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Wprowadzenie

Na niniejszy, siódmy tom z serii W dialogu języków i kultur składają się poddane 
surowej ocenie recenzentów artykuły i komunikaty naukowe, powstałe w oparciu 
o referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 
w dniach 14–15 listopada 2018 roku w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.

Organizowane przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie konferencje 
pod wspólną nazwą W dialogu języków i kultur stały się swego rodzaju tradycją. 
Stanowią one niepodważalny dowód naukowej żywotności naszej uczelni, która już 
dwie dekady kształci kolejne roczniki absolwentów w zakresie językoznawstwa, 
literatury i metodyki nauczania języków obcych, kierując swoją ofertę dydaktyczną 
zarówno do maturzystów, jak i do osób zainteresowanych uzupełnianiem swego 
wykształcenia na studiach podyplomowych.

Konferencje, pomyślane pierwotnie jako możliwość zaprezentowania naszego 
dorobku naukowego, adresowane przede wszystkim do pracowników uczelni, roz-
rosły się z czasem, przyciągając także badaczy nie tylko spoza Lingwistycznej 
Szkoły Wyższej, lecz również spoza Warszawy i z zagranicy. Mamy nadzieję, że ten 
tom będzie dla nich miłą pamiątką. Być może zachęci także dotychczasowych pre-
legentów, jak i nowych uczestników do zainteresowania się zarówno kolejnymi edy-
cjami naszej konferencji, jak i publikowanym przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą 
od roku 2011 rocznikiem naukowym Language and Literary Studies of Warsaw 
oraz od 2015 Neofilologia dla Przyszłości.

Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, dowodzi różnorodności zainteresowań 
uczestników. Hasło naszej konferencji traktują oni szeroko, wpisując w nie zarówno 
różnorodną tematykę, jak i metodologię badań. Autorzy wyszli daleko poza języki 
i kultury – angielską, niemiecką i rosyjską, które są przedmiotem studiów w Lin-
gwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Podział tekstów, jakiego dokonaliśmy, 
ma charakter możliwie najprostszy – według alfabetu nazwisk autorów. Oddzieli-
liśmy jedynie artykuły od komunikatów naukowych. Mamy nadzieję, że taki układ 
treści uczyni łatwiejszym znalezienie tekstów w przygotowanym przez nas tomie.

Jan Franciszek NOSOWICZ
Anna JAROCH





Magdalena BIAŁEK
Uniwersytet Wrocławski

Zadania nauczyciela języka obcego w perspektywie 
procesów uruchamiających mechanizm przetwarzania 

informacji uczących się

Wstęp

Na przełomie lat wraz ze zmieniającymi się paradygmatami naukowymi zmie-
niały się oczekiwania względem nauczycieli języków obcych. Jeśli sięgniemy 
pamięcią do czasów dominacji poglądów behawiorystycznych, to zadania nauczy-
ciela jawią się jako klarowne i jednoznaczne do tego stopnia, że można pokusić się 
o ich wypunktowanie i wykorzystanie jako instrukcji, którą dość łatwo wprowa-
dzić w życie. Dzisiaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, a zgodnie z obo-
wiązującym paradygmatem naukowym nie formułuje się jednoznacznych zaleceń 
gotowych do zastosowania w konkretnych sytuacjach lekcyjnych. Brak możliwości 
sformułowania ostatecznych wskazań w kwestii działań dydaktycznych nie jest 
oczywiście tożsamy z niemożnością zdefiniowania zadań i ról pedagogów. Gdyby 
chcieć przedstawić je na kontinuum, to zacząć można od solidnej wiedzy przed-
miotowej, a skończyć na „miłości do wszystkich uczniów”. Pomiędzy tymi dwoma 
skrajnymi punktami, z których pierwszy bardzo konkretny i mierzalny (poza tym 
jak najbardziej słuszny i konieczny) pamięta jeszcze metodę gramatyczno-tłuma-
czeniową, a ostatni (tyle słuszny, co raczej niemożliwy do spełnienia, a także trudny 
do empirycznego zweryfikowania) będący znakiem czasu, zdefiniować można 
szereg zadań, które mają do wypełnienia nauczyciele pracujący w bardzo zróżni-
cowanych środowiskach edukacyjnych, odmiennych dla każdej szkoły i klasy. 
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Mowa tu również o obowiązkach nauczyciela wynikających z rozporządzeń mini-
sterialnych, zbiurokratyzowanych procedur awansu, a nade wszystko, subiektyw-
nych teorii, które w znacznym stopniu determinują sposób prowadzenia zajęć języ-
kowych. Jednak mimo tej różnorodności, wymagającej każdorazowo namysłu, 
refleksji i indywidualnych decyzji, można sformułować ogólne wskazania, umoż-
liwiające nauczycielom interpretowanie i wykorzystywanie w procesie dydak-
tycznym osiągnięć nauki. Za punkt wyjścia dla naszych rozważań uznać można 
w tym miejscu propozycję Zawadzkiej, która w swojej monografii wyczerpująco 
definiuje role nauczyciela języka obcego, nazywając go ekspertem, wychowawcą, 
pośrednikiem kulturowym, organizatorem, moderatorem, doradcą, ewaluatorem, 
badaczem i refleksyjnym praktykiem1. Za niezbędne kompetencje nauczyciela 
Zawadzka uznaje: kompetencje językowe, psychologiczno – pedagogiczne – obej-
mujące znajomość psychologii rozwojowej (wiedzę o różnych grupach wieko-
wych, ich potrzebach oraz możliwościach), kompetencję komunikacyjną (znajo-
mość prawideł komunikacji międzyludzkiej, dyskurs pedagogiczny, dialog) oraz 
umiejętność współdziałania (budowania zaufania, rozwiązywania sytuacji konflik-
towych, przeciwdziałania przemocy itd.). Niezbędne według Zawadzkiej są rów-
nież kompetencje metodyczne, czyli umiejętność planowania, organizowania pro-
cesu nauczania, odpowiedni dobór materiałów, technik pracy adekwatnych do 
wieku i poziomu opanowania języka obcego, korzystania z technologii informacyj-
nych zarówno do wspomagania procesu uczenia się, jak i do wzbogacania własnej 
pracy oraz prawidłowej ewaluacji procesu nauczania. Poza tym każdy nauczyciel 
powinien posiadać kompetencje wychowawcze, krajo- i kulturoznawcze, organiza-
cyjne oraz innowacyjno-kreatywne2. Sformułowane przez Zawadzką role i zadania 
nauczyciela, bezwzględnie uzasadnione i pozwalające optymalizować proces glot-
todydaktyczny, w perspektywie tego artykułu stanowią szerszą ramę dla podej-
mowanych rozważań o powinnościach nauczyciela, wynikających ze specyfiki 
funkcjonowania mechanizmu przetwarzania informacji. Nasze zainteresowanie 
oscyluje wokół pracy poznawczej, którą wykonuje uczeń na każdej, pojedynczej 
lekcji języka obcego oraz wokół konsekwencji jakie wynikają z tego dla nauczy-
ciela. Inaczej mówiąc, bliski jest nam pogląd, zgodnie z którym wysoki poziom 
wiedzy nauczyciela na temat funkcjonowania mechanizmu przetwarzania infor-

1 E. Zawadzka, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2004

2 Ibidem.
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macji, warunkuje skuteczne działania dydaktyczne. Osadzając nasze rozważania 
w nurcie psychologii poznawczej reprezentujemy pogląd o aktywnym konstru-
owaniu obrazu świata przez człowieka, który posługuje się danymi dostarczanymi 
mu przez narządy zmysłowe i informacje wydobywane z pamięci. Wszystko zatem, 
czego może nauczyć się człowiek, dzieje się na skutek jego własnej aktywności. 
Jak pisze Grucza „nikt nie jest w stanie swej wiedzy nikomu przekazać i też nikt 
nie jest w stanie sobie wiedzy od nikogo przyswoić. Każdy musi ją sam wytworzyć 
lub odtworzyć”3. W świetle takiej tezy nauczyciel przyjmuje rolę organizatora pro-
cesu glottodydaktycznego i przejmuje odpowiedzialność za jego przebieg zgodny 
ze sztuką nauczania, za której podstawę uważamy znajomość mechanizmu przetwa-
rzania informacji. W niniejszych rozważaniach podejmiemy zatem próbę zdefinio-
wania zadań nauczyciela wynikających ze znajomości mechanizmu przetwarzania 
informacji, a dokładnie skoncentrujemy się na danych wejściowych językowych, 
dzięki którym mechanizm przetwarzania informacji zostaje uruchomiony.

Czym jest mechanizm przetwarzania informacji

Cytując Dakowską, która na gruncie glottodydaktyki zajmuje się chyba najszerzej 
zagadnieniem mechanizmu przetwarzania informacji, stwierdzić możemy, że mecha-
nizm ten to „metafora oddająca sposób w jaki wyobrażamy sobie ludzką pracę 
poznawczą, w czasie której informacje, a raczej ich struktury i konfiguracje podle-
gają pewnym przekształceniom czyli transformacjom”4. Całą problematykę mecha-
nizmu przetwarzania informacji Dakowska poleca podzielić na następujące aspekty: 
„po pierwsze podsystemy mechanizmu spełniające określone funkcje; po drugie 
procesy zachodzące w tym mechanizmie; i po trzecie układy informacji, które są 
materiałem przetwarzania. Podsystemy to: percepcja, uwaga, pamięć, monitoro-
wanie, retrospekcji i antycypacja. Uznać je można za magazyny o różnej pojemności 
i trwałości przechowywania, po których kolejno przebywają swoją drogę zarówno 
informacje pochodzące z otoczenia, jaki te generowane wewnętrznie, na przykład 
w wyniku procesów rozumowania Oddaje to sposób w jaki dane są postrzegane 

3 F. Grucza, Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł 
ludzki, (w:) Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, red. F. Grucza, 
M. Dakowska, Warszawa 1997, s. 15.

4 M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 23.
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i pobierane przez zmysły, kodowane, rekodowane, utrzymywane, przekształcane, 
redukowane, rozwijane, przechowywane, odzyskiwane z pamięci używane przez 
nasz umysł. Struktury informacji podlegające kodowaniu, rekodowaniu i dekodo-
waniu to między innymi pojęcia i prototypy oraz schematy, w tym układy syntag-
matyczne i paradygmatyczne.; natomiast procesy to przede wszystkim operacje kon-
trolowane i automatyczne”5. Ponieważ temat jest bardzo szeroki i omówienie go 
w całości nie jest w tym miejscu możliwe, skupimy się jedynie na procesach wyzwa-
lających pracę mechanizmu przetwarzania informacji. Za takowe „paliwo” urucha-
miające działanie interesującego nas mechanizmu uważamy dane prymarne języ-
kowe, czyli ekspozycję uczących się na dane wejściowe językowe.

