki.
Związana z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2005 roku. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół literatury niemieckojęzycznej oraz historii
i kultury Śląska. Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i licznych recenzji. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego,
gramatyka opisowa języka niemieckiego.
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Mgr Ewelina Uriasz to germanistka. Współpracę z Instytutem Neofilologii
rozpoczęła w roku akademickim 2017–2018. Posiada bogate doświadczenie
w działalności kulturalnej i tłumaczeniowej. Współpracuje z Domem Kultury
„Strzecha” (Racibórz), Młodzieżowym Ośrodkiem Adaptacji Społecznej i Schroniskiem dla Nieletnich (Racibórz) oraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (Opole). Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, terminologia ekonomiczna i prawnicza.

Zakład Filologii Czeskiej
W skład Zakładu Filologii Czeskiej wchodzą doc. PhDr. Ivana Dobrotová,
Ph.D., doktorzy: Justyna Pietrzykowska (kierownik Zakładu), Joanna MaksymBenczew, Mgr Jindřiška Svobodová, Ph.D.; oraz magistrowie: Jan Cieślak i Debora Kosel.
Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. to absolwentka filologii polskiej
i rosyjskiej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Palackiego. Habilitację uzyskała na podstawie monografii habilitacyjnej Językowy obraz świata w polskiej reklamie. Uzyskała tytuł docenta (specjalizacja: porównawcza filologia słowiańska). Specjalistka w zakresie gramatyki kontrastywnej języka polskiego i czeskiego, kultury języka polskiego i czeskiego, języka mediów i przekładu specjalistycznego. W swoich
badaniach zajmuje się m.in. analizą tekstów publicystycznych pod kątem badania obrazów medialnych Polski w czeskich mediach. Zajmuje się mediolingwistyką w szerokim aspekcie. Kierownik trzech projektów unijnych z programu
operacyjnego współpracy transgranicznej PL-CZ, w tym projektu flagowego Zwiększanie kompetencji językowej przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy 2017–2021. Przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych
Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady naukowej studiów
doktoranckich (‘porównawcza filologia słowiańska’ na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu), członek rady studium doktorackiego Język Polski, członek
rady redakcyjnej Poznańskich Spotkań Językoznawczych. Od roku 1997 –
tłumacz przysięgły języka polskiego (specjalizacja: język prawa). Prowadzone
przedmioty: gramatyka języka polskiego i czeskiego w ujęciu komparatywnym
(wykład monograficzny).
Dr Justyna Pietrzykowska to absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Public Relations w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie podjęła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, uzyskując czeski stopień akademicki PhDr. oraz stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych Ph.D. Stypendystka Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uni-
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wersytetu Masaryka w Brnie. Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych oraz projektów badawczych, w tym grantu realizowanego w Katedrze
Literatury Czeskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Ostrawskiego Literární komunikace oraz projektu Czesko-polskie centrum leksykograficzne (realizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Palackiego w Ołomuńcu).
Brała udział w międzynarodowych kursach i szkoleniach dla tłumaczy języka
czeskiego. Jej zainteresowania naukowe to literatura i kultura czeska XX i XXI
wieku oraz przekładoznawstwo.
Dr Joanna Maksym-Benczew ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tej samej uczelni obroniła pracę doktorską napisaną pod opieką profesora Jacka Balucha. W latach 2002–2012 pracowała jako
adiunkt w Katedrze Slawistyki Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Opolskiego i jako lektorka języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Od 2005 jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim literatura czeska XX wieku i drugi obieg wydawniczy w powojennej Czechosłowacji.
Jako tłumacz literatury czeskiej współpracuje z czasopismem literackim „Almanach Prowincjonalny”, gdzie razem ze studentami języka czeskiego prowadzi
rubrykę „Kuźnia przekładu”, w której publikowane są tłumaczenia literatury
adeptów raciborskiej bohemistyki. Od października 2015 roku pełni funkcję
Dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury.
Mgr Jindřiška Svobodová, Ph.D. to absolwentka filologii czeskiej Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Studia doktoranckie podjęła na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu w Ołomuńcu, uzyskując w roku 2000 stopień doktora nauk humanistycznych. Pracuje jako asystent na Katedrze Bohemistyki
Uniwersytetu w Ołomuńcu. Zajmuje się m.in. składnią języka, stylistyką analizą
dyskursu. Jej zainteresowania naukowe to język mediów i polityki, agresja werbalna.
Mgr Jan Cieślak to absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów maturalnych z języka polskiego. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w szkołach różnego typu. Autor artykułów
o problematyce Śląska i Pogranicza publikowanych w Polsce i Czechach, oraz
haseł encyklopedycznych do słownika Etnografowie i ludoznawcy polscy (Kraków 2002). Prelegent i uczestnik konferencji naukowych w Polsce i Czechach.
Językoznawca, gospodarz programów radiowych poświęconych językowi i kulturze czeskiej; wieloletni pracownik RADIA VANESSA w Raciborzu. Z Instytutem Neofilologii związany od 2012 roku. Prowadzone przedmioty: realioznawstwo Czech, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa języka polskiego
i czeskiego.
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Mgr Debora Kosel to absolwentka translatoryki stosowanej w Instytucie
Slawistyki oraz stosunków międzynarodowych (Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej. Stypendystka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) na Uniwersytecie Karola w Pradze. Tłumaczka
języka czeskiego. Uczestniczka warsztatów przekładowych w Polsce i w Czechach.

Studium Języków Obcych
Kierownikiem studium jest Alina Zimna (magister filologii germańskiej),
a pracownikami magistrowie filologii angielskiej: Katarzyna Chłosta, Iweta
Draszczyk, Marzena Kraszewska, Joanna Marchwiak, Małgorzata Skwarecka,
Katarzyna Stadnik.
Mgr Alina Zimna to absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Stypendystka Goethe Institut w Berlinie i Herder Insitut w Lipsku (Republika Federalna Niemiec). Brała udział w międzynarodowym grancie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu:
Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne. Jest także absolwentką filologii
słowiańskiej; specjalność: język czeski. Ukończyła studia podyplomowe „Coaching” na GWSH w Katowicach. Pracę w PWSZ w Raciborzu rozpoczęła
w 2005 roku jako lektor Studium Języków Obcych. Doświadcenie zawodowe
zdobywała pracując również w szkole podstawowej (klasy 1–3 oraz klasa 6).
Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Doktorantka Uniwersytetu w Ostrawie. Prowadzi zajęcia lektoratowe z języka niemieckiego i języka czeskiego na wszystkich kierunkach. Prowadziła także zajęcia z leksykologii i leksykografii oraz wstępu do językoznawstwa.
Mgr Katarzyna Chłosta to absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Stypendystka europejskiego programu TEPMUS-PHARE
w University College Northampton (Wielka Brytania). Od 2003 jest lektorem
języka angielskiego w Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu. Prowadzi
zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (na specjalnościach: język angielski i edukacja elementarna), tzn. ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu,
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.
Mgr Iweta Draszczyk to absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu
Łódzkiego oraz psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS
w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz psychologii zachowań
społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dydaktyk z wieloletnim
doświadczeniem nabytym w szkołach podstawowych, średnich i pomatural-
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nych, gdzie oprócz języka angielskiego nauczała języka zawodowego. Współpracowała z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie tłumaczeń handlowych
oraz prowadząc kursy językowe typu ‘in-company’. Egzaminator Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Od 2012 roku prowadzi zajęcia językowe dla seniorów na Śląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Z PWSZ w Raciborzu związana od 2003 roku, gdzie
pracuje na stanowisku lektora. Oprócz lektoratów języka angielskiego prowadzi
przedmioty z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego. Autorka artykułów dla uczelnianej „Eunomii”. Współorganizator i uczestnik corocznej
akcji „Bieg bez granic o puchar Rektora PWSZ w Raciborzu”.
Mgr Marzena Kraszewska to absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: literatura brytyjska). Od 2015 roku jest słuchaczem
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie (kierunek: literaturoznawstwo), gdzie
przygotowuje pracę doktorską z zakresu anglojęzycznej literatury i filmu dot.
tematyki akademickiej. Stypendystka z dotacji podmiotowych na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów (2015/2016) oraz w ramach kierowanego projektu badawczego WNHiS/2017/B/31 pt. Zwierciadło kampusu w literaturze i filmach anglosaskich i polskich a rzeczywistość akademicka w ramach dotacji dla młodych naukowców. W latach 1999–2004 prowadziła
grupowe i indywidualne zajęcia z języka angielskiego (dla licealistów i studentów), a od roku akademickiego 2016–2017 w Szkole Języków Obcych
BRITAM (Gliwice) oraz w firmie in-company (dla obcokrajowców na różnych
poziomach zaawansowania). Od października 2017 roku jest lektorem języka
angielskiego w Studium Języków Obcych (PWSZ w Raciborzu). Prowadzone
zajęcia dydaktyczne: lektorat języka angielskiego, praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka praktyczna, język angielski w ruchu turystycznym.
Mgr Joanna Marchwiak to absolwentka filologii angielskiej Uniwerystetu
Łódzkiego. Jako nauczycielka języka angielskiego pracowała z różnymi grupami wiekowymi, prowadziła także kursy językowe dla osób dorosłych w szole językowej „English School”. Jest czynnym egzaminatorem maturalnym w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie egzaminu maturalnego
z języka angielskiego. Związana z PWSZ od 2004 roku. Prowadzi lektoraty na
wszystkich kierunkach. Autorka felietonów tematycznych do uczelnianego magazynu „Eunomia”. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznego
biegu dla studentów i pracowników „O Puchar Rektora PWSZ” w ramach
ogólnopolskiego „Biegu bez granic”, na dystansie 10 km.
Mgr Małgorzata Skwarecka to absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu
zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji na Akademii Eko-
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nomicznej we Wrocławiu. W latach 1995–2004 pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i koordynator współpracy z zagranicą w Szkole Podstawowej
Nr 1 a następnie Gimnazjum nr 2. Od 2004 roku związana z PWSZ w Raciborzu jako lektor języka angielskiego. Prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na specjalności edukacja elementarna oraz język angielski (ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia w rozumieniu ze
słuchu, gry i zabawy językowe). Współorganizuje warsztaty językowe dla uczniów szkoły podstawowej.
Mgr Katarzyna Stadnik to absolwentka filologii angielskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). Całe swoje życie zawodowe związała z Raciborzem (SP Nr 11, SP Nr 15, Kolegium Nauczycielskie, PWSZ oraz ZSO Nr 1). Doświadczeniem, które zdobyła ucząc dzieci
w klasach I-III, podzieliła się, współpracując z Wyższą Szkołą Lingwistyczną
w Częstochowie oraz publikując w uczelnianym „Poliglocie”. Obecnie lektor
języka angielskiego na studiach stacjonarnych i weekendowych w PWSZ
w Raciborzu. Prowadzi również przedmioty z praktycznej nauki języka angielskiego: ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i mówieniu oraz literatura dziecięca. Ten
ostatni zainspirował ją do organizowania corocznych warsztatów językowych
dla dzieci pt. Zaczarowany Świat Bajek.
1. Studenci i dydaktyka
Kształcenie na kierunku filologia ma ścisły związek z misją Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej. Proces kształcenia ukierunkowany jest na umożliwienie studentowi (filologowi-specjaliście) zdobycia niezbędnej wiedzy, nabycie kluczowych umiejętności i kompetencji społecznych. Wszystkie te komponenty mają umożliwić absolwentowi kontynuację kształcenia lub zdobycie pracy, nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale także elastyczność w dostosowywaniu się do rynku pracy najbliższego regionu. Sytuacja społeczna i gospodarcza
(kraju, regionu, powiatu, miasta), pojawianie się nowych potrzeb edukacyjnych,
czy też aktualnych rozwiązań prawnych stanowi bodziec do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej w postaci kolejnych specjalności studiów na kierunku filologia. Modyfikacja i doskonalenie oferty dydaktycznej wspierana jest szerokimi konsultacjami z interesariuszami zewnętrznymi.
Spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego organizowane jest w Instytucie Neofilologii pod koniec każdego roku akademickiego, aby
omówić długofalowe strategie i przeanalizować nowe trendy na rynku pracy.
Atrakcyjność oferty dydaktycznej Instytutu Neofilologii potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej w roku akademickim 2016-2017, w której wzięło
udział 194 osób (studentów pierwszego roku): 150 kobiet i 44 mężczyzn. Pozy-
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tywna opinia studentów i absolwentów uczelni jest jednym z najważniejszych
parametrów (diagram 1 i 2):

Diagram 1. Źródło informacji na temat oferty edukacyjnej Instytutu Neofilologii

Ponadto, wybór interesujących kierunków kształcenia i specjalności jest decydującym czynnikiem dla studentów na kierunku filologia.