Prymarne dane językowe w procesie dydaktycznym

Kluczowym zadaniem nauczyciela języków obcych jest kreowanie sprzyjają-
cego środowiska językowego. Podkreślając znacznie danych prymarnych języko-
wych uznajemy input za najważniejsze „paliwo” uruchamiające mechanizmu prze-
twarzania informacji. O tym fakcie wydają się czasem zapominać nauczyciele 
języków obcych rezygnując z prowadzenia lekcji w języku docelowym. Często 
jedyne sekwencje obcojęzyczne w czasie lekcji to te, które przebiegają z zastoso-
waniem podręcznika, czyli najczęściej jest to czytanie tekstu i praca nad nim. Pozo-
stały czas przeznaczony na komunikację przebiega często w języku ojczystym. 
Jest to poważny błąd, który skutkuje pozbawieniem uczniów jedynego czasem 
obcojęzycznego środowiska językowego. Tymczasem dane prymarne językowe 
są zasadniczym elementem warunkującym uruchomienie mechanizmu przetwa-
rzania informacji. Nie wydaje się, żeby istniała jakaś inna możliwość jego urucho-
mienia i zapewnienia sprawnego działania, jak tylko jego ekspozycja na dane wej-
ściowe językowe. Takie działanie Karshen6 uważał za wystarczające do opanowania 
języka. Otoczenie się strukturami językowymi o nieco wyższym poziomie, niż aktu-
alny poziom biegłości uczącego się, popularnie wyrażane zapisem x+1, miało być 
wystarczające dla przyswojenia języka. Spełnienie takich warunków jest rzeczywi-
ście skuteczne i wystarczające dla przyswojenia języka ojczystego gdzie ekspozycja 
na język jest częsta i zróżnicowania, a godziny jej trwania liczone są w tysiącach. 

5 Ibidem, s. 23.
6 S.D. Krashen, The Input Hypothesis: Issues and Implications, New York 1985.
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Inaczej wygląda sytuacja, kiedy mówimy o możliwościach zastosowania hipotezy 
Krashena w warunkach szkolnych. Ograniczenia wynikające ze specyfiki formal-
nego kontekstu edukacyjnego, czyli przede wszystkim niska częstotliwość kon-
frontacji z danymi wejściowymi językowymi, powodują, że proces uczenia się 
w warunkach zinstytucjonalizowanych, jest zdecydowanie bardziej skompliko-
wany, a przyswajanie języka obcego tylko po części podlega tym samym mecha-
nizmom, z którymi mamy do czynienia w przypadku akwizycji języka ojczystego. 
Dane wyjściowe językowe są niewątpliwie tym elementem, który ma zasadnicze 
znaczenie dla przyswajania języka zarówno ojczystego, jak i obcego. W przypadku 
tego drugiego należy jednak bardziej przemyśleć ich jakość, ze względu na ogra-
niczoną ilość. Jak zatem optymalizować input w warunkach komunikacji egzolin-
gwalnej, tak aby mógł on spełniać swoje podstawowe zadanie i stać się rzeczywi-
ście „paliwem” dla mechanizmu przetwarzania informacji?

Znaczący dyskurs

Obok najbardziej naturalnej odpowiedzi jakiej można udzielić na to pytanie, podkre-
ślającej znaczenie frekwencji i zróżnicowania inputu, warto również zwrócić uwagę 
na to, czy jest on „znaczący” i „sensowny” dla odbiorcy. Niezaprzeczalnym faktem 
jest, że dużo szybciej i skuteczniej przyswajane są informacje interesujące i posia-
dając znaczenie dla uczącego się. Ta powszechna wiedza nie zawsze jednak znaj-
duje odzwierciedlenie nawet w koncepcjach współczesnych podręczników. Trudno 
znaleźć tekst, który mógłby angażować uczniów poznawczo zwłaszcza w podręcz-
nikach dla poczatkujących, co jest szczególnym zagrożeniem dla motywacji uczą-
cych się w dalszej perspektywie edukacji językowej. Brak tekstów na odpowiednim 
poziomie intelektualnym skutecznie zniechęca do podejmowania trudu nauki okre-
ślonego języka. Szkutnik pisze o tekstach podręcznikowych w następujący sposób 
„[…] tekst realistyczny w wersji spotykanej w tzw. najnowocześniejszych podręczni-
kach ma […] wadę, że nie warto się nad nim zastanawiać”7. Nawet jeśli teksty dydak-
tyczne nie są li tylko podporządkowane kategoriom gramatycznym (choć takich też 
jest nie mało), to bardzo często ich treści są po prostu nieinteresujące dla odbiorcy, 
a ich treść często nie nawiązuje do świata uczniów lecz opisuje rzeczywistość odbie-
raną przez uczniów jako „mało współczesną”. Wszystko to powoduje, że mechanizm 

7 L. Szkutnik, Nauka języka jako sztuka, „Języki Obce w Szkole“, nr 5/1994, s. 393–395.
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przetwarzania informacji nie działa tak skutecznie, jakby mógł w tej sytuacji, gdyby 
skonfrontować go z treścią o odpowiednich parametrach, tj. „znaczącym dyskursem”. 
Szansą na zapewnienie znaczącego dyskursu są na pewno teksty autentyczne. Jak 
twierdzi Dakowska zwiększają one szansę na wywołanie procesów komunikacyjnych 
w umyśle odbiorcy, o ile oczywiście dostosowane są one do jego potrzeb poznaw-
czych i interakcyjnych, a także stadium rozwojowego mechanizmu przetwarzania 
uczącego się. Również tekst dydaktyczny musi mieć „istotne z punktu widzenia 
komunikacji parametry dyskursu, to znaczy wyrażać sensowną intencję adresowaną 
do jakiejś osoby w konkretnym komunikacyjnym celu i na określony temat”8. Speł-
niając te warunki będzie źródłem informacji o zachowaniach komunikacyjnych rodzi-
mych użytkowników języka przez co ma szansę na wywołanie naturalnych procesów 
przetwarzania informacji i umożliwienie uczniowi rekonstruowanie systemu języka. 
Zadanie nauczyciela wydaje się być w tym kontekście oczywiste. Nie mając władzy 
nad mentalną rzeczywistością ucznia, powinien on skoncentrować się na kreowaniu 
środowiska językowego odpowiedniego dla swoich uczniów, co oznacza m.in. taki 
wybór teksów, które będą angażować uczniów poznawczo i emocjonalnie. Wskazane 
będzie tutaj unikanie tekstów o treściach trywialnych i próba zastąpienia ich treściami 
znaczącymi dla grupy odbiorców. Nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej, że wiąże 
się ono raczej z samodzielnymi poszukiwaniami tekstów przez nauczyciela, a także 
często z koniecznością ich mniejszej lub większej modyfikacji, celem dostosowania 
do możliwości językowych i poznawczych uczniów.

Prześledźmy jeszcze krótko zadania nauczyciela jakie można zdefiniować okre-
ślając kolejne kroki dydaktyczne, które powinny zostać wykonane po wyborze 
odpowiedniego tekstu. Zakładając na przykład, że celem nauczyciela jest rozwi-
janie kompetencji leksykalnej uczniów wybrany tekst staje się punktem wyjścia 
prezentacji nowego słownictwa. Nauczyciel ma możliwość wprowadzenia dodat-
kowych słów z danego zakresu tematycznego, poszerzenie słownictwa przez poda-
wanie synonimów i antonimów do słów zawartych w tekstach, czy też frazeolo-
gizmów9. Kolejna faza następująca po prezentacji materiału tekstowego, faza 
semantyzacji jest dużym wyzwaniem zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia, gdyż 
o ile w przypadku rodzimego użytkownika języka semantyzacja przebiega bardzo 

8 M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy…, op. cit., s. 130–131.
9 J. Targońska, Problematyczne obszary pracy nad słownictwem na lekcji języka obcego – 

próba diagnozy przyczyn słabo rozwiniętej kompetencji leksykalnej uczniów, „Języki obce 
w szkole”, nr 3/2017, s. 4–13.
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sprawnie, podświadomie i równocześnie z innymi poziomami przetwarzania dys-
kursu, to w przypadku ucznia faza ta przybiera postać świadomego rozwiązywania 
problemów, stawiania hipotez, ich obalania i ponownego domysłu10. Nauczyciel ma 
przynajmniej dwie drogi osiągnięcia celu, czyli pomocy uczniom w odkryciu zna-
czeń. Może zdecydować się na podejście receptywne, kiedy to on dostarcza wszyst-
kich brakujących znaczeń albo interakcyjne kiedy uczeń identyfikuje swoje braki 
lub wątpliwości, formułuje pytania i oczekuje od nauczyciela odpowiedzi lub infor-
macji zwrotnej dla swoich hipotez i domysłów11. Zależnie od potrzeb grupy nauczy-
ciel powinien zatem podjąć decyzję, czy przekazywanie znaczeń będzie werbalne, 
czy niewerbalne, jedno- lub dwujęzyczne, w jaki sposób uświadomi zakres seman-
tyczny danej jednostki leksykalnej, jak wskaże na różnice i podobieństwa między 
wyrazami w językach pokrewnych itd. Następujące po semnatyzacji ćwiczenia 
automatyzujące wymagają od nauczyciela również dużego zaangażowania i pomy-
słowości. Odbierane zazwyczaj jako nudne i bezsensowne nie mogą być pominięte 
przy nauce słownictwa, gdyż umiejętność osiągnięcia przez uczniów znaczącego 
stopnia automatyzacji procesów niższego rzędu może zagwarantować im wysoki 
stopień biegłości językowej, co bywa zaniedbywane w dydaktyce12. Kolejny krok to 
konieczność przygotowania przez nauczyciela ćwiczeń systematyzujących, a także 
poszerzających zasób słownictwa, w czasie których dochodzi do włączenia słów 
w nowe sieci kognitywnych połączeń mentalnych13. Zwieńczenie pracy nad lek-
syką stanowią ćwiczenia na użycie nowo poznanego słownictwa, w których uczeń 
musi przywołać dane słowo z leksykonu mentalnego odszukać informacje na temat 
poszczególnych komponentów (np. deklinacji czy koniugacji), poprawnie wkompo-
nować ją w zdanie (pamiętając o pisowni lub wymowie) i zrealizować w ten sposób 
dany cel komunikacyjny. Takie działanie językowe wiąże się z procesami głębo-
kiego przetwarzania i procesami myślowymi, które nie tylko pozwalają na poprawne 
użycie nowo poznanych jednostek leksykalnych, ale również pozytywnie wpływają 
na proces ich zapamiętywania. Słowo uaktywniane (najlepiej kilkakrotnie) z leksy-
konu mentalnego trudniej i później ulegnie procesowi zapomnienia14.

10 M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy…, op. cit., s. 153
11 Ibidem, s. 154.
12 J. Field, Listening in the Language Classroom, Cambridge University Press, Cambridge 

2008.
13 Ch. Neveling, Wörterlernen mit Wörternetzen. Eine Untersuchung zu Wörternetzen als 

Lernstrategie und als Forschungsverfahren, Narr Tübingen 2004.
14 J. Targońska, Problematyczne obszary…, op. cit., s. 8.
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Zatem nauczyciel jako osoba zarządzająca inputem powinien zadbać przede 
wszystkim o dobrej jakości dyskurs, lecz nie tylko ten w postaci tekstów pisanych, 
ale również treść, sposób i formę prowadzonej przez siebie narracji, gdyż jest ona, 
obok tekstów podręcznikowych podstawowym źródłem inputu. W tym kontekście 
warto zwrócić uwagę na metodyczne problemy stosowania pytań przez nauczy-
cieli języków obcych. Jak pokazują badania nauczyciel na jednej lekcji zadaje 
od 30 do 120 pytań. Może to oznaczać, że czas, który mógłby być wykorzystany 
na kreowanie sprzyjającego środowiska językowego, przeznaczony jest na zda-
wanie pytań, których ilość nie koreluje z jakością15. Jak podaje dalej Iluk nauczy-
ciele zadają najczęściej pytania zamknięte, na które zarówno uczeń, jak i nauczy-
ciel znają już odpowiedź. Nienaturalność tej sytuacji powoduje, że dyskurs klasowy 
przestaje naśladować naturalne środowisko komunikacyjne, a tracąc autentycz-
ność utrudnia uruchamianie mechanizmu przetwarzania informacji u uczniów. Wią-
żąca się z tym nuda staje się znaczącym demotywatorem. Jeśli jeszcze dodatkowo, 
pytania zadawane przez nauczyciela, a odnoszące się do tekstu są szczegółowe 
i wymagają odtwarzania treści tekstu, co można już definiować jako sprawdzenie 
pamięci roboczej uczniów a nie stopień zrozumienia przez niego treści, to taka 
sytuacja staje się wyjątkowo niekorzystna z punktu widzenia mechanizmu prze-
twarzania informacji, szczególnie dla uczniów z małą pojemnością pamięci robo-
czej. Nie zapamiętują oni potrzebnych informacji (z racji małej pojemności pamięci 
roboczej), a nieumiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania, jest sytuacją stre-
sową, co jak wiadomo nie sprzyja procesom kognitywnym. Alternatywą dla pytań 
zamkniętych, na które odpowiedź jest oczywista, są pytania sądujące, o charakterze 
zamkniętym lub otwartym, czy też pytania dywergentne, na które udzielenie odpo-
wiedzi wymaga wiedzy, wyobraźni lub kreatywności. Natomiast w pracy z tekstem 
szczególnego znaczenia nabierają pytania o inferencję. Ich zadanie polega na inicjo-
waniu rozumowania wnioskującego, czyli na interpretacji informacji wyrażonych 
implicytnie. Udzielenie odpowiedzi wymaga głębszego przetworzenia tekstu, zasto-
sowania bardziej złożonych operacji kognitywnych, zwłaszcza wnioskowania i uza-
sadniania wyrażonych sądów lub hipotez. Dzięki temu lepiej i dłużej zapamiętuje 
się treść tekstu16.

15 J. Iluk, Metodyczne problemy stosowania pytań na lekcji języka obcego, „Języki obce 
w szkole”, nr 4/2018, s. 65–73.

16 J. Iluk, Metodyczne problemy…, op. cit. s. 70.
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Oprócz zastąpienia nieciekawych pytań tymi bardziej interesującymi dla uczą-
cych się, inną formą wzbogacenia środowiska językowego, jest prowadzenie przez 
nauczyciela narracji przy wykorzystaniu zróżnicowanych środków leksykalnych. 
Jedną z konkretnych propozycji może być proponowane przez Komorowską17 świa-
dome działanie nauczyciela polegające na wymyślaniu coraz to nowych możliwości 
wyrażania określonej intencji komunikacyjnej. Zgodnie z propozycją Komorow-
skiej refleksja nad sposobami wyrażania pochwały, prośby, upomnienia itd. oraz 
korzystania z tych form w procesie dydaktycznym przynosi wymierne korzyści 
językowe dla samego nauczyciela, a dla ucznia jest bez wątpienia pozytywnym 
doświadczeniem zróżnicowanego środowiska językowego.

Ciągi wyrazowe w podejściu leksykalnym

Zastanawiając się nad możliwościami kreowania „dobrego” środowiska języko-
wego w formalnym kontekście edukacji obcojęzycznej warto zwrócić uwagę na 
podejścia dydaktyczne wyprowadzone z frazowego charakteru komunikacji języ-
kowej. Pawley i Syder18 podkreślają frazowy charakter języka porównując kompe-
tencję językową rodzimego użytkownika do listy fraz z gramatycznymi dopiskami. 
Okazuje się, że szablonowe zwroty i utarte formuły są w nim rozpowszechnione 
bardziej niż to się na pozornie wydaje, a rodzimi użytkownicy języka nie wykorzy-
stują całego dostępnego im potencjału językowego, lecz posługują się w znacznej 
mierze utrwalonymi wskutek nieustannego powtarzania ciągami formulicznymi 
(chunks). Powołując się na wysoką frekwencyjność zespolonych ciągów wyrazów 
w codziennym słowniku rodzimych użytkowników języka Wray19 postuluje 
w swoim podejściu (needs-only approach), aby nie rozbijać fraz na części składowe 
w tym pojedyncze wyrazy, tak długo jak uczący się rozumie ich znaczenie. Również 
Woolard20 proponuje podejście komunikatowe (message approach) oparte wyłącznie 
na manewrowaniu całymi wypowiedziami, a nie pojedynczymi wyrazami. Naj-

17 H. Komorowska (red), Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, WSiP, War-
szawa 1988. 

18 A. Pawley, F.H. Syder, Two Puzzles for Linguistic Theory: Nativelike Selection and Nati-
velike Fluency (w:) Language and communication, red. J.C. Richards, R.W. Schmidt, Longman, 
New York 1983. 

19 A. Wray, Formulaic Language. Pushing the Boundaries, Oxford University Press 2008.
20 G. Woolard, Messaging. Beyond a Lexical Approach in ELT, The Round 2013.
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bardziej znanym podejściem dydaktycznym opierającym się na frazowym cha-
rakterze języka jest podejście leksykalne Lewisa21. Powołując się na cechy cha-
rakterystyczne języka, którym posługują się rodzimi użytkownicy, tj. wysoką 
frekwencyjność zespolonych ciągów wyrazów w języku codziennym, optuje on za 
próbą przełożenia tej rzeczywistości do klasy szkolnej. Nie jest to oczywiście do 
końca możliwe ze względu na zdecydowane różnice w ilości danych wejściowych 
językowych, mimo to proponuje on modelowanie danych wejściowych językowych 
w taki sposób, aby stworzyć uczniom warunki do osiągania kompetencji komunika-
cyjnej zbliżonej do kompetencji natywnych użytkowników języka. Według Lewisa 
podstawowym kryterium wyróżniania leksykalnego jednostek nauczania powinien 
być ich stopień zespolenia, oparty na frekwencji współwystępowania tworzących 
je elementów. Zgodnie z proponowanym przez niego podejściem w każdym pro-
gramie kursu językowego powinny znaleźć się wszystkie typy wyróżnionych przez 
niego jednostek, tj. wyrazy i zespolenia (wyrażenia przyimkowe o wysokim stopniu 
łączliwości: na przykład przy okazji, z kolei, z nawiązką, bez przesady); kolokacje, 
utarte formuły, szablonowe zwroty (Gdybym był/a na twoim miejscu, To zupełnie 
inna historia, Nie wiem, czy wiesz, ale, No coś takiego! Nie mówisz tego poważnie, 
Telefon do ciebie) oraz otwarcia i ramy: (Z jednej stron, z drugiej zaś, zarówno, jak 
i, Chcę podkreślić, że, Pragnę nadmienić, że, Następny argument to, Zwracam się 
z uprzejmą prośbą o)22.

Zadanie nauczyciela w tym kontekście polegałoby zatem na wzbogacaniu środo-
wiska językowego o proponowane przez Lewisa jednostki leksykalne. Jedną z moż-
liwości osiągnięcia tego celu jest świadome, wielokrotne używanie zespolonych 
ciągów wyrazów w ich przesadną nawet czasem ekspozycją lub/i dużą częstotliwo-
ścią. O skuteczności i celowości takich działań świadczyć może choćby prozaiczny 
przykład z życia codziennego klasy, kiedy nauczyciel konsekwentnie na każdej 
lekcji stosuje pewne formy językowe w określonych sytuacjach, to nawet tzw. słabi 
uczniowie są w stanie odtworzyć je w sposób poprawny, nie dokonując analizy 
morfo – syntaktycznej frazy. Nie ulega zatem wątpliwości, że stosowanie ciągów 
wyrazowych jest doskonałą strategią komunikacyjną, pozwalającą na stosunkowo 
szybkie odniesienie sukcesu komunikacyjnego. Choćby z tego powodu zespolone 

21 M. Lewis M., Pedagogical implications of the lexical approach, [w:] J. Coady, T. Huckin, 
red., Second Language Vocabulary Acquisition, Cambridge 1997, s. 255–270.

22 A. Seretny, Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna, „Ling 
Varia, Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 11/2011, s. 277–292.
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ciągi wyrazowe powinny znaleźć swoje miejsce na lekcji języka obcego23. Hakuta24 
postrzega rolę utartych zwrotów jeszcze szerzej definiując je jako punkt wyjścia dla 
procesów segmentacji i analizy w procesie przyswajania reguł językowych. Opano-
wanie pamięciowe ciągów wyrazów uznać zatem można za podstawę automatyzacji 
struktur językowych, co w rezultacie umożliwia późniejszą analizę danych języko-
wych, a to z kolei stanowi kolejny krok rozwoju językowego. Podobnego zdania 
jest Augado, która w swojej hipotezie imitacji dostrzega podobieństwo pomiędzy 
nabywaniem języka pierwszego i obcego, twierdząc, że ciągi wyrazów wyabstraho-
wane w trakcie trwania interakcji, zapamiętywane są jako takie bez jakiejkolwiek 
analizy i jako takie wykorzystywane są do produkcji językowej (por. Augado)25.

Dla naszych rozważań istotne wydaje się w tym momencie zadanie pytania, jaki 
jest status dłuższych ciągów wyrazowych z punktu widzenia mechanizmu przetwa-
rzania informacji. Z jednej strony wiemy, że pojemność pamięci krótkotrwałej jest 
ograniczona i wynosi od 5 do 9 chunków z zależności od uwarunkowań osobo-
wych. Po „przerobieniu” takiej porcji informacji musi nastąpić przerwa, podczas 
której umysł przetwarza dane. Z drugiej strony wiadomo, że rodzimi użytkownicy 
języka potrafią wypowiadać płynnie i bez chwili zastanowienia dłuższe ciągi zdań, 
niezależnie od tego „kognitywnego ograniczenia” za jakie uznać można pojemność 
pamięci krótkotrwałej. Pawley i Syder26 wysnuli więc wniosek, że pamięć długo-
trwała musi traktować jako pojedyncze elementy także ciągi o wiele dłuższe niż 
poszczególne wyrazy. Na poziomie produkcji nie podlegają one wówczas genero-
waniu element po elemencie, a są wydobywane jako całostki (language chunks); 
na poziomie recepcji natomiast są rozpoznawane jako niepodzielne znaczeniowo 
i w związku z tym niepoddawane dalszemu przetwarzaniu (desegmentacji).