Diagram 2. Czynniki odgrywające szczególnie istotną rolę przy wyborze kierunku filologia

Wybór profilu praktycznego studiów związany jest z charakterem kształcenia. Z jednej strony dysponujemy kadrą dydaktyczną z doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy poza uczelnią akademicką, a z drugiej strony planujemy wyposażyć studenta w szerokie kompetencje zawodowe w wybranym obszarze działalności filologicznej. W środowisku lokalnym w otoczeniu Uczelni
znajdują się wszystkie typy szkół publicznych i językowych, w których student
ma możliwość odbycia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Doskonalenie umiejętności zawodowych możliwe jest także w jednostkach samorządu lokalnego, w biurach tłumaczeń, w biurach turystycznych, w agencjach pośrednictwa pracy oraz w firmach kooperujących z partnerami zagranicznymi – jednostki te potrzebują do realizacji swoich zadań osób znających języki obce. Język
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obcy jest także pożądanym narzędziem w pracy w charakterze redaktora radiowego (w lokalnej rozgłośni nadawane są audycje w językach obcych), animatora kultury (wymiana kulturalna miasta z miastami partnerskimi wymaga osoby
znającej język), archiwisty, bibliotekarza czy urzędnika. Od roku 2013 wprowadzamy kształcenie biznesowe, obejmujące nowe kompetencje i umiejętności zorientowane na przygotowanie absolwenta do pracy w biznesie, w firmie lub
przedsiębiorstwie kooperującym z partnerami zagranicznymi. Przyszłość dla
naszych studentów to kształcenie translatorsko-biznesowe (język angielski, czeski, niemiecki w biznesie) oraz kształcenie językowe pod kątem określonej
branży (przemysł i logistyka, technologie przyjazne środowisku, itp.). Od roku
akademickiego 2018–2019 Instytut Neofilologii planuje wprowadzić do programu kształcenia pojedyncze przedmioty z treściami dopasowanymi do określonej
branży (głównie słownictwo, ale też analiza i tłumaczenie konkretnej dokumentacji).
Przedstawione czynniki umożliwiają realizację procesu kształcenia obejmującego elementy zajęć praktycznych i metodycznych (w tym zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych w warunkach środowiska pracy). Zatem
wiedza i umiejętności absolwenta są w pierwszej kolejności ukierunkowane na
podjęcie pracy zawodowej, chociaż nie stanowią przeszkody dla dalszego
kształcenia się. Dysponowanie przez absolwenta nabytą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi powinno ułatwić mu nie tylko znalezienie
i utrzymanie pracy, ale także mobilność zawodową.
Obecnie w Instytucie Neofilologii kształci się 327 studentów na następujących specjalnościach:
Specjalność

Liczba studentów na specjalności na roku*:
I
II
III

Filologia angielskia

39

—

—

Filologia angielska: kształcenie pedagogiczne

—

7

9

Filologia angielska: kształcenie translatorskie

—

7

27

Filologia angielska: kształcenie biznesowe

—

7

12

Filologia germańska

19

—

—

Filologia germańska: kształcenie biznesowe

—

—

7

Filologia czeska: kształcenie translatorskie

—

13

—

Filologia słowiańska

—

—

7

Filologia: język angielski

50

—

—

Filologia: język angielski (kształcenie pedagogiczne)

—

38

—

Filologia: język angielski (kształcenie biznesowe)

—

32

—

Filologia: język niemiecki

21

—

—
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Filologia: język niemiecki (kształcenie pedagogiczne)

—

15

—

Filologia: język niemiecki (kształcenie biznesowe)

—

17

—

Razem na roku:

129

136

62

Razem na kierunku filologia:

327

*dane na rok akademicki 2017/2018 (na dzień 10.01.2018)

3. Kalendarium Wydarzeń Instytutu Neofilologii (2016-2018)
Do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce zarówno w murach
PWSZ w Raciborzu oraz w różnych instytucjach współpracujących z Instytutem
Neofilologii, należą:
• 8 stycznia 2016 – Etap pisemny IX Konkursu Języka Angielskiego i IX Konkursu Języka Niemieckiego dla Maturzystów;
• 8 stycznia 2016 – Wpisanie Studenckiego Koła Naukowego EMINUS do rejestru organizacji studenckich PWSZ w Raciborzu;
• 29 stycznia 2016 – Etap ustny IX Konkursu Języka Angielskiego i IX Konkursu Języka Niemieckiego dla Maturzystów;
• 28 lutego – 6 marca 2016 – Wyjazd studentów I, II i III roku filologii germańskiej na seminarium naukowe do Königswinter (organizowane we współpracy z Haus Schlesien);
• 11–13 kwietnia 2016 – Udział studentów filologii słowiańskiej w Seminarium Raciborsko-Praskim;
• 25 kwietnia 2016 – Panel dyskusyjny filologów pt. „Czym jest nasze ciało?”
zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Eminus (gościem specjalnym był dr hab. Paweł Marcinkiewicz);
• 10 maja 2016 – Warsztaty przekładowe pt. „Przesłuchanie świadka” dla studentów filologii angielskiej, germańskiej i czeskiej w Komendzie Raciborskiej Policji;
• 31 maja 2016 – Wyjazd naukowo-dydaktyczny studentów I i III roku filologii
słowiańskiej do Opawy;
• 9–10 czerwca 2016 – Obchody Dni Czeskich z okazji 10-lecia filologii czeskiej PWSZ w Raciborzu;
• 19 lipca 2016 – Wpisanie Studenckiego Koła Naukowego Acronymum do rejestru organizacji studenckich PWSZ w Raciborzu;
• 25 października 2016 – Udział studentów I roku filologii czeskiej i II roku filologii słowiańskiej w projekcji filmu Jana Hřebejka „Zagubieni” w RCK DK
„Strzecha”;
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• 26 października 2016 – Wyjazd członków Studenckiego Koła Naukowego
„Eminus” do Krakowa w ramach warsztatów literaturoznawczych „Kraków –
miasto literatury i Beksińskiego”;
• 27 października 2016 – Udział studentów II roku filologii germańskiej
w Dniach Kultury Niemieckiej w Wodzisławiu Śląskim;
• 4 listopada 2016 – IV Konkurs lingwistyczny „Tłumacze na start!” (etap
uczelniany);
• 6 i 8 listopada 2016 – Udział studentów filologii słowiańskiej w warsztatach
tłumaczeniowych zorganizowanych na Wydziale Filologicznym Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego;
• 18 listopada 2016 – Warsztaty terminologiczne w Straży Granicznej (Czechy);
• 26 listopada 2016 – Wyjazd naukowo-dydaktyczny studentów filologii germańskiej i języka niemieckiego do Austrii;
• 2 grudnia 2016 – Zdobycie przez studentkę filologii germańskiej, Paulinę
Muchę II miejsca w finale 4. Konkursu lingwistycznego „Tłumacze na start!”
zorganizowanym przez firmę tłumaczeniową SKRIVANEK w Warszawie;
• 7 grudnia 2016 – Inauguracyjne spotkanie członków Studenckiego Koła Naukowego „Acronymum” (Zakład Języka Angielskiego);
• 8 grudnia 2016 – Spotkanie wigilijne zorganizowane przez studentów filologii słowiańskiej i filologii czeskiej;
• 10 grudnia 2016 – Warsztaty tłumaczeniowe dotyczące przekładu audiowizualnego ‘subtitling’ (dla studentów Filologii Angielskiej III Rok FAT oraz
uczniów ZS Nr 6 z Jastrzębia- Zdroju) przygotowane przez dr Joannę Bielewicz-Kunc;
• 13 grudnia 2016 – Wyjazd dydaktyczno-naukowy studentów I roku filologii
czeskiej i II roku filologii słowiańskiej do Ostrawy;
• 15 grudnia 2016 – Powstaje Czasopismo Studenckie „The Colloquist” (inicjatywa studentek III Roku FAT oraz dr R. Sumner) opublikowane na stronie
internetowej PWSZ w Raciborzu;
• 20 grudnia 2016 – Promocja I publikacji studenckiej FA pt. „Cogitations”
(redakcja tomu: dr M. Porwoł i dr D. Vogel);
• 4 stycznia 2017 – Etap pisemny i ustny X Konkursu Języka Angielskiego
i X Konkursu Języka Niemieckiego dla Maturzystów;
• 13 stycznia 2017 – Warsztaty językowe dla uczestników X Konkursu Języka
Angielskiego i X Konkursu Języka Niemieckiego dla Maturzystów oraz rozdanie nagród;
• 7 luty 2017 – Wizyta dr P. Nosiadek w Texas State University (wykłady dotyczące emigracji);
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• 9 marca 2017 – Udział studentów I roku filologii czeskiej i II roku filologii
słowiańskiej w spotkaniu z czeskim pisarzem Evženem Bočkiem zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Raciborzu;
• 14 marca 2017 – Warsztaty języka czeskiego zorganizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach przez członków Koła
Naukowego Bohemistów;
• 21 marca 2017 – Warsztaty języka czeskiego zorganizowane w I Liceum
Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przez członków Koła Naukowego Bohemistów;
• 6 kwietnia 2017 – Udział studentów I roku filologii czeskiej w zajęciach
z przedmiotu „Komunikacja na pograniczu”, które odbyły się w rozgłośni
Radia Vanessa;
• 8–14 kwietnia 2017 – Wyjazd studentów filologii germańskiej na seminarium
naukowe do Königswinter (organizowane we współpracy z Haus Schlesien);
• 12 kwietnia 2017 – Udział studentów filologii angielskiej, germańskiej i czeskiej w warsztatach tłumaczeniowych zorganizowanych przez Śląski Oddział
Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu;
• 24–26 kwietnia 2017 – Udział studentów I roku filologii czeskiej i II roku filologii słowiańskiej w IX Seminarium Raciborsko-Praskim;
• 17 maja 2017 – Promocja książki dr Patrycji Nosiadek „Tożsamość jednostki
a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia
polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych”;
• 6–7 września 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obcy czy
inny w języku i literaturze czeskiej” zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• 30 października 2017 – Etap uczelniany V edycji konkursu lingwistycznego
„Tłumacze na start”;
• 31 października 2017 – Studenci filologii czeskiej w Teatrze Śląskim (Opava) na spektaklu Opowieści o zwyczajnym szaleństwie;
• 8 listopada 2017 – Warsztaty dla studentów II roku filologii angielskiej oraz
uczniów ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego (Jastrzębie Zdrój) pt. Audiovisual translation: workshop on audiodescription prowadzone przez dr Monikę Porwoł;
• 13 listopada–12 grudnia 2017 – Studenckie Koło Bohemistów uczestniczy
w ogólnopolskiej akcji pomocy kombatantom na Kresach;
• 18 listopada 2017 – Wyjazd studentów filologii germańskiej do Wiednia;
• 21 listopada 2017 – Wyjazd studentów filologii czeskiej na warsztaty przekładowe organizowane przez wydział filologii Uniwersytetu Ostrawskiego;
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• 25 listopada 2017 – Studenci filologii germańskiej obecni na obchodach 160
rocznicy śmierci Josepha von Eichendorffa w Łubowicach;
• 1 grudnia 2017 – Udział studentek filologii angielskiej w konkursie lingwistycznym w Warszawie; studentka I roku filologii angielskiej – Urszula Bukowska-Pelc zdobywa IV miejsce w konkursie (sekcja niemiecka);
• 16 grudnia 2017 – Studenci I roku języka niemieckiego i filologii germańskiej zorganizowali spotkanie świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
• 8 stycznia 2018 – Seminarium literaturoznawcze dla studentów III roku filologii angielskiej; wykłady gościnne dr M. Pawlickiego (Uniwersytet Śląski)
oraz dr Emy Jelinkovej (Uniwersytet w Ołomuńcu);
• 11 stycznia 2018 – Studenci filologii angielskiej, germańskiej i czeskiej na
warsztatach tłumaczeniowych w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu
dotyczące roli tłumacza podczas przesłuchania świadka zdarzenia.
4. Działalność naukowo-wydawnicza
I. Prace wydrukowane
A. Monografie, podręczniki, prace zwarte
N o s i a d e k P a t r y c j a, Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016.
P i e t r z y k o w s k a J u s t y n a, Polsko-czeski i czesko-polski słowniczek
terminów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 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 Linguistic Picture of Popular Culture in Andy Warhol’s Written Works. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017.