Szczególnie ciekawa wydaje się być w tym kontekście hipoteza Skehana27 
zgodnie z którą w jednej części pamięci rodzimych użytkowników języka groma-
dzony jest zasób środków leksykalno – gramatycznych umożliwiający twórcze 
generowanie struktur, a w drugiej – jednostki o różnej długości i różnym stopniu 

23 Mimo wielu badań potwierdzających pozytywny wpływ stosowania zespolonych ciągów 
wyrazowych nie bark również głosów krytycznych negujących ich pozytywny wpływ na 
uczenie się języka obcego.

24 K. Hakuta, Prefabricated patterns and the emergence of structure in second language 
acquisition, “Language Learning” nr 24/1974. 

25 K. Augado, Formelhafte Sequenzen und ihre Funktionen für den L2-Erwerb, „Zeitschrift 
für Angewandte Linguistik“ nr 37/2002. s. 27–50.

26 A. Pawley, F.H. Syder, Two Puzzles…, op., cit.
27 P. Skehan, Cognition and Second Language Acquisition, Oxford 1998.
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zespolenia28. W rezultacie część wypowiedzi tworzona jest w trybie analitycznym 
on-line, struktura po strukturze, na podstawie reguł gramatycznych języka. Inne 
są zaś wydobywane per click, w uwarunkowanym kontekstem trybie formu-
licznym, w którym gramatyka jest podporządkowana leksyce i pełni jedynie funkcję 
regulującą29.

Hipoteza zauważania

Jak wspomniano wcześniej zapewnienie sprzyjającego środowiska językowego 
nie jest warunkiem wystarczającym do opanowania języka obcego. Nawet jeżeli 
jest to doskonały sposób rozwijania sprawności receptywnych, to z badań nad 
akwizycją języka drugiego wynika, iż samo zrozumienie treści przekazu nie pro-
wadzi bezpośrednio do opanowania formy językowej i umożliwia przyswojenie 
jedynie niektórych elementów kodu (tzw. intake). Jak zauważono, mimo zro-
zumienia dyskursu na poziomie znaczenia przy udziale całej wiedzy odbiorcy, 
dopiero jego przetworzenie na poziomie syntaktycznym prowadzi do procesu 
akwizycji kodu językowego30, a zgodnie z hipotezą świadomego zauważania sfor-
mułowaną przez Schmidt31, dane wejściowe językowe (input) nie mogą zamienić 
się w dane przyjęte (intake), jeżeli podczas tej ekspozycji nie następuje świadome 
zauważanie struktur językowych.

W świetle tych danych zadanie nauczyciela będzie polegało na pomocy uczą-
cemu w „świadomym zauważeniu” form w odbieranych danych językowych, co 
w rezultacie powinno spowodować ich właściwe przetwarzanie oraz osiągnięcie 
statusu „intake”. Procedurę tę Schmidt32 określa mianem „wzbogacenia danych 
językowych” pod czum rozumie skupienie uwagi uczących się na konkretnych for-
mach językowych. Na potrzeby lekcji proponuje wzmożoną ekspozycję na okre-
śloną strukturę, poprzez taką modyfikację tekstu (bądź jego stworzenie od podstaw), 
w której struktura docelowa będzie pojawiała się bardzo często. Inną możliwością 

28 A. Wray, Formulaic Language and the Lexicon, Cambridge 2002.
29 A. Seretny, Podejście leksykalne… op. cit., s. 284.
30 S.M. Gass, L. Selinker, Second language acquisition: An introductory course (3rd ed.), 

Routlege, New York 2008.
31 R. Schmidt, The Role of Consciousness in second Language Learning, “Applied Lingu-

istics” nr 11/1990. 
32 R. Schmidt, The Role…, op., cit.
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jest dokonanie zmian w graficznym zapisie tekstu, polegające na zastosowaniu kur-
sywy, podkreślenia, innej czcionki, czy też innych kolorów.

Każdy nauczyciel powinien umieć zastosować wytyczne wynikające z hipotezy 
świadomego zauważania w swojej praktyce szkolnej. Ponadto dla głębszego zro-
zumienia zagadnienia ważna jest również wiedza teoretyczna, która pozwala zro-
zumieć genezę treści hipotezy świadomego zauważania. Niezbędna jest tu zatem 
wiedza na temat etapów przetwarzania informacji językowej. Z jednej strony sta-
nowi ona tło dla decyzji pedagogicznych nauczyciela, z drugiej strony może stać 
się przedmiotem eksplicytnych wyjaśnień, kierowanych przez nauczyciela w stronę 
ucznia. Model przetwarzania danych językowych vanPattena koncentruje się na 
początkowym etapie przyswajania języka, kiedy to dane językowe zostają przetwo-
rzone w procesie akomodacji i restrukturyzacji na dostępne dane językowe i włą-
czone do języka przejściowego. Znajomość zasad przetwarzania danych języko-
wych może warunkować skuteczność procesu glottodydaktycznego w tym sensie, 
że wyjaśniają one jak człowiek radzi sobie z przetwarzaniem informacji językowej. 
I tak w pierwszym rzędzie człowiek koncentruje się na znaczeniu, a w drugiej kolej-
ności zwraca uwagę na formę. Uczący się przetwarzają jednostki leksykalne zanim 
przetworzą pozostałe elementy w zdaniu: polegają na formach leksykalnych a nie 
gramatycznych, w celu odkrycia znaczenia w sytuacji, kiedy obie formy zawierają 
taką samą informację semantyczną. Mając taką wiedzę, nauczyciel wprowadzający 
czas przeszły nie będzie nadużywał części mowy pełniących w zdaniu funkcję oko-
licznika czasu, gdyż takie postępowanie odwróciłoby tylko uwagę uczących się od 
tematu przewodniego jakim są formy czasu przeszłego. Ponadto zgodnie z oma-
wianą teorią rzeczownik lub zaimek znajdujący się na początku uzdania, uważany 
jest zwykle za podmiot zdania, a uczący się zwracają największą uwagę na wyrazy 
znajdujące się na początku zdania i dlatego uczą się ich wcześniej niż tych, które 
zajmują pozycję środkową lub końcową33. Model interwencji pedagogicznej opra-
cowany przez VanPattena zakłada przedstawienie uczniom informacji o strukturze 
oraz informacji o zasadach przetwarzania danych językowych, czyli tego, która 
z powyższych zasad przeszkadza we właściwej interpretacji i przetwarzaniu infor-
macji o konkretnej strukturze. Narzędziem ułatwiającym są zadania regulujące 
dostępne dane językowe, tzw. structured input activieties. Nauczyciel ma do dyspo-
zycji dwa rodzaje takich zadań: zadania referencyjne i afektywne.

33 A. Mystkowska – Wiertelak, Nauczanie gramatyki języka obcego oparte na recepcji 
i produkcji form językowych, „Języki Obce w Szkole” nr 01/2017, s. 14.
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Podsumowanie

Przedstawione tutaj rozważania to tylko „wierzchołek góry lodowej” w poru-
szanym temacie. Staraliśmy się podkreślić ważną rolę danych prymarnych języ-
kowych w procesie glottodydaktycznym traktując je jako paliwo uruchamiające 
cały mechanizm przetwarzania informacji. Analizując role danych wejściowych 
językowych w dyskursie klasowym zdefiniowaliśmy zadania nauczyciela języków 
obcych wynikające z postrzegania procesu uczenia się jako aktywnego procesu 
przetwarzania informacji. I tak zgodnie z przedstawioną argumentacją, postrzegamy 
nauczyciela języka obcego przede wszystkim jako osobę odpowiedzialną za ilość 
i jakość danych wejściowych językowych, umożliwiającą uczniom udaną recepcję, 
co warunkuje dalsze sukcesy językowe. Przed nauczycielem staje zadanie two-
rzenia interesującego, sensownego i znaczącego dla uczących się środowiska języ-
kowego, co pozwala na skupienie uwagi, a w rezultacie dłuższe i trwalsze przecho-
wywanie w pamięci. Nauczyciel jest również tą osobą, która dostarcza informacji 
metajęzykowych, chociażby na temat procesu przetwarzania danych językowych. 
Wiedza ucznia na ten temat oraz umiejętność „świadomego postrzegania” którą 
rozwija dzięki nauczycielowi poprzez m.in. zadania referencyjne czy afektywne, 
w znacznym stopniu ułatwia akwizycję języka.

Role nauczyciela języka obcego pozostają od lat bardzo kompleksowe. Rozpa-
trując je w perspektywie złożonego mechanizmu przetwarzania informacji docho-
dzimy dodatkowo do wniosku, że bardzo trudno wytyczyć jakiekolwiek granice ich 
skończoności. Chcąc nauczać zgodnie ze sztuką potrzebna jest ogromna wiedza teo-
retyczna, którą można weryfikować w praktyce, uważnie i z namysłem, a ponadto 
refleksyjnie i z pełną świadomością odpowiedzialności za swoje decyzje.
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Streszczenie

Celem artykułu było zaprezentowanie zadań nauczyciela języka obcego wynika-
jących z konieczności uwzględniania przez niego działania mechanizmu przetwa-
rzania informacji. W osadzonych w nurcie konstruktywistycznym rozważaniach 
staraliśmy się podkreślić status danych prymarnych językowych w procesie glotto-
dydaktycznym zwracając przede wszystkim uwagę na rolę, jaka odgrywa znaczący 
input realizowany poprzez sprzyjający dyskurs klasowy. Zwróciliśmy tez uwagę na 
fakt, że same dane językowe w procesie formalnej nauki nie są wystarczające dla 
uruchomienia procesów segmentacji i analizy. W takich warunkach potrzebne jest 
„świadome wsparcie” realizowane chociażby poprzez zastosowanie w toku lekcji 
zadań afektywnych i referencyjnych, których zasadność tłumaczymy hipotezą świa-
domego zauważania. Zwróciliśmy również uwagę na możliwość wykorzystywania 
w toku procesu dydaktycznego form rutynowych, które pozwalają na dość szybkie 
i skuteczne radzenie sobie z deficytami komunikacyjnymi przy niewielkim zaan-
gażowaniu procesów poznawczych. Formy te mogą stać się również punktem wyj-
ścia dla procesów segmentacji i analizy, a w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na 
rozwój językowy uczących się. Nasze rozważania pozwoliły na wniosek o kom-
pleksowym i wymagającym charakterze ról nauczycielskich. Nauczyciel jawi się 
jako kreatywny konstruktor procesu glottodydaktycznego świadomie planujący 
działania dydaktyczne, tak by lekcja budziła zainteresowane, a przez to angażowała 
poznawczo uczących się.