B. Redakcje monografii, pracy zbiorowej
P o r w o ł M o n i k a, Vo g e l D a n i e l (red.) Cogitations. Students’ Papers on Language, Literature and Cultural Issues, Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, ISBN 978-83-60730-94-2.
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C. Studia i artykuły naukowe
D o b r o t o v a I v a n a, Pragmalingwistyczne aspekty analizy dyskursu medialnego. Przypadek czeskich tekstów w Polsce, „Studia Slavica” 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, Beneath words: The potential of conceptual
metaphor and metonymy in opinion journalism, Specialist Communication in
Education, Translation and Linguistics, eds. M. Grygiel & M. Rzepecka, Rzeszów 2017.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, From the ancient Greek Academy towards European Higher Education Area, [w:] Conference Proceedings of the 5th Virtual
International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2016),
Volume 5, Issue 1, CD ROM, Zlin (Słowacja), 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 Oxford and Harvard, so what? A university in academic novels and movies, [w:] Conference Proceedings of the 5th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas
(ARSA-2016), Volume 5, Issue 1, Zlin (Słowacja), 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, Campuses as semi-urban spaces on the big
screen and in campus novel, [w:] International Conference Proceedings on Literature, Architecture and Urban Space, Istanbuł (Turcja), 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 Translation as a Culturally Significant Activity: The Polish Poetry Collections of W.S. Merwin and Jorie Graham, [w:] Translation in Culture (eds.), Adamowicz-Pośpiech Agnieszka &
Mamet-Michalkiewicz Marta, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2016, s. 79–102.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Polish Translations of Anglo-American Literature and the Question of Ideology: From Romanticism to Twentieth-Century
Avant-Gardes, [w:] Translatologica: A Journal of Translation, Language and
Literature, Vol. 1, Wrocław: Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 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 Memory in shaping the individual identity of Polish Immigrants in Texas, „Studia Filologiczne” 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, Teoria światów możliwych w twórczości
Milana Kundery, [w:] Współczesny świat słowiański II, red. Feruga Krzysztof &
Ostrowska-Knapik Agata, Wydawnictwo Verbum: Praga, 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, Motyw historii w wybranych utworach Milana Kundery, [w:] Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej, Instytut Filologii
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Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2016,
s. 85–98, ISBN 978-83-63090-72-2.
P o r w o ł M o n i k a, Alchemy of words: metaphors pertaining to translation, „Studia Filologiczne” 2016, tom 5, s. 7–23, ISSN 1689–4657.
P o r w o ł M o n i k a, Zagadka ‘zaszyfrowana’ w dziewięciu metaforach:
analiza przekładu utworu poetyckiego Sylvii Plath pt. »Metaphors« (Metafory),
[w:] Porwoł Monika & Vogel, Daniel. (Eds.), Cogitations. Students’ Papers on
Language, Literature and Cultural Issues, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, s. 211–214, ISBN 978-8360730-94-2.
P o r w o ł M o n i k a, Manifold contexts of the word ladder [EN]/drabina
[PL] in the light of digital humanities: a pilot study, “Logos & Littera: Journal
of Interdisciplinary Approaches to Text”, red. Milica Vuković Stamatović, University of Montenegro, 2017, 17 s. ISSN 2336–9884. Online: http://www.ll.ac.
me/LL_4(2)/1.pdf.
S p u t R e n a t a, Karl Sczodrok (Schodrok) – śląski patriota, uczeń i piewca
Eichendorfa, [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, Katowice–
–Rybnik, 2017, s. 85–92, ISBN 978-83-946622-0-2.
S u m n e r R a c h a e l, The Anatomy of Grief in Ali Smith’s Novel ‘How to
be Both’ [w:] Spectrum of Emotions: From Love to Grief. Silesian Studies in Anglophone Cultures and Literatures, Vol. 5, red. W. Drąg & E. Kębłowska-Ławniczak, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, ISBN 978-3-631-659-342-2.
S u m n e r R a c h a e l, Oral Textuality and Literary Legacy in Chigozie
Obioma’s ‘The Fisherman’, [w:] New Developments in Postcolonial Studies:
Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, Vol. 6, red. M. Martynuska & E. Rokosz-Piejko, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, ISBN
978-3-631-67549-6.
W i d o t a A n d r z e j, The Great Chain of Being – Reactivation. The Language of Oppression as a Threat to Sustainable Development, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Gliwickiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2017.
W o j t c z a k E m i l i a, Leksyka języków specjalistycznych (na przykładzie
języka niemieckiego), [w:] Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, red.
Łącka-Badura, J., Katowice, 2016, s. 101–108, ISBN 978-83-7875-318-6.
W o j t c z a k E m i l i a, Treści realio- i kulturoznawcze a motywacja do nauki języka obcego, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, red. W. Stec,
A. Hau, tom 2, Gdańsk, 2016, s. 241–248, ISBN 978-83-7865-411-7.
W o j t c z a k E m i l i a, Nauczanie leksyki języków specjalistycznych (na
przykładzie języka niemieckiego), [w:] Zbliżenia 3. Językoznawstwo – Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, Konin, 2017, s. 57–64,
ISBN 978-83-65038-22-7.
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W o j t c z a k E m i l i a, Nauczanie leksyki jęzków specjalistycznych (na
przykładzie niemieckiego języka biznesu), [w:] Komunikacja specjalistyczna
w edukacji, translatoryce i językoznawstwie, red. M. Grygiel, M. Rzepecka,
Rzeszów, 2017, s. 55–65, ISBN 978-83-7996-440-6.
D. Inne prace
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, POLITICIANS-ARE-ANIMALS metaphor in
scenarios of breeding and hunting in Polish political discourse, [w:] Fabiszak,
M., Krawczak, K., Rokoszewska, K. (eds.) Categorisation in Discourse and
Grammar, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien:
Peter Lang, 2016, s. 99–122.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Are (Polish) Politicians out of this World?
Conceptual Metaphors of Outer Space in Political Discourse, [w:] M. Grygiel,
(ed.), Cognitive Approaches to Specialist Languages, Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 55–77.
E. Prace przekładowe
N o s i a d e k P a t r y c j a, Tłumaczenie wystawy na język angielski: Śląscy
Teksańczycy wczoraj i dziś (2016).
N o s i a d e k P a t r y c j a, Tłumaczenie i opracowanie anglojęzycznej wersji
ulotki promującej miasto Kędzierzyn-Koźle: Nasze Sławięcice (2016).
II. Oddane do druku
A. Monografie, podręczniki, prace zwarte
N o s i a d e k P a t r y c j a, Archiwum wiary, wspomnień, dumy i inspiracji.
Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie.
P o r w o ł M o n i k a, Translation Analysis. A practical resource book.
B. Studia i artykuły naukowe
D o b r o t o v a I v a n a, SUWEREN w polskim dyskursie medialnym, [w:]
Bariery i pomosty w kulturze, Opole 2017.
D o b r o t o v a I v a n a, Studia polonistyczne – analiza i prognozy, Lwów
2017.
D o b r o t o v a I v a n a, Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego, Katowice 2017.
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K r a s z e w s k a M a r z e n a, Studentki i wykładowczynie w kobiecej powieści akademickiej, Warszawa 2016.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Allegories of the Campus in Polish Academic
Narratives, „Respectus Philologicus”.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Male professors in academic novels, Zlin
(Słowacja) 2017.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Amerykański i brytyjski ruch studencki i jego
wizerunek w filmie, Ogrody nauk i sztuk.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Ideologia a przekład: o polskich tłumaczeniach wierszy Johna Ashbery’ego, [w:] Literatura anglojęzyczna w Polsc, Łódź:
Wydawnictwo UŁ, 2018.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Postkolonialne aspekty tłumaczenia literatury amerykańskiej na język polski, [w:] Translation landscapes (publikacja pokonferencyjna), Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Górnośląskie przywiązanie do tradycji religijnej
w życiu śląskich Teksańczyków.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Lanuage of Polish immigrants as the key to social
acceptance.
P o r w o ł M o n i k a, Opera (super-/sur-)titling as a form of Audiovisual
Translation and ‘the window’ to accessibility.
W i d o t a A n d r z e j, Resurrecting a Dead Star: Between Semantics and
Pragmatics of David Bowie’s Lazarus. Res Rhetorica, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.
5. Udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, webinariach
C i e ś l a k J a n, XXX Slezské Vlastivédné Symposium, Opava 2017 – referat:
Wspólne dziedzictwo historyczne języka polskiego i czeskiego.
D o b r o t o v a I v a n a, VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na
początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice (2016) – referat: Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego.
D o b r o t o v a I v a n a, Konferencja Język w kulturze, kultura w języku,
Prešovská Univerzita, Prešov/Słowacja (2016) – referat: Mediolingwistyka –
metody badania przekazów medialnych. Na przykładzie tekstów poświęconych
Polsce w czeskich mediach.
D o b r o t o v a I v a n a, Konferencja Polonistyka w XXI wieku. Z okazji
190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, Lwów (2016) – referat:
Czeskie studia polonistyczne XXI wieku.
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D o b r o t o v a I v a n a, Konferencja Bariery i pomosty w nauczaniu języka
polskiego, Opole (2016) – referat: SUWEREN we współczesnym dyskursie publicystycznym.
D o b r o t o v a I v a n a, Konferencja Polonistyka 70. Cele i metody, Ołomuniec (2017).
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Konferencja Advances in Metaphor, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi, Genua 20–22.05.
2016 – referat: »A battle for the souls of Poles«: religion as the source domain
for metaphors in Polish public discourse.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Konferencja Metaphor Festival, Universitet
van Amsterdam, Amsterdam 30.08.–3.09.2016, – referat: Domesticated Animals
and Farm Life as Source Domains for Metaphors in Polish Political Journalism.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Konferencja Języki specjalistyczne – praktyka i teoria, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 16–17.09.2016 – referat: The potential of conceptual metaphor and metonymy in political journalism: Shaping
realities in Polish magazine columns.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22–24.09.
2016 – referat: The pragmatic potential of metonymy: Labels and mental shortcuts in Polish public discourse.
G i e r o ń - C z e p c z o r E w a, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 21–23.09.2017, –
referat: Rural life as a source domain of deliberate metaphors in Polish public
discourse.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Konferencja Tłumaczy, Warszawa (13.03.2016)
– udział w dyskusji.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, 2nd European Congress of the Polish Association for Standards in Language Education on Language Education of the 21st
century: Knowledge and Skills 13, Warszawa 15.05.2016.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, VI Sesja Naukowa Doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, Warszawa 13.05.2016.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, International Conference on Disease, Death, Decay in Literatures, Cultures, and Language, Uniwersytet Opolski,
Opole 26–28.09.2016 – referat: Escape from Decay.Cult of youth in Academic
Novels.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, VII Sesja Naukowa Doktorantów, Warszawa
15.10.2016 – referat: Jak nie Oksford czy Harward, to co? Uniwersytet w po-
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wieści akademickiej i filmie studenckim, Społeczność akademicka w zwierciadle
(poster: nagroda Komisji).
K r a s z e w s k a M a r z e n a, The 5th Virtual International Conference on
Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2016), Zilina/Słowacja 11.11.
2016 – referaty: (1) From the ancient Greek Academy towards European Higher
Education Area, (2) If not Oxford and Harvard, so what? A university in academic novels and movies.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, The 1st International Conference The woman
through women’s eyes. Gender –Literature – Language, Warszawa 6.12.2016 –
referat: Studentki i wykładowczynie w kobiecej powieści akademickiej.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, International Interdisciplinary Conference
on Literature, Architecture and Urban Space, LITERATURE, ARCHITECTURE AND URBAN SPACE ‘17, Istanbul/Turkey 3–4.03.2017 – referat/prezentacja online: Campuses as semi-urban spaces on the big screen and in campus
novel.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, “Texts and Contexts: The Phenomenon of Boundaries” Conference, Vilnius University Kaunas, Kowno 27–28.04.2017 – referat: Allegories of the Campus in Polish Academic Narratives.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Konferencja Szkoleniowa Zlot Metodyków,
Warszawa (22.04.2017 – udział w dyskusji.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, Cykl webinariów metodycznych Edunation,
maj 2017).
Kraszewska
M a r z e n a, Ogólnopolska konferencja naukowa
TALENTY 2017, Wrocław 24–26.11.2017) – prezentacja.
K r a s z e w s k a M a r z e n a, The 5th QUAESTI Scientific Conference –
Multidisciplinary Studies and Approaches, Zlin/Słowacja 9–16.12.2017 – prezentacja online.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Konferencja Culture in Transfer – Translation and Transcultural Communication, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
(10–11.06.2016) – referat: Polish Translations of Anglo-American Literature
and the Question of Ideology.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Konferencja Współczesna literature anglojęzyczna w Polsce, Instytut Anglistyki, Zakład Kultury i Literatury Bryyjskiej,
Uniwersytet Łódzki, Łódź 12–13.05.2017 – referat: Ideologia a przekład: o polskich tłumaczeniach wierszy Johna Ashbery’ego.
M a r c i n k i e w i c z P a w e ł, Konferencja CELLS – 3rd International Conference on English Language and Literary Studies, Uniwersity of Banja Luka,
Bośnia i Hercegowina 9–10.06.2017 – referat: Text and Image: on Roussels Poetry.
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N o s i a d e k P a t r y c j a, Konferencja Kulturowo-językowy obraz Śląska,
Uniwersytet Opolski, Opole 6–7.04.2016 – referat: Górnośląskie przywiązanie
do tradycji religijnej w życiu śląskich Teksańczyków.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Warsztaty English-Standard Texts in Criminal
Proceedings. Terminology and Translation Workshop, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Warszawa 14.05.2016.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Konferencja M@king it new in English Studies,
University of Maribor, Maribor/Słowenia 15–17.09.2016 – referat: Language of
Polish immigrants as the key to social acceptance.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Konferencja Migration, adaptation and memory,
Uniwersytet Gdański, Gdańsk(21–22.09.2017 – referat: Silesian-Texans’ memories as recorded in autobiographical accounts.
N o s i a d e k P a t r y c j a, Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych organizowane przez Kolegium Szkolenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) pt. Tłumaczenie tekstów
medycznych w parze język polski – język angielski (terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe), Warszawa 27.01.2018.
P o r w o ł M o n i k a, Międzynarodowa konferencja naukowa TansInt2016:
Convergence, Contact, Interaction, Dipartimento di Scienze del Linguaggio,
dell’Interpretazione e della Traduzione – DSLIT & Scuola Superiore di Lingue
Moderne per Interpreti e Traduttori – SSLMIT, University of Trieste), Trieste
25–27.05.2016 – referat: Opera titling as a form of multilingual, multisemiotic
and multimedia translation.
P o r w o ł M o n i k a, Międzynarodowa konferencja naukowa Intercultural
Pragmatics and Communication – INPRA 2016, Uniwersytet w Splicie, the Faculty of Humanities and Social Studies/the Intercultural Pragmatics Journal,
Split 9–12.06.2016 – referat A comparative analysis of pragmatic strategies in
American and Polish dental practice: speech acts and implicatures.
P o r w o ł M o n i k a, Konferencja Języki do zadań specjalnych, FRSE-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji & Uniwersytet Warszawski, Warszawa
20.09.2016.
P o r w o ł M o n i k a, Warsztaty CLARIN-PL w praktyce badawczej: Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych, Instytut Anglistyki UŁ, Łodź 3–4.01.2017.
P o r w o ł M o n i k a, Webinarium An Introduction to Cloud Data Services –
Nordics, IBM Digital Business Group 8.02.2017.
P o r w o ł M o n i k a, Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych organizowane przez Kolegium Szkolenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) pt. Tłumaczenie tekstów medycz-
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nych w parze język polski – język angielski (terminologia medyczna i warsztaty
tłumaczeniowe), Warszawa 27.01.2018.
S p u t R e n a t a, Konferencja Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2016) – referat: Karl Schodrok – śląski patriota, uczeń i piewca Eichendorffa.
S p u t R e n a t a, Międzynarodowa konferencja Euphorie und Neuanfang,
Oplander Geschitsverein von 1979 e.V. Leverkusen (2017), – referat: Ratibor
und Ratiborer land während des Ersten Weltkriegs.
S u m n e r R a c h a e l, Konferencja Postcolonial Theory and Practice in the
Twenty-First Century: Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 7–8.04.2016 – referat: Orality, Textuality
and Literary Legacy in Chigozie Obioma’s ‘The Fisherman’.
S u m n e r R a c h a e l, Konferencja April Conference Fourteen, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 20–22.04.2017 – referat: Historical Vanishing Points in
Hilary Mantel’s Novels ‘Wolf Hall’ and ‘Bring up the Bodies’.
S u m n e r R a c h a e l, David Mitchell Conference 2017, University of St
Andrews, Szkocja 3.06.2017 – referat: “The Soul is a Verb”: The Ghost of Descartes in the Novels of David Mitchell.
W i d o t a A n d r z e j, Międzynarodowa konferencja Death and the Maiden,
Społeczna Akademia Nauk, Łódź (2017) – referat: On the Role of Reverse Perspective in ‘Marylin Diptych’ by Andy Warhol. An Attempt at a Semiotic Analysis.
W i d o t a A n d r z e j, Międzynarodowy kongres Zrównoważony Rozwój.
Perspektywy na Przyszłość, Politechnika Gliwicka, Gliwice (2017) – referat:
The Great Chain of Being – Reactivation. The language of Oppression as
a Threat to Sustainable Development.
W o j t c z a k E m i l i a, Języki specjalistyczne – teoria i praktyka, Rzeszów
17–18.09.2016.
W o j t c z a k E m i l i a, Język – obraz – dyskurs, Bydgoszcz 17–18.11.2016.
W o j t c z a k E m i l i a, Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie, Częstochowa 25–26.11.2016.
W o j t c z a k E m i l i a, Języki specjalistyczne – teoria i praktyka II, Rzeszów 14.09.2017.
6. Współpraca międzynarodowa
N o s i a d e k P a t r y c j a, Członkostwo w „Father Leopold Moczygemba
Foundation” (Texas/USA); Wykłady gościnne w Texas State University (USA),
7.02.2017, Referaty: (1) Silesian migration to Texas. Culture, tradition, reli-
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gion.; (2) Individual identity and the process of assimilation in autobiographical texts presented by the immigrants of Polish origin in the USA.
N o s i a d e k P a t r y c j a, członkostwo w „Accademia dei Rampani”, Padwa/Włochy (przygotowywanie wystaw, tłumaczeń dokumentów i strony internetowej).

7. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi
B i e l e w i c z - K u n c J o a n n a, tłumaczenie audiowizualne tekstów do filmów oraz praca w roli lektora dla telewizji SATKOM; tematyka: ekonomia, reklama, turystyka, historia, sport. Tytuły: „Eroregion”, „PZZ-Wałbrzych”, „Raciborskie Centrum Kultury”, „Perła Śląskiej Architektury”.
M o l ę d a J a c e k, współpraca ze Związkiem Literatów Polskich (Oddział
Krakowski) oraz „Almanachem Prowincjonalnym” (Racibórz).
N o s i a d e k P a t r y c j a, członkostwo w „Stowarzyszenie Przyjaciół Sławięcic”, (przygotowywanie wystaw, materiałów promocyjnych; tłumaczenia
w ramach wizyt Amerykanów w Polsce).
P i e t r z y k o w s k a J u s t y n a, współpraca z producentem telewizji kablowej JARO FILM (tłumaczenia nagrań filmowych, tekstów do produkcji filmowej, list dialogowych, scenariuszy, itp.); współpraca ze Śląsko-Małopolskim
Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu (organizacja warsztatów tłumaczeniowych dla studentów IN).
P o r w o ł M o n i k a, współpraca ze szkołą językową oraz firmą tłumaczeniową SKRIVANEK (Warszawa) w ramach organizacji konkursu lingwistycznego ‘Tłumacze na start!’
S p u t R e n a t a, współpraca z Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań
im. Eichendorffa w Łubowicach (członek Rady Naukowej, organizacja wydarzeń); współpraca z TMZR (w zakresie badań nad dziejami Raciborza).
U r i a s z E w e l i n a, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu;
koordynator projektu „Ratownicy przyszłości – niemiecko-polska wymiana
ochotniczych straży pożarnych”, Szymocice 10–14.10.2016; współpraca z: Domem Kultury „Strzecha” w Raciborzu, Młodzieżowym Ośrodkiem Adaptacji
Społecznej i Schroniskiem dla Nieletnich w Raciborzu, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (siedziba w Opolu).
W o j t c z a k E m i l i a, współpraca z fimą Investment Intelligence Solutions
Sp. z o.o., Bielsko-Biała (tłumaczenie artykułów z zakresu portali niemieckojęzycznych dot. biznesu i polityki; korekta tekstów zamieszczanych na portalu
www.investtracer.com).
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8. Awanse naukowe
D r a s z c z y k I w e t a, ukończenie studiów w dziedzinie psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Katowicach; obroniła pracę
magisterską dotyczącą psychologicznych uwarunkowań postaw młodzieży akademickiej wobec nauki języka angielskiego (2017).
J a s i t a E s t e r a, ukończenie IV semestralnych studiów podyplomowych –
Logopedia (2016).
U r i a s z E w e l i n a, studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika (2017),
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (2017).
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IX międzynarodowa konferencja naukowa
Język i literatura czeska a…,
pn. Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej

W dniach 6–7 września 2017 roku odbyła się w murach naszej uczelni IX
międzynarodowa konferencja naukowa Język i literatura czeska a…, pn. Obcy
czy inny w języku i w literaturze czeskiej. Zorganizował ją Instytut Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut
Neofilologii – Zakład Filologii Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof.
dr hab. Mieczysław Balowski.
Tradycyjnie wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno polskich ośrodków
naukowych, jak i czeskich a także austriackich. Przyjechali do Raciborza naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu J.E. Purkyniego w Usti nad Łabą, Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze,
Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu w Hradcu Králové, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu, którą reprezentowali, wygłaszając referaty, prof. dr
hab. Mieczysław Balowski, dr Justyna Pietrzykowska, mgr Jan Cieślak.
Konferencja jest organizowana od 2001 r. W bieżącym roku uroczystego otwarcia dokonała J.M. Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, wraz
z prof. dr hab. Mieczysławem Balowskim oraz Dyrektorem Instytutu Neofilologii doc. Danielem Voglem, życząc uczestnikom owocnych dyskusji. Uroczystego zamknięcia dokonali prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Prorektor do
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spraw dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik, Dyrektor Instytutu Neofilologii
doc. Daniel Vogel, Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii – dr Monika Porwoł.
Obrady odbywały się w dwóch sekcjach: literaturoznawczej i językoznawczej. Prelegenci w tym roku dyskutowali na temat: obce i inne we frazeologii,
gramatyce, leksyce, onomastyce, starszej literaturze czeskiej, literaturze XX
i XXI wieku, mediach oraz w dyskursie tożsamościowym.
Konferencji towarzyszył bogaty program kulturalny. Jej uczestnicy zapoznali się z ciekawą historią Raciborza zwiedzając miasto oraz raciborski zamek
i browar zamkowy. Mieli także okazję wziąć udział w koncercie organowym
poświęconym twórczości Alberika Mazáka, który odbył się w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu.
Podsumowania sympozjum dokonał prof. dr hab. Mieczysław Balowski. Zaprosił uczestników na spotkanie naukowe za dwa lata, albowiem międzynarodowa konferencja bohemistyczna jest imprezą cykliczną. Tegoroczne spotkanie
potwierdziło ciągłość współpracy badawczej czeskich i polskich bohemistów.
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Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte

Stav v oblasti slovensko-poľskej/poľsko-slovenskej prekladovej lexikografie
je vo všeobecnosti nelichotivý a platí to aj pre oblasť lexikografického spracovania jazykovednej terminológie. Doposiaľ nebol publikovaný žiadny slovensko-poľský/poľsko-slovenský slovník jazykovednej terminológie, pričom Slovník slovanské lingvistické terminologie 1, 2 (ed. A. Jedlička, Praha: Academia
1977, 1979), ktorý zohľadňuje aj slovenský a poľský jazyk, túto potrebu nedokáže ani zďaleka uspokojiť, a to z dôvodu staršieho roku vydania (čiastočnej zastaranosti), absencie súčasnej lingvistickej terminológie a malého rozsahu (vďaka zohľadneniu jedenástich slovanských a troch neslovanských jazykov). Moderné syntetické dielo, v ideálnom prípade prekladovo-výkladového charakteru,
ktoré by zachytávalo súčasnú lingvistickú terminológiu v rámci jednotlivých jazykových rovín a so zohľadnením aktuálnych smerov v lingvistickom výskume
(najmä pomedzných disciplín) v slovenčine a poľštine, nejestvuje. Jeho potreba
sa ukazuje v kontexte štúdia a výučby druhého slovanského jazyka ako cudzieho, prekladateľskej praxe, medziodborového bádania, ďalšieho základného a aplikovaného výskumu v oblasti lingvistiky (na všetkých rovinách) a porovnávacieho výskumu príbuzných slovanských jazykov, čo sa nám neustále potvrdzuje
v každej z uvedených oblastí.
Zostavenie a publikovanie takéhoto slovensko-poľského slovníka, so zohľadnením tretieho (ruského) jazyka, je naplánované ako hlavný výstup projektu
VEGA 01/0180/17 (2017–2019) Vplyv aktuálnych smerov lingvistického výsku1