Zadania nauczyciela języka obcego w perspektywie procesów uruchamiających...
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Summary

Tasks of a Foreign Language Teacher in the Perspective of Processes Triggering 
the Mechanism of Learners’ Information Processing
The article aimed to present the tasks of a foreign language teacher resulting from 
the necessity of taking into account the information processing mechanism. In the 
constructivist reflections, we tried to emphasize the primary linguistic data in the 
language education process, paying particular attention to the role played by the sig-
nificant input carried out by the favourable class discourse. We also drew attention 
to the fact that language data in the process of formal learning alone are not suffi-
cient to trigger segmentation and analysis processes. In such conditions, “conscious 
support” is needed, for example through the use of affective and reference tasks 
in the course of the lesson, the legitimacy of which is explained by the conscious 
reflection hypothesis. We also emphasized the possibility of using routine forms 
in the course of the teaching process, which makes quite fast and effective coping 
with communication deficits with little involvement of cognitive processes possible. 
These forms can also become a starting point for the segmentation and analysis 
processes, and consequently, have a positive impact on the linguistic development 
of learners. Our considerations conceived a conclusion on the comprehensive and 
demanding character of teaching roles. The teacher appears as a creative constructor 
of the education process, who consciously plans learning activities so that the lesson 
would arouse students’ interest, and thus engage them cognitively.
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Pun: an amusing way to inform and entertain

Introduction

In our age beyond the information explosion with people spending most of their free 
time on the Internet, the old-fashioned art of creating amusing texts and consuming 
them for pleasure seems to be losing firm ground fast. People surf the internet, 
gliding through assorted pieces of information, never slowing down, losing the skill 
of reading as it was known in the previous centuries. This boosted two of the ten-
dencies that have existed in fiction writing for a long time. One is drifting with 
the tide, offering the potential client primitive comic book-style reading matter. But 
some authors persevere, trying to slow down the reader with the use of special gim-
micks, called stylistic devices.

Those are numerous and varied, but in essence they all offer the addressee 
something unusual that makes them “stop bumping for a moment and think of it”. 
Winnie-the-Pooh style. In case the addressee fails to see the deeper meaning cre-
ated by a stylistic device, a communication failure will occur. The addresser usually 
strives to ensure the message gets across, but word play may also serve as a filter the 
author uses to divide the sheep from the goats and get rid of “unworthy” addressees.

In this work we suggest that being able to see beyond the surface of an utterance 
is a skill that can be and should be developed on the basis of broad cultural knowl-
edge, including comprehensive command of the English language.
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The stylistic device of play on words has always been popular in the English 
language culture due to reasons both linguistic and extralinguistic, and before that 
in ancient cultures as one of the oldest rhetorical devices. It has served different pur-
poses, including speech compression, creating comic or satirical impact, making 
communication more persuasive or impressive.

The unique effect produced by word play in many language fields (literature, 
public speaking, advertising, etc) arouse scientific curiosity as to the mechanics of 
creating it and the nature of its impact on the addressee. It has been noted, that 
absence of inflections and comparatively scarce suffixation of the English lexis adds 
to the semantic and grammatic uncertainty of lexical units, thus creating favourable 
growth medium for all kinds of manipulations involving word meanings and forms.

One of the most popular is a specific kind of play on words called pun.

PUN – an inherent feature of English speech

Like many other linguistic phenomena pun has no single definition. This stylistic 
device is often called “play on words”, “double meaning”, “calembour” and so on. 
It should be stressed that “play on words”, or “wordplay”, is a much broader con-
cept. It is a technique where words become the main subject of the utterance, pri-
marily for the purpose of amusement. Puns, phonetic mix-ups (such as spooner-
isms), obscure words and meanings, clever rhetorical excursions, oddly formed 
sentences, and telling character names are common examples of word play.

Pun is quite an old linguistic game, employed as far back as Shakespeare and 
before.

In “Romeo and Juliet”, when Mercutio asks Romeo to dance at Capulet’s ban-
quet, Romeo refuses. He says that he doesn’t have ‘nimble soles’ like those on Mer-
cutio’s shoes, but that he has ‘a soul of lead.’ When Mercutio, stabbed by Tybalt, 
is dying, he continues with his joking while he is bleeding to death. He tells his 
companions that he may be a joker but ‘ask for me tomorrow and you shall find 
me a grave man.’ Here the author uses homonyms. Also punning usually employs 
intended violation of the listener’s expectation, sometimes called contrariety to 
expectation.

Today puns are also popular with advertisers, who use them to attract attention 
and raise a smile. This is how Lloyd Bank put it, for example: “Money doesn’t grow 
on the trees. But it blossoms at our branches”.
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Puns have been studied by numerous prominent linguists, among whom Salva-
tore Attardo, Dirk Delabastita and Richard Alexander should be mentioned.

The main constituting feature of almost any stylistic device is the opposition of 
two meanings, one representing the language norm not dependent on the context 
while the other originates in the certain context. In pun, I.R. Galperin calls this phe-
nomenon “Interaction of Primary and Derivative Logical Meanings”1.

When analysing the word-meaning it is clear the bulk of lexical units are poly-
semantic. The actual number of commonly used words meanings ranges from five 
to about a hundred. The more common the word is, the larger the number of mean-
ings it may have.

New meanings are added to the ones already existing in the semantic structure 
of the word. Some of the old meanings may become obsolete or even disappear, like 
“gay” no longer means “of cheery disposition” (although the adverb “gaily” retains 
its meaning), but mostly they co-exist within one word-form. Word polysemy gives 
rise to a lot of stylistic devices such as metaphor, epithet, irony and others. They are 
usually much more expressive than common combinations, cf. It dawned upon him 
/ He understood.

If words are identical in sound-form but different in meaning they are called 
homonyms. Homonyms exploit the limitedness of vocabulary and the multiple 
meanings for a single form that comes with it. The English language, due to lack 
of flections and formal derivatives is full of them, unlike many other languages. 
Homonymy comes in several forms: full homonymy, when words are homon-
ymous in all their forms and partial homonymy, with homonymy of individual  
word-forms2.

Homonyms are classified into homonyms proper, which are the same in sound 
and spelling (electricity bill and bird’s bill), homophones, which sound the same 
but have different spelling (ate and eight), and homographs, which are the same in 
spelling but different in sound (bass – a deep voice or tone/a kind of fish). But this 
subdivision is not accurate enough and does not reflect certain important features of 
these words and their status as parts of speech3.

1 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 
1981, с. 93

2 Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка. – М., 1956, с. 68–69
3 Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2008, с. 59
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Another mechanism that plays a great role in creating puns is the contrariety 
to expectations or defeated expectancy. Our speech is linear and continuous, and 
the appearance of any preceding element of the phrase prepares the reader or lis-
tener for the succeeding one which in turn paves the way for the next element (prob-
able prognosis mechanism). However, if an unpredictable element appears in such 
a succession, we call it a failure of the continuity. Understanding this text element 
requires an additional effort from the reader, so the impression it produces is deeper 
and more expressive. Often the effect is comic, as in jokes with unexpected punch 
lines. So, when the author uses a pun, the readers perceives logically or simultane-
ously two meanings, one of which they did not expect to see in that context.

That is why the authors like using idioms and well-known quotations as a basis for 
their puns. Such word combinations are reproduced in a ready fixed form well known 
to the reader. This makes the effect of contrariety to expectations especially strong.

The most frequent way to modify idioms for the purpose of pun-like word-
play is structural transformation, using addition, insertion, allusion, ellipsis, and 
substitution.

In addition and insertion, the idiom is adjusted by extra elements, either a mod-
ifier (addition) or added lexemes in the idiom itself (insertion). In allusive structural 
transformation, parts of the idiom are only alluded to, while in ellipsis, a part of the 
idiom is uttered visibly and the rest is left hanging in the air. In substitution, word(s) 
in the idiom are substituted with synonymous, antonymous, or paronymous word(s).

In the following examples the idiom a bird in the hand is worth two in the bush 
is transformed structurally:

 − So priceless a bird in the hand is worth two in the bush [addition]
 − A bird in the hand is worth two in the economic bush [insertion]
 − Why chase the two birds when one is up for grabs? [allusion]
 − A bird in the hand, I thought, and accepted his offer [ellipsis]
 − A competent minister in the hand is worth many generals in the bush [substitu-

tion] (examples taken from “Essays on Punning and Translation”4.)

Semantic transformational devices are sustained metaphor, zeugma, and dual 
actualisation. In semantic transformation the idiom is uttered in its entirety, but 
the interpretation changes. In dual actualisation the idiom is interpreted as a string 

4 “Essays on Punning and Translation”. Edited by Dirk Delabastita, Routledge, 2014, 
p. 158
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of separate words rather than a combination of words that have a single figurative 
meaning. In sustained metaphor and zeugma, the figurative meaning of a part of the 
idiom is carried forward and used (zeugma) or reflected on (metaphor) as a literal 
unit. For example:

 − They’re all so badly off these days that they can only pay compliments [dual 
actualisation]

 − While she liked paying compliments, she also appreciated whose who knew 
how to earn them [sustained metaphor]

 − He paid a compliment and my bill [zeugma]5

Pun is based on a comic usage of different meanings in homonyms, polyse-
mantic words and some others. Any pun consists of two components: the core and 
the basic context. So the pun may be a phrase, an element of a text, or an inde-
pendent short utterance. Also, it may be used in titles and headlines compressing the 
author’s main idea6.

Another kind is a so-called bilingual pun, which involves homonym-like words 
from different languages. According to Delabastita, “[t]he possibility of such bilin-
gual wordplay rests on the fact that phonemic systems of different languages may 
share individual properties (regarding phonemic structure, rules for phoneme dis-
tribution, etc.), allowing the punster to take advantage of supralingual formal (pho-
netic) similarity. This similarity can be, but need not be complete: the fact that it is 
not may actually be a source of extra fun. But for the pun to be possible it has to be 
strong enough to bring about the coupling of disparate meanings.”7 A bilingual pun-
ster’s task is to produce a mocking, undermining echo of their own language within 
the dominant target language.8 This is exemplified in the title of his article Spik in 
Glyph?, which makes fun of the assumed way Hispanics pronounce “speak Eng-
lish” as [spık iŋlıf]. Jokes about the German war spies include dry (English) and 
drei (German), nine and nein and so on.

Bilingual punning consequently derives its amusing quality from similar lin-
guistic features as its monolingual equivalent. However, the components of the 

5 Ibidem
6 Влахов, С.И., Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. – М., 2009, с. 134
7 Delabastita, Dirk. There’s a Double Tongue: An Investigation into the Translation of Sha-

kespeare’s Wordplay, with Special Reference to Hamlet. – Amsterdam: Rodopi, 1993, p. 59
8 Hedrick, Tace. Spik in Glyph? Translation, Wordplay, and Resistance in Chicano Bilin-

gual Poetry. – 1996, p. 35
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pun can be more loosely connected. Thus, even though languages are perhaps pro-
foundly different in their semantic structure9, the rules of bilingual punning are flex-
ible enough to allow for more improbable elements to be associated with each other.

Puns are classified on the basis on their formal identity10 and secondly, they 
are divided into vertical and horizontal puns, depending on the presence of proper 
components.

The formal identity, whether complete or partial, is expressed through 
homonymy (lexical elements with the same sound and spelling), homophony (lex-
ical elements with the same sound but different spelling), homography (lexical ele-
ments with the same spelling but different sound), and paronymy (lexical items with 
partially same spelling and sound)11.

In horizontal pun, the lexical elements are present in the text near each other, 
whereas in vertical pun one element is missing and has to be triggered into semantic 
action by contextual constraints12.

There is a well-known joke about using preposition “up” which uses a vertical 
pun as the punchline. After enumerating different uses of “up”, the text goes: “Oh…
one more thing: What is the first thing you do in the morning & the last thing you 
do at night? U-P”. The point is to read these letters as they are pronounced in the 
alphabet, which results in “you-pee”. Contrariety to expectation first puzzles you, 
enhancing the comic effect that follows13.

In a horizontal pun ‘Cannon entertains that theory because that theory entertains 
Cannon’ chiasmus is employed.

Paronymic puns employ phonological similarity of the words and the mor-
phological structure. “Let’s tako bout it” sign, inviting people to a job interview in 
a Taco Bell outlet, is a vertical patronymic pun imitating fast slurred speech (tako 
bout = talk about).

A variation of paronymic pun is called malapropism (Fr. mal a propos, inappro-
priate). Malapropisms got their name from a fictitious character, Mrs Malaprop (The 
Rivals, a play by Richard Brinsley Sheridan) who uses unsuitable words in wrong 

9 Alexieva, Bistra. There Must Be Some System in this Madness: Metaphor, Polysemy, and 
Wordplay in a Cognitive Linguistics Framework. – 1997, p. 57

10 Delabastita, Dirk. The Translator. Studies in Intercultural Communication. – 1996, p. 130
11 Gottlieb, Henrik. You Got the Picture? On the Polysemiotics of Subtitling Wordplay. – 

1997, p. 98
12 Delabastita, Dirk. The Translator. Studies in Intercultural Communication. – 1996, p. 132
13 The Story of UP. http://gpsinformation.info/main/UP.txt
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places. In malapropism the word that is uttered is similar in sound to another, usually 
a word of a higher level code14, i.e. it appears as if the speaker wished to sound more 
upper-class and educated than they are, failing miserably and often humorously. There 
is a whole story by Gerald Durrell called “Ursula”, whose main character, a pretty 
charming young woman, often creates them. Ursula talks loudly, has no idea of decent 
behavior and often mixes up words, which creates rather funny situations, often to the 
dismay of her companion. She says: “I’m just a natural voyeur” (meaning voyager), 
making people around her stare in shocked disbelief, as a voyeur is a person who 
gains sexual pleasure from watching others when they are naked.

Talking about her friend who became pregnant without getting married, she 
declares: “She is going to have an illiterate baby”. It is evident, that the proper word 
would be illegitimate. Continuing that topic she says: “So her father said she must 
have an ablution”. Ablution is a ceremonial act of washing parts of the body or 
sacred containers. In reality her father was speaking about abortion, the deliberate 
termination of a human pregnancy.

The title plays an important part of attracting attention to a book. While many 
people think of creative title writing as it applies to fictional stories, non-fiction books 
need creative titles as well. Regardless of a book’s type, the title is one of the first ele-
ments of the cover that will draw readers in and help them decide whether they even 
want to open the book. Creating an effective title requires some thought, but it can 
be the difference between a book that gets read and one that sits on the shelf. Among 
masters of punning titles Terry Pratchett is one of the greatest.

“Wyrd Sisters” by Terry Pratchett is about witches in the fantasy world he cre-
ated and wrote many books about. A lot of those use a certain feature of the real 
world, recognisable to a knowledgeable reader, but twisted to fit his “Discworld” 
populated by dwarfs, trolls, magicians, vampires, witches and dragons, as well as 
people. Wyrd is a concept in Anglo-Saxon culture roughly corresponding to fate 
or personal destiny. The term developed into the modern English adjective weird. 
Adjectival use develops in the 15th century, in the sense “having the power to con-
trol fate”, originally in the name of the Weird Sisters, i.e. the classical Fates. By the 
Elizabethan period they transformed into the Three Witches in Shakespeare’s “Mac-
beth”. Another title by the same author, “The Fifth Elephant”, contains an allusion 
the famous film “The Fifth Element”, producing a patronymic pun.

14 Chiaro, Delia. The Language of Jokes. Analysing Verbal Play. – 1992, p. 53
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“Equal Rites” is a homophonic pun on the phrase “equal rights”. The book is 
again about witches, which explains rites. The events in “Moving Pictures” unravel 
in a place called Holy wood (really a forest). In “Soul Music” a band plays music 
“with rocks in it” (literally, as one band member uses pieces of rock for percussion). 
“Carpe Jugulum” hints at the Latin slogan “Carpe Diem” used to urge someone to 
make the most of the present time and give little thought to the future. But “jug-
ulum” refers to a body part, where jugular vein is easiest to reach, thus introducing 
enterprising vampires in the centre of narration.

Punning is not confined to the works of fiction. Puns are known to have been 
employed in newspaper headlines, advertising and even scientific texts. The latter, 
of course, are mostly not understandable for a layman, but then again, you don’t 
expect a layman to read a scientific paper. For example, Howard Wiseman of Grif-
fith University in Australia, a physicist, was reported to have published an article 
on experimental nonlocal and surreal Bohmian trajectories in a purely scientific 
journal of Science Advances in February 2016, which included the following word-
play inclusion that may seem absolutely out of place: “The particles in this article 
(Although “the particles in this article” is in this particular article, consider “the par-
ticles in an article” as part of an article. As any articulate party would know, the par-
ticles in “the particles in an article” are “the” and “in,” whereas the articles in “the 
particles in an article” are “the” and “an,” but the particular article in “the particles 
in an article” is “the”. “p.s.” is all that is left when you take the “article” out of “par-
ticles”.) are photons, as was the case in Kocsis et al”. Only the last ten words refer 
to the subject, all the rest is fun and games, loud and clear, even to a layman15.

Serious advertising courses discourage the use of puns, and one of the reasons 
is exactly that: even if the pun is good, it may not work. They claim that a good pun 
in an ad is an exception, rather than a rule, quoting Michelin Tires slogan “When it 
pours, it reigns”, using homonyms “rains” and “reigns”, alluding to “it never rains but 
it pours” proverb and hinting at total control a Michelin tire ensures when braking on 
a wet road16. Still, the temptation is too strong, and quite a few authors succumb to it.

In a headline a pun is almost a must, every opportunity taken. For example, 
the article on using puns, quoted above, is titled “Scientists Are Punnier Than You 

15 Falk, Dan. Scientists are Punnier Than You Think. https://slate.com/technology/2016/05/
the-best-jokes-scientists-sneak-into-the-research-papers-to-make-them-slightly-less-boring.html

16 Suggett, Paul. Tip of the Week: Avoid Puns in Advertising. https://www.thebalancecareers.
com/tip-of-the-week-avoid-puns-in-advertising-39354
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Think” with the subtitle “Even serious researchers get punchy when writing up their 
results from time to time”, playing with “pun” to inform the reader about the topic.

The 1999 film “Dogma” made use of an old pun by comedian George Carlin: 
“Atheism is a non-prophet organization”. The main character, Bethany Sloane, 
learns she has to stop two fallen angels from getting back to Heaven, and that she 
is to be helped by two prophets. She does not really believe it, but then she hears 
one of two strangers, who helped her in a predicament, that he “could make a profit 
[profit]” the word prophet [profit] echoes in her mind, and she employs them to 
accompany her on her quest. Like many other puns, it does not stand alone, but is 
accompanied by an allusion to the old joke.

Conclusion

Having seen and analysed all those examples we can understand how the puns 
are actually constructed. Homographic puns are visible and will catch the eye of 
a potential reader. They are useful in headlines and titles, although there is a risk the 
addressee will not be sophisticated enough to understand the implications. Under-
standing puns, as well as creating them, requires a good command of the language 
and solid cultural background knowledge.
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Резюме

Статья посвящена проблемам использованию каламбура для компрессии 
информации и создания комического эффекта. Рассматриваются способы 
создания каламбура в английской и американской литературе, рекламе, кино 
и даже статьях научного стиля, а также важность выработки навыка пони-
мания глубинной структуры высказывания для поддержания адекватной 
коммуникации.

Ключевые слова: игра слов, каламбур, омоним, омограф, омофон

Summary

The article “Pun: an amusing way to inform and entertain” is dedicated to one of 
the most popular types of wordplay involving different types of ambiguity aimed 
at compressing information and creating comic effect. People today are losing the 
skill of discerning deep structure of an utterance. The aim is to illustrate how ana-
lyzing puns by British and American authors, as well as puns in headlines and other 
sources may help restore and enhance the decoding skills of the reader.

Key words: word play, pun, homonym, homophone, homograph
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Kultura języka a przekład – tłumaczenie literatury 
brzydkiej i wulgarnej na przykładzie twórczości 

Miodraga Bulatovicia

Wprowadzenie

Sformułowanie jednej uniwersalnej definicji sztuki jest bardzo trudne, co sprawia, 
że twórcy zyskują duże poczucie wolności1. Treści są prezentowane za pośred-
nictwem rozmaitych form, a częstą strategią wyrazu artystycznego stało się szo-
kowanie i przekraczanie przyjętych norm społecznych. Mimo że odczuwamy lęk 
przed zjawiskami dziwnymi, jednocześnie ich pożądamy2, bowiem odmienność 
jest dla współczesnego odbiorcy niezwykle ciekawa. W literaturze pięknej coraz 
częściej spotykamy się z kolei z wulgaryzacją języka. Jak zauważa Paulina Pycia,

W obecnych czasach mamy jednak do czynienia z przyzwoleniem na posługiwanie 
się obscenicznym językiem, a w skrajnwych przypadkach nawet z jego aprobatą, co 
wpływa między innymi na przekraczanie granic w różnych obszarach życia objętych 
tabu3.

1 K. Żyniewicz, Sztuka jako narzędzie badania granic. Pozaartystyczne wnioski płynące 
z artystycznych eksperymentów, (w:) A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzy-
dliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 
2016, s. 127.

2 W. Dittrich, Wstręt, obrzydzenie, fascynacja. Dziwoląg i jego postrzeganie w XX wieku, 
(w:) Wstręt i obrzydzenie, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, M. Zegarlińska, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 13.

3 P. Pycia, Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw, „Prze-
kłady Literatur Słowiańskich” 1/2012, s. 136.
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Język stosowany przez autora oryginału jest poważnym wyzwaniem dla tłu-
macza, który powinien zachować w tłumaczeniu ten sam rejestr4 i właściwości 
języka. W niniejszym opracowaniu skupimy się na technikach, które może stosować 
tłumacz wobec literatury uznawanej za brzydką i wulgarną. Rozważania zilustru-
jemy przykładami zaczerpniętymi z wybranych utworów serbskiego prozaika Mio-
draga Bulatovicia oraz z ich przekładów na język polski.

Miodrag Bulatović i estetyka brzydoty

Literacki debiut Miodraga Bulatovicia przypadł na lata 50-te XX wieku, kiedy to 
opublikował on zbiór opowiadań Đavoli dolaze (polski tytuł Diabły nadchodzą). 
Pierwsze utwory Bulatovicia zawierają swego rodzaju manifest programowy – 
pisarz pokazał świat składający się z obrazów ziemskiego piekła (wojny, walki, nie-
nawiści, wszelkiej krzywdy), a winą za opisywane przez siebie nieszczęścia obar-
czył wyłącznie człowieka, który w jego interpretacji okazał się diabłem w ludzkiej 
skórze. Takie ujęcie świata spotkało się ze znaczną krytyką5, a Bulatoviciowi zarzu-
cono szerzenie zła i pesymizmu oraz propagowanie szeroko rozumianej brzydoty.