Publikácia predstavuje výstup z grantovej úlohy VEGA Vplyv aktuálnych smerov lingvistického výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne)
č. 01/0180/17.
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mu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom
pláne) v roku 2019. Uvedený projekt sa rieši na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove pod vedením zodpovednej riešiteľky doc. Mgr. Marty Vojtekovej, PhD., z Katedry stredoeurópskych štúdií FF PU. V rozličných jazykoch
jestvujúce lexikografické a encyklopedické zdroje jazykovednej terminológie
(jednojazyčné aj viacjazyčné) podávajú termíny usporiadané zväčša abecedne
(v rámci lingvistiky ako celku alebo rozčlenené podľa jednotlivých jazykových
rovín), ale možno sa stretnúť aj so systematickým usporiadaním pripomínajúcim nomenklatúru (systematický súbor termínov), čo je typické skôr pre iné odbory (napr. anatómiu). Plánovaný slovník bude v samostatných častiach spracúvať termíny jednotlivých jazykových rovín, pričom heslá budú zoradené abecedne. Východiskovým jazykom bude slovenčina a v závere sa budú nachádzať
abecedné registre poľských a ruských termínov s odkazom na stranu výskytu.
Slovník tak umožní rýchlejšie a ľahšie vyhľadávanie podľa každého z troch jazykov. Abecedné usporiadanie si navyše nevyžaduje predchádzajúcu znalosť
postavenia termínu v systéme pojmov a zároveň stačí poznať termín v jednom
z troch jazykov. Vďaka podrobnému spracovaniu jednotlivých jazykových rovín, abecednému usporiadaniu jadra i abecedným registrom umiestneným v závere bude slovník vhodný pre širší okruh čitateľov.
Jazykovedná terminológia je najdôležitejším pilierom lingvistiky. Tvoria ju
nielen termíny domáceho pôvodu, ale do značnej miery aj termíny prevzaté
z iných jazykov (najmä latinčiny a gréčtiny), vďaka ktorým získava výrazne internacionálny charakter. Lingvistická terminológia zohráva významnú úlohu pri
štúdiu a vzdelávaní na všetkých úrovniach, a to v oblasti materinského jazyka
i cudzích jazykov. Osobitne dôležitá je pre niektoré profesie: lingvista, pedagóg
či prekladateľ. Relevantné sú však nielen lexikografické a encyklopedické opisy
jazykovednej terminológie (jednojazyčné aj viacjazyčné), ale aj výskum teoretických otázok súvisiacich s jazykovednou terminológiou, terminológiou vo
všeobecnosti či výskum otázok interdisciplinarity v jazykovede, ktorá je typická
pre posledné desaťročia. Vychádzajúc z postulátu, že základný výskum musí
byť voči aplikovanému výskumu v dostatočnom predstihu, v rámci spomenutého projektu VEGA bol v druhom roku jeho riešenia vydaný zborník Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte (ed. M. Vojteková, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018), ktorého cieľom je prispieť ku
kvalitnejšiemu naplneniu hlavného cieľa projektu: slovensko-poľsko-ruského
slovníka lingvistických termínov.
Publikácia Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte sumarizuje výsledky vedeckého výskumu konkrétnych problémov súvisiacich s jazykovednou
terminológiou, a to najmä v komparatívnom aspekte (slovensko-poľsko-rusko-
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-ukrajinskom), poskytuje prehľad a kritické hodnotenie lexikografických a encyklopedických zdrojov lingvistickej terminológie vo vybraných slovanských
jazykoch. Komparatívne štúdie vhodne dopĺňajú príspevky venované: odbornej
terminológii vo všeobecnosti, teoreticko-metodologickým aspektom etablovania
terminológie a tvorby terminologických slovníkov, ako aj terminológii náboženského štýlu. Viaceré okruhy problémov analyzované v príspevkoch boli identifikované počas prvotných prác nad hlavným výstupom projektu (slovensko-poľsko-ruským slovníkom jazykovedných termínov). Na publikácii participujú členovia zapojení do riešenia projektu VEGA (M. Vojteková: Slovenské a poľské
jazykovedné termíny z aspektu vybraných typov lexikálnej motivácie, M. Kitková: Lexikografické a encyklopedické zdroje lingvistickej terminológie v poľštine
a slovenčine, N. Mertová: Teoretické a metodologické aspekty etablovania terminológie ako disciplíny v ruskom náučnom diskurze, A. Petríková: Terminologické špecifiká liturgických termínov a vybrané teoretické otázky náboženskej
komunikačnej sféry) a ďalší prizvaní odborníci (S. Pachomovová: Konfrontačná
analýza slovenskej a ukrajinskej lingvistickej terminológie, L. Budnikovová:
Vývin a stav ukrajinskej a slovenskej slovotvornej terminológie, M. Kyseľ:
Komparatívna analýza základného frazeologického pojmoslovia v slovenskom
a poľskom jazyku, Ľ. Bujanovová: Теоретико-методологические аспекты
составления »Терминологического словаря корневых гнёзд языка науки«
как словаря нового типа).
Dňa 5. decembra 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove uskutočnil aj vedecký seminár Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte, na ktorom bádatelia prezentovali príspevky už publikované
v uvedenom vedeckom zborníku s rovnomenným názvom. Seminár obohatili
dvaja prizvaní odborníci: prof. dr hab. Mieczysław Balowski (Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani) s prednáškami Zasady opracowywania słowników
dwujęzycznych a Terminografia: pojęcie terminu, rodzaje, konceptualna podstawa leksykonu terminologicznego, a doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, PhD.
(Ekonomická univerzita v Bratislave) s prednáškami Vývinové tendencie v lexike súčasného ruského a slovenského jazyka, Odborná dvojjazyčná lexikografia
– jej špecifiká a aktuálne úlohy. Významnou časťou seminára bola odborná diskusia na tému prípravy slovensko-poľsko-ruského slovníka jazykovednej terminológie, konkrétnych problémov spojených s aktívnou prácou na heslách či precizovania metodológie vo vzťahu k slovníku.
Riešiteľský kolektív projektu VEGA pozostáva zo slovakistov, polonistov
a rusistov, jeho členovia pôsobia ako pedagógovia v rámci študijných programov zameraných na slovenský, poľský a ruský jazyk. Vďaka svojej odbornej
kvalifikácii, ako aj vedeckovýskumnému a pedagogickému zameraniu sú zo-