Autor został zapamiętany jako twórca o niebywałej wręcz wyobraźni, sięgający 
w swoich utworach do zaskakujących motywów i rozwiązań. Charakter jego dzia-
łalności artystycznej trafnie podsumowuje Aldona Szukalska:

Znienawidzony przez jednych, przez innych uwielbiany, uwodził siłą swej żywioło-
wej wyobraźni, jednocześnie odpychając naturalizmem, pesymistyczną wizją świata, 
okrucieństwem i pornografią. Chęć szokowania, nieokiełznany temperament i nie-
mieszczenie się w ramach socrealistycznego paradygmatu z czasem uczyniły go 
celem zaciekłych ataków krytyki literackiej oraz ofiarą społecznej nagonki6.

4 Rejestr rozumiemy jako „cechy specyficzne danego dyskursu wynikające z rodzaju 
relacji między rozmówcami, stopnia ich zażyłości, ich poziomu społeczno-kulturowego i oma-
wianej tematyki”. Za: T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2004, s. 84.

5 P. Palavestra, Posleratna srpska književnost 1940–1970, Prosveta, Beograd 1972, s. 264.
6 A. Szukalska, Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia, Universitas, 

Kraków 2013, s. 5.
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Bohaterowie wykreowani przez pisarza są zazwyczaj psychicznie lub fizycznie 
upośledzeni i nierzadko po prostu przerażająco brzydcy. Często są to ludzie z margi-
nesu, udręczeni schizofrenicy lub niespełnieni artyści7. Chorobliwie zdeformowany 
świat bohaterów jest przedstawiony w sposób karykaturalny i groteskowy. Rów-
nież dobór tematyki poruszanej w tej prozie daleko odbiega od norm zwyczajowych 
i społecznych. Bulatović pragnął nieustannie szokować, a strategia ta na trwałe stała 
się emblematem jego twórczości prozatorskiej i stylu życia. Można odnieść wra-
żenie, że pisarz czerpał z założeń estetyki przesady – z czasów ciemnych wieków 
Europy między VII a X wiekiem, naznaczonych zaniedbywaniem miast, upadkiem 
rolnictwa, niszczeniem pozostałości wcześniejszych cywilizacji i ogólnym zdzi-
czeniem. Artyści cenili wówczas wyolbrzymienie i przesadę, a świat pokazywali 
jako ciemną i ponurą gęstwinę zamieszkiwaną przez potwory8. Podobnie wygląda 
przecież świat Bulatovicia – zdeformowane postacie i groteskowe przerysowania 
możemy spotkać w większości jego utworów.

Motywem szczególnie charakterystycznym dla tematyki podejmowanej przez 
Miodraga Bulatovicia jest zło i jego wpływ na kształtowanie się postaw ludzkich. 
Waldemar Chołodowski zauważa, że przyczyn zainteresowania tą tematyką należy 
szukać w doświadczeniach osobistych, związanych z czasami okupacji, na które 
przypadło dzieciństwo i młodość autora9. Radovan Vučković stwierdza wręcz, że 
twórczość Bulatovicia, tak wyraźnie naznaczona wojennym piętnem, jest najlepszą 
propozycją dla świata przez wojnę zmienionego:

Tak powstawała proza nowoczesnego typu u nas po tej wojnie: proza, w której krań-
cowy cynizm i sarkazm stykają się z sentymentalną patetyką; bezlitośnie krytyczna 
analiza człowieka z liryczną elegią; naturalistyczna groteska z symboliczno-roman-
tycznym przywoływaniem jakiejś transcendentnej funkcji, która znikła w bezkresnej 
przestrzeni i czasie10.

Równie wyraziste są motywy erotyczne. Seksualność jest przez Bulato-
vicia wykorzystywana jako środek służący wyśmianiu świata. Pisarz udowadnia, 
że dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb jest w stanie odebrać człowiekowi 

7 D. Ćirlić-Straszyńska, Pilch na żabie, czyli: Jak wam się to podoba?, „Literatura na 
Świecie”, 8/145, 1994, s. 7.

8 U. Eco, Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007, s. 111–112.
9 W. Chołodowski, Miodrag Bulatović, „Literatura na Świecie” 9/1984, s. 13.
10 R. Vučković, Tragikomiczny świat marionetek Miodraga Bulatovicia, „Literatura na 

Świecie” 1973, nr 8/9, s. 650.
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rozum. Bulatović zdecydował się na pokazywanie seksu zdegradowanego, stano-
wiącego wytwór współczesnych mu czasów11, a poprzez sceny rozpusty próbował 
obnażyć podstawowy antyhumanizm mitologii wojny12.

Wyzwania translatorskie wynikają z estetyki danego utworu. Styl pisarza deter-
minuje charakter pracy tłumacza, który język wulgarny powinien tłumaczyć wul-
garnie, obrazy brzydkie pozostawiać brzydkimi, zaś elementy szokujące zacho-
wywać w ich pełnym wymiarze. Miodrag Bulatović nie tylko sięgał do trudnych 
tematów, ale również niejednokrotnie przeprowadzał zróżnicowane eksperymenty 
formalne13, które dodatkowo wpływają na charakter pracy tłumacza. W kolejnym 
podrozdziale przyjrzymy się, jakie techniki zastosowali tłumacze, aby w odpo-
wiedni sposób zaprezentować polskim czytelnikom tę skomplikowaną i różnorodną 
literaturę.

Tłumaczenie literatury brzydkiej i wulgarnej

Mimo że każdy tłumacz powinien być świadomy roli pośrednika, którą przyj-
muje na siebie w chwili rozpoczęcia pracy nad przełożeniem danego utworu lite-
rackiego, niejednokrotnie bardzo trudne okazuje się pozostanie wiernym stylistyce 
proponowanej przez autora oryginału. Kwestia stylu i stylistyki jest szczególnie 
problematyczna w utworach zawierających elementy światopoglądu znacząco 
odbiegające od tych, które wyznaje tłumacz. Między innymi od profesjonalizmu 
translatora zależy, czy będzie on w stanie przygotować tłumaczenie funkcjonalnie 
równoważne z tekstem wyjściowym. Czasami trudno oprzeć się pokusie wygła-
dzenia języka czy też upiększenia niektórych treści, bowiem, jak zaznacza Bożena 
Rejakowa, nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy 
możliwe jest wyznaczenie granic inwencji twórczej w tłumaczeniu artystycznym14. 
W odczuciu autora niniejszego opracowania granicę twórczego podejścia tłumacza 
do utworu wyznacza funkcjonalność tegoż, ponieważ utwór przetłumaczony powi-
nien wywołać wśród jego odbiorców w kulturze docelowej takie same wrażenia, co 
oryginał wśród jego czytelników.

11 W. Chołodowski, O Bulatoviciu, „Literatura na Świecie”, 1/174, 1986, s. 233–235.
12 A. Ilić, Stworzyć noc, „Literatura na Świecie”, 1/174, 1986, s. 263.
13 A. Szukalska, Problematyka wizualizacji…, op. cit., s. 19.
14 B. Rejakowa, Mechanizmy językowe w przekładzie związków frazeologicznych na mate-

riale języka polskiego i słowackiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 11.
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Niemniej, każde tłumaczenie jest formą interpretacji i, jak podkreśla Elżbieta Ski-
bińska, nigdy nie istnieje w izolacji, może bowiem świadczyć o konkretnych posta-
wach społeczności, której przedstawicielem jest tłumacz15. Tłumacz jest wszakże 
również odbiorcą, czytelnikiem i interpretatorem tłumaczonego tekstu, a zatem jego 
doświadczenia emocjonalno-estetyczne mają wpływ na ostateczny kształt przekładu. 
Każdego człowieka cechuje bowiem subiektywna wrażliwość na istotę tekstu, czyli 
na walory dzieła literackiego16. Maria Krzysztofiak przypomina jednak, że:

Styl artystyczny, właściwy dziełom literackim, jeden z wielu stylów funkcjonalnych, 
przejawia się poprzez określone właściwości, np. indywidualnego stylu autora lub 
zbiorowego stylu epoki. Styl to, jak uważają teoretycy literatury, szczególny sposób 
nadawania kształtu tworzywu językowemu, to organizacja brzmieniowa i instrumen-
tacja języka, wreszcie styl to także repertuar świadomie stosowanych znaków kultu-
rowych17, i w miarę możliwości w tłumaczeniu elementów tych nie należy wymieniać 
na inne, a jedynie dostosować je do norm stylistycznych właściwych dla kultury doce-
lowej przekładu18. Zastanówmy się zatem, jakie dylematy translacyjne mogą poja-
wić się podczas tłumaczenia literatury szeroko pojmowanej jako brzydka i wulgarna. 
Przykłady analizowane w dalszej części pracy pochodzą z trzech utworów Miodraga 
Bulatovicia – z powieści Heroj na magarcu i Ljudi sa četiri prsta oraz z opowiadania 
Nema povratka, a także z tłumaczeń tych utworów na język polski19.

W pełnym odbiorze tekstu tłumaczonego, zawierającym zakładaną przez autora 
oryginału reakcję odbiorcy, może przeszkadzać szereg deformacji, których, nie-
rzadko w sposób nieświadomy, dokonuje tłumacz20. Wszelkie deformacje w praktyce 

15 E. Skibińska, Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach 
Pana Tadeusza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 9–12.

16 M. Krzysztofiak, Przekład literacki a translatologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 1999, s. 41.

17 Tamże, s. 91.
18 Tamże, s. 92.
19 Wybór tych konkretnych utworów został podyktowany chęcią zgromadzenia przykładów 

ze wszystkich etapów twórczości Miodraga Bulatovicia, ponieważ w pewnym stopniu różnią się 
one podejściem pisarza do prezentowanej tematyki i motywów.

20 Francuski teoretyk przekładu Antoine Berman wymienia aż 12 tendencji deformują-
cych przekład. Są to: racjonalizacja, objaśnianie, wydłużanie, uszlachetnianie lub wulgaryzacja, 
zubażanie jakościowe i ilościowe, niszczenie rytmu, niszczenie ukrytych sieci znaczeniowych, 
niszczenie systematyczności języka, niszczenie elementów rodzimych lub egzotyzacja, nisz-
czenie zwrotów idiomatycznych oraz zacieranie superpozycji języków. A. Berman, Przekład 
jako doświadczenie obcego, (w:) Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, 
M. Heydel, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 253.
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prowadzą do zaburzeń w odbiorze utworu i zakłócają proces komunikacji pomiędzy 
autorem oryginału a odbiorcą przekładu. W przypadku tłumaczenia literatury nazna-
czonej mianem brzydkiej i wulgarnej w pierwszej kolejności tłumacz może dopro-
wadzić do uszlachetniania lub wulgaryzacji tekstu, a także zubożyć go ilościowo 
i jakościowo.