256

Marta VOJTEKOVÁ

rientovaní v lingvistickej terminológii, majú prehľad o stave poznania aj o konkrétnych problémoch v danej oblasti, čo vytvára dobrý predpoklad pre zostavenie publikácie (slovensko-poľsko-ruského slovníka jazykovednej terminológie)
náležite zapĺňajúcej medzeru v uvedenej oblasti.
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Naukowe Koło Bohemistów
przy Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu
Studenckie Koło Naukowe Bohemistów działa przy Instytucie Neofilologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu od 2006 roku. Przewodniczącą Koła w roku akademickim 2016–2017 była Justyna Kuschnik, zastępczynią – Justyna Jaworek, skarbnikiem – Mariola Fandrejewska. Od 2014 roku
studenci bohemistyki prowadzą stronę facebookową koła: Filologia czeska –
bohemiści Racibórz Facebook, którą w okresie 2016–2017 redagowała Magdalena Duraj. Opiekunem od 8 marca 2007 roku jest dr Justyna Pietrzykowska.
Działalność Koła była – z jednej strony – skierowana na rozwój zainteresowań naukowych studentów bohemistyki, a z drugiej – na popularyzację literatury, filmu, kultury czeskiej w środowisku akademickim i miejskim Raciborza.
W związku z tym w roku akademickim 2016–2017 do największych osiągnięć
Koła należą:
– październik – grudzień 2016 r. – zorganizowanie akcji zbierania zakrętek na
rzecz pomocy Kubie, choremu na MPD;
– 8.11.2016 r. – uczestnictwo, już po raz drugi, w warsztatach translatorskich,
zorganizowanych przez Katedrę Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego;
– listopad – grudzień 2016 r. – włączenie się i koordynowanie na terenie Raciborza ogólnopolskiej akcji pomocy polskim Kombatantom na Kresach –
zbiórka żywności;
– 13.12.2016 r. zorganizowanie wycieczki naukowo-dydaktycznej do Ostrawy.
Główny punkt programu – zapoznanie się z bogatymi zbiorami ostrawskiej
galerii sztuki, a przede wszystkim oglądnięcie wystawy zatytułowanej V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927. Zwiedzanie nie tylko wystawy
i stałej ekspozycji z czeskim kuratorem wystawy, ale także uczestnictwo
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w warsztatach naukowych i plastycznych na temat czeskiego modernizmu,
przygotowanych przez animatorkę galerii panią Janę Sedlákovą;
– 8.12.2016 r. – organizacja spotkania wigilijnego dla studentów i wykładowców bohemistyki, Dyrekcji Instytutu Neofilologii oraz władz uczelni;
– 9.03.2017 r. – wzięcie udziału w spotkaniu autorskim czeskiego pisarza –
Evžena Bočka, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece w Raciborzu;
– 15.03.2017 r. – zorganizowanie warsztatów języka czeskiego dla maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach;
– 21.03.2017 r. – zorganizowanie warsztatów języka czeskiego dla licealistów
I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim;
– marzec–maj 2017 r. – zorganizowanie wieczorów filmowych, na których studenci bohemistyki (i nie tylko) zapoznali się z osiągnięciami czeskiej kinematografii. Oglądanie nie tylko filmów, stanowiących klasykę kina, ale także
dzieł młodych, debiutujących czeskich reżyserów;
– 4.04.2017 r. – zorganizowanie warsztatów języka czeskiego i czeskiej kultury
dla licealistów z Raciborza pn. O Czechach w słowach trzech, w ramach dni
otwartych uczelni;
– 12.04.2017 r. – uczestnictwo w warsztatach terminologicznych i przekładowych, które odbyły się w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu;
– 24–26.04.2017 r. – zorganizowanie IX Seminarium Raciborsko-Praskiego
w stolicy Czech. Zwiedzenie m.in. Uniwersytetu Karola i mostu Karola, Staroměstského náměstí, Josefowa – dzielnicy żydowskiej, całego kompleksu pałacowego – Hradczany (zwiedzanie z przewodnikiem), ogrodów pałacu Wallensteina, Muzeum Techniki, wzgórza Petřín, Galerii Narodowej, oglądnięcie
sztuki w Teatrze Narodowym, organizacja gry miejskiej;
– 13.05.2017 r. – uczestnictwo w wieczorze promocyjnym 25 numeru „Almanachu Prowincjonalnego”, w którym studenci i absolwenci raciborskiej bohemistyki prezentują swoje prace translatorskie, w rubryce „Kuźnia Przekładu”;
– 13.05.2017 r. – spotkanie z Milošem Doležalem – krytykiem, dziennikarzem,
scenarzystą, redaktorem Czeskiego Radia, współpracującym z ważnymi czeskimi pismami poświęconymi literaturze i kulturze oraz z radiem BBC;
– 6–7.09.2017 r. – uczestnictwo i pomoc przy organizacji IX międzynarodowej
konferencji naukowej Język i literatura czeska a…, pn. Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej w PWSZ w Raciborzu.
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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła
Naukowego Acronymum przy Instytucie Neofilologii w PWSZ w Raciborzu za rok akademicki
2016/2017
Studenckie Koło Naukowe Acronymum zostało założone przez studentów
Filologii Angielskiej i wpisane do rejestru organizacji studenckich Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w lipcu 2016 roku. Założyciele koła,
zgodnie ze statutem, za główny cel swojej działalności obrali sobie popularyzację, rozwijanie i upowszechnienie wiedzy językoznawczej, a zwłaszcza
swoich zainteresowań translatologicznych. Przewodniczącą Studenckiego Koła
Naukowego Acronymum została Aleksandra Leśniak, funkcję opiekuna Koła
przyjął na siebie dr Jacek Molęda. Członkowie Koła, od początku jego istnienia
mogą liczyć na wsparcie ze strony dr. Andrzeja Widoty, który aktywnie uczestniczy w realizacji kolejnych przedsięwzięć, służąc swoją radą i pomocą. Do
chwili obecnej Koło podjęło szereg zróżnicowanych pod względem formy
działań, odzwierciedlających potrzeby i zainteresowania tworzących go osób.
Spotkanie inauguracyjne Koła, które odbyło się 7 grudnia 2016 roku, poświęcone było morfologii baśni ludowej W. Proppa, rosyjskiego uczonego, folklorysty, reprezentanta szkoły rosyjskiego formalizmu, i ich realizacji w trylogii
Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena. Pomysłodawcą tematu był dr Andrzej Widota. Wyniki swoich analiz, wsparte licznymi przykładami, przedstawiły studentki
Aleksandra Leśniak, Agata Jureczko i Martyna Wieczorek. Gościem specjalnym tego spotkania był dr Henryk Kretek, który wysłuchawszy wystąpienia studentów przedstawił historię projektu „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój”, którego cel stanowi pomoc studentom w ich debiucie naukowym oraz
zachęta do dalszej pracy naukowej. Dr Kretek przedstawił też główne założenia
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powiązanego z tym projektu „Letnia Szkoła Liderów”. Obydwa projekty spotkały się z żywym zainteresowaniem studentów.
Jednym z kolejnych, zainicjowanych przez studentów przedsięwzięć były
warsztaty tłumaczeniowe 25 stycznia i 15 marca 2017 roku pt. Almost Found in
Translation poprowadzone przez dr Jacka Molędę, który podzielił się swoją
wiedzą i doświadczeniem w zakresie tłumaczenia poezji. Członkowie Koła mogli przyjrzeć się procesowi powstawania przekładu, przeanalizować typowe
problemy translatorskie i samodzielnie się z nimi zmierzyć.
Zważywszy na otwartą formułę Koła, podjęto też współpracę z Kołem Eminus, co zaowocowało między innymi wspólną organizacją (21 marca 2017 roku) wieczoru poetyckiego Z niedomkniętej szuflady, na którym członkowie obu
kół mieli okazję przyjrzeć się twórczości swoich wykładowców – dr Katarzyny
Rybińskiej i dr Jacka Molędy.
W roku akademickim 2017/2018 zmieniły się władze Koła Acronymum.
Aleksandrę Leśniak, która ukończyła studia, na stanowisku przewodniczącej
zastąpiła Karolina Riemel. Koło zdaje się utrzymywać swój dotychczasowy
profil. W grudniu i styczniu bieżącego roku akademickiego odbyły się dwukrotnie cykliczne warsztaty tłumaczeniowe poprowadzone przez dr Andrzeja Widotę, dotyczące tym razem przekładu filmowego. Członkowie Koła zmierzyli
się z klasycznym brytyjskim komediowym serialem telewizyjnym Latający
cyrk Monty Pythona, co było wyzwaniem nader wymagającym, ale też dającym
wiele satysfakcji.
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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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła
Naukowego Eminus przy Instytucie Neofilologii
w PWSZ w Raciborzu za rok akademicki
2016/2017
Studenckie Koło Naukowe Eminus, które – pod opieką merytoryczną dr Katarzyny Rybińskiej – rozpoczęło swoją działalność 12 listopada 2015 roku,
w roku akademickim 2016/2017 składało się z 9 studentów I, II oraz III roku na
kierunku filologia angielska prowadzonym przez Instytut Neofilologii. W skład
zarządu wchodzili: przewodniczący – Mateusz Ćwirko, którego po rezygnacji
zastąpiła Karolina Białowąs, wiceprzewodnicząca – Aneta Steuer, którą po rezygnacji zastąpiła Martyna Korbel, sekretarz – Sandra Woźniak. Zadeklarowani
członkowie Koła systematycznie angażowali się w organizowane przez siebie
przedsięwzięcia.
W drugiej połowie października 2016 roku Studenckie Koło Naukowe Eminus przeprowadziło rozmowę na temat publikacji artykułów z wydarzenia Ciało
w kostiumie sztuki. Wyrażono chęć zorganizowania kolejnego panelu konferencyjnego związanego z wyżej wymienioną tematyką. Wstępnie wyznaczono
przyszłych prelegentów. Złożono propozycję wyjazdu do Krakowa w celu obejrzenia filmu Ostatnia rodzina w reżyserii Jana Matuszyńskiego oraz zwiedzenia
wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego w Nowohuckim Centrum Kultury.
Ponadto zaproponowano uczestnictwo w spotkaniu z podróżnikiem-płetwonurkiem (27.10.2016, Rybnik). Zdecydowano się na kontynuowanie organizowania
wieczoru dla kinofilów raz w miesiącu. Wyznaczono Karolinę Riemel jako osobę odpowiedzialną za eminusowski fanpage na Facebooku. Ustalono zasady dodawania zdjęć, artykułów, plakatów na w/w portalu społecznościowym. Przedłożono wniosek o wyznaczenie limitu nieobecności członków Koła na spotka-
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niach. Zgłoszono potrzebę powołania nowego sekretarza w zarządzie Koła.
Wniesiono propozycję wyjazdu na jarmark Bożonarodzeniowy do Pragi
w grudniu.
Wczesnym rankiem 26 października 2016 roku rozpoczął się wyjazd Eminusa do Krakowa na wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego. Popołudnie minęło w Kinie pod Baranami na filmie Ostatnia rodzina w reżyserii J. Matuszyńskiego.
30 listopada 2016 r nastąpił wybór nowego sekretarza w osobie Sandry Woźniak. W tym samym dniu postanowiono urządzić w obrębie przestrzeni gmachu
głównego PWSZ w Raciborzu na korytarzu, na drugim piętrze budynku B,
„kącika” dla studentów. Podjęto decyzję o wykorzystaniu nieużywanych na tym
piętrze szafek. Zebrano najciekawsze pomysły dotyczące wykorzystania lokalizacji tego miejsca i jego potencjalnego wpływu na życie uczelni. Utworzono listę filmów do zaprezentowania szerszej publiczności i przedyskutowano ewentualne możliwości recenzowania dzieł już wspólnie obejrzanych.
Grudniową projekcę filmu Dziewczyna z portretu w reżyserii Toma Hoopera
poprzedzono mini-wykładem Mateusza Ćwirko o reżyserze, gatunku oraz obsadzie w/w dzieła. Seans filmowy zakończono dyskusją. Członkowie Koła w trakcie rozmów dokonali ogólnej oceny dramatu (gra aktorska, scenografia, montaż). Ponadto omówili związek Einara i Gerdy Wegenerów, ich problemy, decyzje, motywy.
20 grudnia 2016 miał miejsce eminusowski poczęstunek wigilijny. Złożono
życzenia Bożonarodzeniowe przy jednoczesnym wręczaniu sobie drobnych
upominków świątecznych. W tym uroczystym dniu nastąpiło również rozdanie
przez dyrektorów dra Daniela Vogla i dr Monikę Porwoł egzemplarzy pracy
zbiorowej Cogitations zaproszonym współautorom. Wszystkich gości zachęcano do wspólnego obejrzenia projekcji filmu Jesus Christ Superstar w reżyserii
Laurence’a Connora. Następnie otwarto dyskusję na temat ruchu scenicznego
poszczególnych postaci, śpiewu i partii dialogowych.
Prezentacja audiowizualna „Dźwięk i muzyka w filmach” w wykonaniu Mateusza Ćwirko odbyła się 17 stycznia 2017 roku. Po zapoznaniu się w trakcie
prelekcji z tajnikami ścieżek dźwiękowych w kinematografii uczestnicy wydarzenia wymienili między sobą spostrzeżenia, które prelegent weryfikował i dookreślał.
Propozycję wyjazdu do Krakowa na wydarzenie Body Worlds and The Cycle
of Life członkowie „Eminusa” złożyli 8 marca 2017 roku. Na planowanym wyjeździe atrakcją towarzyszącą byłoby zwiedzanie Muzeum Narodowego. Rozważano możliwość wyjazdu z Kołem Architekton do Wrocławia w celu zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Architektury. Przeprowadzono wybory do zarządu Eminusa w związku z rezygnacją Mateusza Ćwirko z funkcji Przewodniczą-
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cego i Anety Steuer z funkcji wiceprzewodniczącej. Na przewodniczącą wybrano Karolinę Białowąs, a na wiceprzewodniczącą – Martynę Korbel.
21 marca 2017 roku Studenckie Koło Naukowe Eminus we współpracy
z Kołem Naukowym Acronymum zorganizowało wieczór z poezją dr Katarzyny
Rybińskiej oraz dra Jacka Molędy. Po prezentacji utworów poetyckich zaproszono uczestników do dyskusji, komentarzy i polemiki.
30 marca 2017 roku opublikowano na portalu społecznościowym informację
na temat konferencji pt. Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce organizowaną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 12–13
maja 2017 roku.
Z kolei informację na temat Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniu 11 maja 2017 roku udostępniono zainteresowanym 26 kwietnia 2017 roku, również drogą internetową.
11 maja 2017 roku miał miejsce wyjazd Eminusa na zorganizowany w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący przekładu szekspirowskiego. Wykład prof. dr hab. Marty Gabińskiej pt. Wykład mistrzowski: Wielka
uczta języków – Szekspir żyje w przekładzie analizował różne sposoby tłumaczenia fragmentów dzieł Szekspira pod względem języka angielskiego, niemieckiego, polskiego i rumuńskiego. Po wykładzie członkowie Eminusa zdecydowali
się na obejrzenie wystawy Broń i Barwa w Polsce w Muzeum Narodowym.
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Angielski pisarz z polską duszą.
Dni Josepha Conrada w Instytucie Polskim
w Moskwie
Przypadająca w roku 2017 sto sześćdziesiąta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego sprawiła, że decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego rok ten ogłoszony został rokiem Josepha Conrada. Dzięki temu zarówno w Polsce, jak i za granicą miało miejsce wiele ciekawych imprez kulturalnych: wystaw i happeningów artystycznych, słuchowisk radiowych, konferencji naukowych, spotkań z tłumaczami i publicystami, paneli dyskusyjnych
z udziałem znawców utworów tego wielkiego pisarza. W cykl imprez wpisały
się też Instytuty Polskie, w tym założony w założony w 1988 roku Instytut Polski w Moskwie.
Instytuty Polskie posiadają status misji dyplomatycznej przy Ministerstwie
Spraw Zagranicznych RP. Funkcjonując na podstawie międzynarodowych porozumień, zajmują się one głównie promocją współczesnej kultury polskiej, wpisującej się w szeroko rozumiany dyskurs kultury europejskiej. Do głównych zadań Instytutu Polskiego w Moskwie należy organizowanie imprez i wydarzeń
kulturalnych, z jednej strony pokazujących osiągnięcia wybitnych polskich artystów, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Roman Polański czy Krzysztof Penderecki, z drugiej strony umożliwiających Rosji poznanie przedstawicieli młodszego pokolenia polskich twórców mówiących o „nowej Polsce” –
o jej aspiracjach, doświadczeniach i problemach, z którymi trzeba było się
zmierzyć na drodze ku demokracji i integracji z Unią Europejską. W działalności Instytutu kluczową rolę odgrywa współpraca z rosyjskimi instytucjami i organizacjami, dzięki której możliwa jest realizacja ambitnych projektów związanych z muzyką, literaturą, filmem, malarstwem, teatrem czy też nowoczesnym
designem. Oprócz tego, Instytut prowadzi intensywną działalność edukacyjną,

266

Daniel VOGEL

prowadząc kursy języka polskiego oraz udostępniając zbiory własnej, dobrze
zaopatrzonej biblioteki.
Dni Josepha Conrada w Moskwie obchodzone były pod koniec roku, dokładnie pomiędzy 11 a 13 grudnia. Instytut Polski zorganizował całą imprezę pod
hasłem „Angielski pisarz z polską duszą”. Inicjatorem i pomysłodawcą tego
projektu był Dyrektor Instytutu, dr Dariusz Klechowski, natomiast wśród zaproszonych gości znaleźli się, oprócz mojej osoby, prof. Vasilij Tolmaczew (Moskiewski Uniwersytet Państwowy) oraz dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski). Pierwszym ważnym wydarzeniem był wywiad, a właściwie trwająca
ponad godzinę, niezwykle ciekawa dyskusja nagrana w studiu moskiewskiego
Radia Swoboda, niezależnej stacji będącej redakcją Radia Wolna Europa w Rosji.
Dyskusja w Radiu Swoboda dotyczyła różnych wątków związanych z życiem i twórczością Josepha Conrada. Rozpoczął ją Dariusz Klechowski starając
się przybliżyć nieco słuchaczom i internautom samą postać Conrada, który
w Rosji postrzegany jest jako pisarz angielski, nie cieszący się zbyt dużą popularnością. Dyrektor Instytutu Polskiego nawiązał do jego najbardziej znanych
utworów, takich jak Lord Jim czy też Jądro ciemności, wspomniał też o ponad
siedemdziesięciu adaptacjach filmowych, oraz o okresach we współczesnej historii Polski, w których Conrada intensywnie czytano, a więc głównie o czasie
drugiej wojny światowej oraz latach osiemdziesiątych XX wieku naznaczonych
działalnością Solidarności.
Mnie przypadło wspomnieć o kilku istotnych faktach z życia artysty, które,
jak określił to Zdzisław Najder, starczyłoby na kilka biografii. Przede wszystkim, ze względu na zaangażowanie jego rodziców w działalność rewolucyjną,
zesłanie w głąb Rosji oraz ich przedwczesną śmierć, dzieciństwo Conrada wypełnione było trudnymi, wręcz traumatycznymi doświadczeniami. To one wpłynęły znacząco na późniejszy pesymizm i sceptycyzm, tak widoczny w jego
utworach. Ponadto, mając lat 17 podjął decyzję o opuszczeniu kraju i rozpoczął
naukę zawodu marynarza, najpierw w Marsylii, pływając na statkach francuskich, a następnie w marynarce angielskiej. Lata służby na morzu, a zwłaszcza
pobyt na Dalekim Wschodzie stały się inspiracją dla jego pierwszej powieści,
Szaleństwo Almayera, której akcja osadzona jest w tamtym właśnie rejonie.
Kluczowymi wydarzeniami w życiu Conrada było również objęcie pierwszego
dowództwa na niewielkim barku Otago, upamiętnione w Smudze cienia oraz
pobyt w Kongo w roku 1889, który zaowocował powstaniem najbardziej znanego utworu Jądro ciemności.
Kolejnym tematem dyskusji były spory dotyczące interpretacji utworów
Conrada oraz wyboru języka angielskiego jako języka, w którym pisał swoje
powieści. Joseph Conrad pytany o swoje pochodzenie zawsze podkreślał, że jest
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Polakiem. Dobitnie wyraził to w liście do Kustosza Biblioteki Jagiellońskiej
z 1901 roku:
Jest jasno wiadomym, że Polakiem jestem i że Józef Konrad są dwa chrzestne imiona, z których drugie używam jako nazwisko, by mi mojego cudze usta nie wykrzywiały – czego znieść nie
mogę. Nie zdaje mi się, bym krajowi był niewierny dlatego, że Anglikom dowiodłem, że szlachcic z Ukrainy może być tak dobrym marynarzem jak i oni i mieć coś do powiedzenia im w ich
własnym języku (Conrad w: Najder, s. 403).

Sama dyskusja rozgorzała po artykule Witolda Lutosławskiego (1863–1954),
znanego filozofa, zatytułowanym „Emigracja zdolności”, w którym wyrażał się
pozytywnie o młodych ludziach emigrujących za granicę w celu uzyskania wykształcenia, wykorzystania swoich talentów i realizacji marzeń. W dyskusję
włączyła się jednak Eliza Orzeszkowa, popularna wówczas pisarka, wyrażając
się na temat emigracji Conrada i innych pisarzy w sposób skrajnie nieprzychylny, oskarżając ich o tchórzostwo i wyrzeczenie się patriotyzmu wobec Polski
(Orzeszkowa 1996, s. 264–277). Opinia ta bardzo dotknęła Conrada. Aniela Zagórska wspomina, że podczas wizyty w Polsce, w 1914 roku, kiedy Conrad
z rodziną przebywał w Zakopanem czytał, czy wręcz „pochłaniał” stosy
książek. Kiedy jednak Aniela zaproponowała, że przyniesie mu powieść Nad
Niemnem poczytnej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej, warknął tylko:
Nic mi tej baby nie przynoś… Ty nie wiesz, napisała mi kiedyś taki list… (Zagórska w: Najder 2004, s. 312).

W rozmowie w moskiewskim studiu pojawił się też wątek dotyczący zasad
moralnych i ich wpływu na walczące w czasie drugiej wojny światowej „pokolenie Kolumbów”. W znanej conradystom Przedmowie bez ceremonii autor Lorda Jima pisze:
Ci, którzy mnie czytają, wiedzą o mym przekonaniu, że świat, doczesny świat, spoczywa na
paru bardzo prostych wyobrażeniach, tak prostych, że muszą być prastare. A między innymi spoczywa głównie na pojęciu Wierności (Conrad 1973, s. 22–23).

Owo poczucie wierności nawiązuje pośrednio do etosu rycerskiego, obecnego i widocznego w utworach Conrada, w którym podstawowymi wartościami są
honor i lojalność. To właśnie te wartości wpłynęły tak bardzo na młodych „Kolumbów” walczących w z hitlerowcami w czasie drugiej wojny światowej,
zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego. Pięknie ujął to Jan Józef Szczepański w eseju W służbie Wielkiego Armatora:
Wszystko, czego nas uczono – posłuszeństwo, praworządność, poszanowanie ludzkiego życia
i mienia – miało przygotować nas do życia w rozsądnym i uporządkowanym świecie, a nie w apokaliptycznym chaosie przemocy, nienawiści i zagłady. Tak samo było z religią, w której nas wychowano. Złagodzono jej ostrza, uczyniono narzędzie cnotliwego zadowolenia. Nie mieliśmy czasu na ponowne docieranie do źródeł. Potrzebowaliśmy natychmiastowych uzasadnień dla imperatywnego, nie podlegającego dyskusji TAK TRZEBA – jedynego objawienia oświetlającego nasze
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ryzykowne drogi. Skuteczniej, niż ktokolwiek inny uzasadnień takich dostarczał wielu spośród
nas Joseph Conrad – sceptyk i romantyk (jak my), świadom, podobnie jak my, grozy istnienia,
przeświadczony głęboko o bezprzedmiotowości wszelkich dociekań prawd ostatecznych i wobec
tego widzący istotny sens życia w ocaleniu poczucia ludzkiej godności – owego jedynego śladu
najwyższej prawdy czy boskości, jaki jesteśmy w stanie rozpoznać w sobie i określić. Walczący
w rozproszeniu i w mroku, zdani przeważnie na sąd własnego sumienia, przyjmowaliśmy tę postawę spontanicznie, ponieważ czasy wymagały od nas męstwa bez złudzeń i wierności, która
sama sobie musi być nagrodą. A że bywaliśmy w gorliwości naszej dziecinni, to też zrozumiałe
(Szczepański 1975, s. 10).

Świadomi, że walczą o przegraną sprawę swoją postawą Kolumbowie dawali do zrozumienia, że nie zgadzają się na pozbawienie ich tych wartości, które
stanowiły dla nich kwintesencję istnienia. Niczym Lord Jim, wybierali śmierć,
pozostawali jednak wierni do końca – bo tak trzeba.
Ostatnie pytania w dyskusji dotyczyły najbardziej znanego utworu Conrada
Jądro ciemności, opublikowanego po raz pierwszy w 1899 roku, który wywarł
ogromny wpływ na światową literaturę, i który do dziś jest jednym z najczęściej
cytowanych i omawianych dzieł literackich. Warto podkreślić, że na powstanie
utworu ogromny wpływ miał pobyt Conrada w Kongu w roku 1890. Po podpisaniu kontraktu z Belgijską Spółką Akcyjną do Handlu z Górnym Kongo Conrad udał się do środkowej Afryki by objąć dowództwo na niewielkim parowcu
„Roi des Belges” (Król Belgów), kursującym na rzece Kongo pomiędzy Kinszasą a Wodospadami Stanleya (Kisangani). Epizod ten okazał się jednym z najmroczniejszych i najbardziej traumatycznych przeżyć, jakich doświadczył Korzeniowski. Nie tylko ze względu na bardzo trudne warunki, jakich przyszło mu
doświadczyć, o czym pisze w Dzienniku Kongijskim, ale przede wszystkim ze
względu na bezwzględność białych kolonizatorów eksploatujących tamte tereny
w imię „cywilizacji i postępu”.
Jądro ciemności doczekało się kilku adaptacji filmowych, z których najgłośniejszą jest dzieło Francisa Forda Coppoli Czas apokalipsy, który w USA
wszedł na ekrany kin w 1979 roku. Coppola oparł swój film na utworze Conrada, jednak jego akcja nie rozgrywa się w Afryce, lecz w ogarniętym wojną Wietnamie (koniec lat sześćdziesiątych XX wieku). Szaleństwo, jakie dotyka ludzi
biorących udział w konflikcie, którego nikt tak naprawdę nie rozumie ukazane
jest w tym filmie z całą swoją okrutną mocą. W Polsce Czas Apokalipsy wszedł
na ekrany kin tuż przed wybuchem stanu wojennego. Ze względu na tytuł
premiera ta nabrała szczególnej symboliki, uwiecznionej zresztą na zdjęciu wykonanym przez Chrisa Niedentala: przedstawia ono warszawskie Kino Moskwa
z banerem reklamującym film Czas apokalipsy, przed którym stoi transporter
opancerzony SKOT.
Oprócz nagrania w Radiu Swoboda Dni Conradowskie wypełnione były
wykładami, poświęconymi między innymi biografii Józefa Konrada Korzenio-
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wskiego, nawiązaniom Conrada do polskiego romantyzmu, interpretacji niektórych z jego utworów oraz relacjom z innymi wpływowymi pisarzami okresu
modernizmu: Henrym Jamesem, Williamem Faulknerem, Grahamem Greene,
Albertem Camus. Wykładom tym towarzyszyły dyskusje, w godzinach wieczornych z kolei, w moskiewskim Kinie Iluzjon miały miejsce premiery filmów:
„Ja, który mam podwójne życie…” czyli dylemat Josepha Conrada (1988), Tajemniczy sojusznik (2014), Smuga cienia (1976). Pomimo napiętego planu,
udało się nam wygospodarować kilka godzin na zwiedzenie ścisłego centrum
Moskwy, włączając w to Plac Czerwony, budynki Kremla, Państwowe Muzeum
Historyczne oraz Sobór Wasyla Błogosławionego. Zimowa aura i przedświąteczna atmosfera sprawiły, że miejsca te nabrały osobliwego uroku.
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Tłumacz w postępowaniu przygotowawczym:
studenci raciborskiej filologii na zajęciach
warsztatowych w Komendzie Powiatowej Policji
W dobie globalizacji, otwartych granic, zwiększającego się z roku na rok ruchu turystycznego, a także przepływu migrantów, wzrasta znaczenie roli tłumacza, jako pośrednika współpracującego z ważnymi instytucjami państwowymi
i „nowymi”, często językowo niesamodzielnymi obywatelami. Wiedzą o tym
nie tylko sami tłumacze czy też osoby regularnie z nimi współpracujące, ale
także zainteresowani komunikacją językową turyści czy po prostu osoby potrzebujące pomocy w porozumieniu się z otoczeniem. Dzięki licznym publikacjom
o charakterze teoretycznym i praktyczno-dydaktycznym oraz nowoczesnym
środkom komunikacji, świadomość dotycząca specyfiki i odpowiedzialności
pracy tłumacza jest obecnie coraz większa. Nie znaczy to jednak, że łatwo jest
zaprojektować programy kształcenia dla tłumaczy czy wyznaczyć kanony zdobywanej przez nich wiedzy. Uczelnie prowadzące takie szkolenia czy studia stale poszukują równowagi między oferowaną wiedzą teoretyczną a zajęciami praktycznymi, borykając się z licznymi problemami dotyczącymi wyboru treści
kształcenia oraz ich realizacji. Sytuacji nie ułatwia brak standardów kształcenia
translatorycznego, brak wytycznych prawno-organizacyjnych czy wreszcie szczegółowego opisu kompetencji językowych tłumacza, dotyczących (przecież) bogatej leksyki i często wymagającej wiedzy specjalistycznej. Dlatego warto
wspomóc proces kształcenia działaniami o charakterze pionierskim, podejmując
współpracę z jednostkami, które często korzystają z usług tłumaczy i na podstawie praktyki życiowej potrafią „podsunąć” gotowe rozwiązania.
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Kształcenie tłumaczy musi podlegać stałej optymalizacji, zwłaszcza dlatego,
że młodzi uczniowie – studenci, którzy odkryli u siebie pasję i predyspozycje
do nauki języków obcych, podejmują studia na kierunkach filologicznych, specjalizując się właśnie w translatoryce. Podczas pobierania nauki korzystają
z wiedzy przekazywanej przez nauczycieli akademickich, bogatej literatury fachowej oraz zaawansowanych narzędzi, dzięki którym działalność „pośrednika
językowego” jest dzisiaj o wiele bardziej efektywna, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Z jednej strony są to elektroniczne słowniki, programy
wspomagające proces tłumaczenia, z drugiej – to gotowe, wielojęzyczne opracowania kluczowych dokumentów, dostępne w dużej mierze w zasobach Internetu. Są jednak sytuacje, w których – jak wspomniano powyżej – wiedza teoretyczna, nawet ta pochodząca z najnowszych źródeł, jest niewystarczająca; kluczową rolę odgrywa wtedy doświadczenie tłumacza i znajomość realiów, a co
za tym idzie swoiste „zanurzenie” w naturalnych warunkach wykonywanej pracy. Przykładem takich sytuacji może być udział tłumacza w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez organy ścigania wobec osoby poszkodowanej lub naruszającej prawo. Czynności te są nie tylko wyzwaniem językowym,
ponieważ komunikacja ma charakter bardzo emocjonalny, ale także sporym
źródłem stresu z powodów formalno-prawnych, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do
czynienia z ekstraordynaryjnie trudnym przypadkiem lub wydarzeniem ze skutkiem tragicznym.
Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Postępowania Karnego celem
postępowania przygotowawczego jest przede wszystkim ustalenie, czy został
popełniony czyn zabroniony, wykrycie i – w razie potrzeby – ujęcie sprawcy
oraz wyjaśnienie okoliczności sprawy i zabezpieczenie dowodów. Postępowanie
prowadzi zgodnie z prawem prokurator, w praktyce natomiast pierwsze czynności najczęściej należą do funkcjonariuszy policji. Jeżeli podczas śledztwa lub
dochodzenia zachodzi konieczność przesłuchania świadka, osoby poszkodowanej lub osoby podejrzanej o dokonanie czynu zabronionego, która nie komunikuje się w języku polskim lub zna go w stopniu niewystarczającym, konieczna
jest obecność tłumacza. Jego rola w takim postępowaniu nie sprowadza się tylko do przełożenia treści zeznań; asystując funkcjonariuszowi prowadzącemu
przesłuchanie tłumacz tak naprawdę przeprowadza osobę składającą zeznanie
przez wszystkie procedury przewidziane prawem, począwszy od ustalenia i potwierdzenia tożsamości, zapoznania z podstawowymi prawami i obowiązkami,
zawartymi najczęściej w krótkim pouczeniu, tłumaczeniu wszystkich pytań funkcjonariusza i odpowiedzi zeznającego, a w końcowej fazie przetłumaczenie
protokołu w celu ostatecznej weryfikacji treści zeznań. Czynności te trwają najczęściej od godziny do kilku, a w ekstremalnych przypadkach nawet do kilku-
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nastu godzin, w zależności od rodzaju zdarzenia i roli, jaką osoba przesłuchiwana w nim odegrała.
Odpowiednie kompetencje i przygotowanie tłumacza uczestniczącego w czynnościach prowadzonych przez organy ścigania są niezwykle istotne i mają niejednokrotnie znaczący wpływ na ostateczny wynik postępowania. Wynika to
z faktu, że tłumacz jest właściwie jedyną osobą, z którą osoba nie znająca języka polskiego ma kontakt w momencie przesłuchania, co prowadzi do wytworzenia specyficznej „nici porozumienia” pomiędzy nimi. Bardzo ważne są tu więc
nie tylko kompetencje w zakresie znajomości języka obcego i technik przekładu, ale też i odpowiednie przygotowanie psychologiczne. Zdarzają się bowiem
sytuacje, w których tłumacz, który uczestniczący na przykład w przesłuchaniu
osoby podejrzanej o dokonanie czynu zabronionego, zauważy, że składający zeznanie zaczyna się „pogrążać”, (np. poprzez zatajenie pewnych faktów lub zeznanie nieprawdy). W takiej sytuacji osoba dokonująca przekładu nie może
w żaden sposób dawać do zrozumienia, że odpowiedzi zeznającego mogą go
obciążyć; translator musi pamiętać, że współpracuje z organami ścigania i że to
funkcjonariusz policji czy prokurator prowadzi przesłuchanie, zaś jego rola
ogranicza się tylko do roli pośrednika w procesie komunikacji. W praktyce jednak nie zawsze jest to proste, stąd odpowiednie szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych tłumaczy w warunkach zbliżonych do naturalnych
mają tak duże znaczenie.
Zajęcia oddające warunki, w których czasami pracuje tłumacz, są bardzo
ważne w procesie kształcenia studentów kierunków filologicznych, zwłaszcza
tych, którzy wybrali specjalność translatorską. W Instytucie Neofilologii PWSZ
w Raciborzu powstał z tego powodu pomysł nawiązania współpracy z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu i przeprowadzenia warsztatów, które pokazałyby, jak wygląda przesłuchanie osoby nie znającej języka polskiego z udziałem tłumacza. Po raz pierwszy zajęcia warsztatowe studentów filologii raciborskiej uczelni z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego miały miejsce w maju
2015 roku. Ich celem było nie tylko zademonstrowanie samego przesłuchania,
ale przede wszystkim zapoznanie uczestników z procedurami obowiązującymi
podczas prowadzenia tzw. postępowania przygotowawczego. Scenariusz tych
zajęć opierał się częściowo na raporcie z tragicznego zdarzenia, które miało
miejsce kilka lat wcześniej w miejscowości Nędza. Doszło tam wtedy do śmiertelnego wypadku wskutek zderzenia samochodu ciężarowego i osobowego.
W realizowanym zadaniu funkcjonariusz policji przesłuchiwał świadka tego
zdarzenia i jednocześnie uczestnika wypadku, który – jak się okazało – nie znał
języka polskiego.
Ćwiczenie przeprowadzono z kilkoma grupami studentów filologii angielskiej, germańskiej i czeskiej. W rolę świadków wcielali się słuchacze trzeciego

274

Paweł STRÓZIK, Daniel VOGEL

roku, tłumaczami z kolei byli doświadczeni wykładowcy Instytutu Neofilologii
posiadający uprawnienia tłumacza przysięgłego. Przed przystąpieniem do czynności przesłuchania studenci zostali zapoznani z poszczególnymi etapami przesłuchania, mieli też okazję zobaczyć dokumenty i formularze wykorzystywane
przez policjantów: postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
(dotyczy tłumacza uczestniczącego w czynnościach), pouczenie o prawach
i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym oraz protokół przesłuchania
świadka. Ze względu na fakt, że samo zdarzenie miało dramatyczny przebieg
(wypadek śmiertelny), a w akcję ratowniczą zaangażowane były różne służby,
zeznania świadka były dość obszerne. Funkcjonariusz policji prowadzący dochodzenie próbował ustalić maksymalną ilość szczegółów tak, by jak najdokładniej zdefiniować przyczyny i odtworzyć przebieg wypadku. Po zakończeniu czynności przesłuchania studenci mieli okazję do zadawania pytań oraz
wzięcia udziału w dyskusji, której przebieg uzupełnił i wzbogacił to nowe doświadczenie. Dokonano także stosownego podsumowania merytorycznego.
Kolejne warsztaty z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej
komendy odbyły się 11 stycznia 2018 roku. Scenariusz tych zajęć przebiegał
podobnie, jak miało to miejsce podczas pierwszych zajęć tego rodzaju, tzn. jeden ze studentów filologii wcielił się w rolę osoby nie znającej języka polskiego, przesłuchiwanej w charakterze świadka zdarzenia drogowego. Zdarzenie
miało jednak tym razem o wiele mniej dramatyczny przebieg: nikt nie zginął,
nikt nie został ranny, nie doszło nawet do żadnego uszkodzenia pojazdów, a jedynie do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Scenariusz wyglądał następująco:
Dzisiaj rano, około godziny 7.30, świadek, kierując samochodem marki Volvo, jechał drogą nr
45 od strony Chałupek w stronę Opola. Po wjechaniu do Raciborza nagle, z drogi podporządkowanej znajdującej się po lewej stronie wyjechał rowerzysta, którym okazał się mężczyzna w wieku ok. 50 lat. Kierowca, aby uniknąć potrącenia rowerzysty, podjął gwałtowny manewr hamowania, skręcając jednocześnie ostro w prawo. Niewzruszony tym rowerzysta jechał dalej, środkową
częścią prawego pasa ruchu przed pojazdem świadka, z trudem utrzymując równowagę. Podejrzewając, że rowerzysta może znajdować się pod wpływem alkoholu, w trosce o jego bezpieczeństwo, a także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, świadek zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o zdarzeniu. Po kilku minutach na drodze pojawił się radiowóz,
rowerzysta został zatrzymany, a badanie alkomatem potwierdziło zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powyższe zdarzenie nie było oparte na żadnym konkretnym przypadku, jednak prawdopodobieństwo, że mogło kiedyś mieć miejsce wydaje się być bardzo
wysokie. Ponieważ zawiadomienie zostało złożone przez osobę słabo znającą
język polski, a w toku postępowania zaistniała konieczność przesłuchania jej
w charakterze świadka, w czynnościach musiał uczestniczyć tłumacz przysięgły. W tę rolę wcielali się ponownie pracownicy Instytutu Neofilologii mający odpowiednie uprawnienia. Studenci i tym razem mieli okazję zapoznać się
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z obowiązującymi procedurami i dokumentami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy policji. Podobnie jak ostatnio, wywiązała się dyskusja, w której padały pytania dotyczące roli tłumacza w czynnościach prowadzonych przez policję, ale także inne organy ścigania: prokuraturę, Służbę Celną czy też Straż Graniczną. Studenci zadawali również bardziej ogólne pytania, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających, cyklicznych akcji prowadzonych przez
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i sposobów wzywania świadka
przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji (np. poczty elektronicznej). Zajęcia te, prowadzone w naturalnych warunkach, miały ogromną wartość merytoryczną i wartościowe aspekty edukacji przez praktykę, dlatego doskonale pasują do koncepcji kształcenia na profilu praktycznym. Co więcej,
wpisują się w misję edukacyjną Policji Państwowej, wpływając jednocześnie na
jej pozytywny wizerunek na płaszczyźnie edukacyjno-wychowawczej.
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Guest Lectures in The English Department
On the 8th January 2018, the English Department at the University of
Applied Sciences in Racibórz hosted guest lectures presented by Mgr. Ema
Jelínková, PhD. of Palacký University, Olomouc and dr Marek Pawlicki of the
Institute for the study of English Language and Literature at the University of
Silesia. The lectures were well attended by students from all three years of study.
Dr Jelínková’s lecture concerned the ‘otherness’ of Scottish literature and the
way in which female writers position themselves within the Scottish literary
canon. In particular, dr Jelínková focussed on the works of A L Kennedy and
Janice Galloway, and the challenge they present to models of Scottish womanhood. Both authors, she argued, question the imposition of specific historically
ordained gender roles, whereby writing is perceived as an active and therefore
masculine occupation. Women, in contrast, have been relegated to the domestic
or passive spheres of Scottish culture as mothers, wives and helpmeets to their
husbands.
Dr Jelínková argued that this positioning is largely a result of Scotland’s historical, religious and cultural specificity, which both Galloway and Kennedy
counter through a range of literary strategies. These can include caustic or sarcastic humour, the sabotaging of conventional literary forms or the deliberate
omission of key narrative events. In the latter case, the omissions take on a life
of their own, becoming more salient in the reader’s imagination than the narrative itself as they force us to re-imagine and engage with the secret, hidden and
repressed aspects of women’s lives. dr Jelínková concluded her lecture by contrasting contemporary Scottish literature with English literature. The former, she
suggested, is often far more unsettling in terms of the way it delves into the dark
and disturbing aspects of human behaviour.
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Dr Pawlicki’s lecture was entitled “William Golding’s Dark Fable? Analysis
of Lord of the Flies and its Film Adaptation by Peter Brook.” In fact, dr Pawlicki pointed out, Scottish literature does not hold the monopoly on exposing the
dark side of human nature. Golding’s novel, he argued, explores the potential
weakness of moral codes and cultural conventions and the delicate balance
which keeps them in place. dr Pawlicki discussed Golding’s novel in the light of
the author’s personal experiences of the horrors of war, and its attendant breakdown of human relations. He also pointed out, however, that Lord of the Flies
was written in reaction to some children’s literature – such as R M Ballantyne’s
The Coral Island? which valorises its characters as innately moral, resourceful
and fundamentally incorruptible.
Dr Pawlicki also pointed out that Golding’s novel might be read as an antiimperialist text, in the sense that it challenges British narratives of the nation’s
role as a civilised and ‘civilising’ force around the world. The characters in Lord
of the Flies swiftly descend into an anarchic, cruel and primitive ‘them and us’
mentality, whereby those members of the ‘colony’ who are perceived as weak
are gradually targeted, excluded and even destroyed by their peers. All of these
issues, dr Pawlicki suggested, are highlighted in Peter Brook’s cinematic adaptation of Lord of the Flies. Brook’s film also throws into relief the issue of social class, contributing to the complexity of what is, ostensibly, a simple fable.
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.