Bardzo ważnym elementem charakterystycznego stylu Bulatovicia jest język – 
mocny w przekazie, dosadny, nierzadko obsceniczny i przepełniony wulgary-
zmami. Tłumacz, ulegając pokusie wyrażenia własnych odczuć estetycznych, 
może próbować „wygładzić” ten język, wybierając subtelniejsze określenia, o bar-
dziej neutralnym nacechowaniu. Zabieg taki należałoby jednak uznać za zubożenie 
jakościowe, ponieważ wulgaryzacja języka była jednym z celowych zabiegów zasto-
sowanych przez Bulatovicia i spełnia w tej twórczości określone funkcje. Pomijanie 
wulgaryzmów i brzydkich opisów będzie ponadto zubożeniem ilościowym, wyrwa-
niem z tekstu jego integralnych elementów. Spójrzmy na poniższy przykład:

1) Prekrsti ruke na leđima i stade žustro koračati između kauča i pisaćeg stola. Major 
je glodao lulicu i posmatrao ga. „Sigurno ona albanska kurvetina?” reče pukovnik 
kao za sebe: „Onaj gad prljavi!”21.

Jest to opis reakcji bohatera na wiadomość, że zostanie ojcem (eufemistycznie 
ujmując – nie jest on tym faktem zachwycony). W emocjonalnej wypowiedzi matkę 
swojego dziecka określa jako albanska kurvetina. W polskim przekładzie fragment 
wygląda następująco:

1) Allegretti założył ręce na plecy i zaczął szybko chodzić pomiędzy kanapą i biur-
kiem. Major przyglądał mu się gryząc fajeczkę. – Pewnie to albańskie kurwiszcze? – 
powiedział pułkownik jakby do siebie. – Ta plugawa żmija!22.

Używanie wulgaryzmów wyraźnie wpływa na negatywny stosunek odbiorcy 
do nadawcy komunikatu23. Na takim właśnie efekcie zależało autorowi. Co więcej, 
mocno zwulgaryzowany język odzwierciedla stanowisko Bulatovicia dotyczące 
wojny i okupacji – pisarz jest daleki od ich gloryfikowania. Tłumacz zachowuje 

21 M. Bulatović, Heroj na magarcu, Prosveta, Cetinje 1967, s. 15.
22 M. Bulatović, Bohater na ośle, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Iskry, Warszawa 1994, s. 32.
23 P. Pycia, Przekraczając granice…, op. cit., s. 136.
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charakter komunikatu, nie próbuje poddać go eufemizacji. W tłumaczeniu zostały 
utrwalone istotne cechy rejestru języka zastosowanego przez Bulatovicia. Co cie-
kawe, kobieta w tekście źródłowym jest określona jako gad prljavi (dosłownie – 
brudny gad), tymczasem tłumacz zaproponował odpowiednik plugawa żmija, 
dostosowany do świadomości polskich odbiorców, który trafnie pozwala im zinter-
pretować relacje panujące między przyszłymi rodzicami.

W podobnym tonie, pod względem zachowania poziomu wulgarności, utrzymane są 
kolejne fragmenty:
2) Otkad kurve za nas navijaju ne ide nam najbolje! (Bulatović 1967, s. 16)
2) Odkąd kurwy nam kibicują, coraz gorzej z nami! (Bulatović 1994, s. 33)
3) Za kurvom i za tramvajem nikad ne trči. Noge čuvaj za bežanje, emigrant si!24

3) Za kurwą i za tramwajem nigdy się nie biega. Nogi zachowaj do ucieczki, jesteś 
emigrantem!25

W obu przypadkach leksem kurva / kurwa oznacza pogardliwe określenie pro-
stytutki. Tłumacz podąża za stylistyką kreowaną przez autora oryginału, decydując 
się na obcesowy i wulgarny język.

Nieco odmienny zabieg zastosował tłumacz w przypadku poniższego fragmentu:

4) Ja se međutim ne slažem. Osvojiti srca pesnika, artista, klovnova, lopuža, ološi, 
šljama, dna, srca žena, kurvi uopšte – za mene je najdragocenija pobeda (Bulatović 
1967, s. 16).
4) Ja się natomiast nie zgadzam. Podbić serce kurwy to dla mnie najrzadsze i najcen-
niejsze zwycięstwo (Bulatović 1994, s. 33).

Tekst tłumaczenia jest wyraźnie krótszy, skondensowany jedynie na treści wul-
garnej – na podbiciu serca kurwy. Tymczasem w oryginale bohater wymienia zde-
cydowanie więcej postaci (między innymi poetów, artystów, czy kobiety w ogóle). 
Tłumacz skupia się wyłącznie na wulgarnym elemencie komunikatu, niejako 

24 M. Bulatović, Ljudi sa četiri prsta, Verzal press, Beograd 1998, s. 21.
25 M. Bulatović, Ludzie o czterech palcach, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 16. Uważny czytelnik może zauważyć, że polskie tłu-
maczenie zostało wydane wcześniej niż utwór tłumaczony – pierwsze wydanie powieści Ljudi 
sa četiri prsta pochodzi z roku 1975. Autor niniejszego opracowania skorzystał z antologii 
utworów Bulatovicia wydanej w roku 1998. Analizowany utwór został w niej opublikowany 
w oryginalnym brzmieniu.
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dysfemizując przekaz, upraszczając go i skracając. Być może w tym fragmencie 
chciał zrekompensować pewne złagodzenia, które są widoczne w innych partiach 
tekstu.

Z zabiegiem przeciwnym mamy do czynienia w kolejnych przykładach. 
Wyraźne jest w nich zjawisko stopniowania poziomu wulgarności. Tymczasem 
zastosowanie mniej wulgarnej formy może doprowadzić do zmiany charakterystyki 
bohatera, wyciszenia negatywnych emocji i agresji. Polski czytelnik zobaczy obraz 
nieco odmienny od czytelnika oryginału, może go inaczej zinterpretować i warto-
ściować niezgodnie z zamierzeniem autora tekstu wyjściowego.

5) Ko jebe Zirndorf i njegove ogavne špijune svih, ali pretežno istočnoevropskih 
vrsta! Pas im mater! Legitimacija i pasoša, i bez njihovih, imam koliko hoćeš! (Bula-
tović 1998, s. 22)
5)  Niech  szlag  trafi Zirndorf i jego plugawych szpiclów wszelkiej, a przeważnie 
wschodnioeuropejskiej maści! Pies im mordę lizał! Legitymacji i paszportów mam, 
ile zechcesz, obejdzie się bez łaski! (Bulatović 1983, s. 16–17)

Pierwsza z zaznaczonych fraz ko jebe została przetłumaczona jako niech szlag 
trafi – serbskie wyrażenie korzysta z produktywności czasownika jebati, który to 
pozwala na szerokie spektrum wulgarności. Z kolei propozycja polskiego tłumacza 
została utrzymana raczej w rejestrze kolokwialnym lub pospolitym, jednak nie tak 
wulgarnym jak oryginał. Jeszcze większą różnicę w poziomie wulgarności widać 
jednak w parze przykładów pas im mater (które jest skróconą formą od obelgi jebao 
im/ vam pas mater) i pies im mordę lizał. Jedyna równoważność pomiędzy tymi 
odpowiednikami sprowadza się w zasadzie do wykorzystania w nich wizerunku 
psa, bowiem użyty tu polski związek frazeologiczny posiada nacechowanie pospo-
lite lub pejoratywne, zdecydowanie lekceważące, jednak nie wulgarne. Podobną 
gradację widzimy poniżej:

6) Vaše vas olovo čeka, desetak naboja za mašinski Walther, nož nalik na onaj iz Jase-
novca, što je ostao u Kazimirovom vratu! Pizde pijane, takva li ste zaštitnica svom 
Budaku! (Bulatović 1998, s. 205)
6) Wasz ołów na was czeka, dziesięć nabojów do Waltera, nóż podobny do tamtego 
z Jasenovca, który został w szyi Kazimira! Gnidy pijane, ładna z was ochrona dla 
Budaka! (Bulatović 1983, s. 169)

Serbskie pizde pijane i polskie gnidy pijane posiadają inne nacechowanie. Tłu-
maczenie zostało poddane eufemizacji, podobnie jak kolejny fragment:
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7) Napravio me, kažu, Srbin s Mađaricom, ili Mađar s Rumunkom, što je isto u onom 
panonskom burdelju, zvanom Vojvodina (Bulatović 1998, s. 50).
7) Spłodził mnie podobno Serb z Węgierką czy Węgier z Rumunką, co w burdelu 
zwanym Wojwodiną na jedno wychodzi (Bulatović 1983, s. 42).

Kolokwialne wyrażenie napravio me można by oddać równie kolokwialnym 
zrobił mnie, tłumacz zdecydował się jednak na formę literacką spłodził mnie. 
Doprowadziło to do zmian w idiolekcie bohatera, a co za tym idzie – do odmien-
nego postrzegania go przez polskiego czytelnika.

Z interesującym zabiegiem mamy do czynienia w poniższej parze przykładów:

8) Ješćeš polupečeno, krvavo meso. Piti žestoka, muška pića, ili šta stigneš. Jahaćeš, 
kao i ja, skupe i besne, švapske mačke (Bulatović 1998, s. 30).
8) Będziesz jadł ledwie przysmażone, krwiste mięso. Będziesz pił mocne męskie 
napoje albo co się da. Będziesz  chędożył, tak jak ja, drogie i wściekłe szwabskie 
kocice (Bulatović 1983, s. 24).

W oryginale czasownik jahati służy wyrażeniu czynności seksualnych, podobnie 
zresztą jak polskie chędożyć. Wyraźna jest jednak różnica w nacechowaniu emocjo-
nalnym tych leksemów, bowiem propozycja polskiego tłumacza wywołuje wśród 
odbiorców raczej lekkie rozbawienie, odmienne z założeniem autora oryginału. 
Zastosowanie takiego ekwiwalentu może co prawda wynikać z okresu, w którym 
tłumaczenie powstało (lata 80-te ubiegłego stulecia), co nie zmienia faktu, że wśród 
współczesnych użytkowników języka funkcjonuje wiele określeń adekwatniej 
wyrażających pospolicie czy też wulgarnie nacechowaną seksualność.

Tłumacz utworów Bulatovicia może również próbować objaśniać i racjona-
lizować tekst. Pamiętajmy jednak, że Miodrag Bulatović zarysowywał w swoich 
utworach obrazy niecodzienne i groteskowe, kreował światy i bohaterów nieoczy-
wistych, a interpretację ich zachowań pozostawiał czytelnikom. Decydując się na 
objaśnianie, tłumacz próbuje uczynić jasnym to, czego w oryginale trzeba się domy-
śleć, a tym samym odbiera czytelnikom przekładu możliwość interpretacji, co jed-
nocześnie często prowadzi także do niepotrzebnego wydłużania tekstu.

W poniższym fragmencie widzimy opis spalającego się pnia, który jest przy-
kładem fascynacji autora ogniem. Bulatović przedstawił proces spalania bardzo 
szczegółowo i poetycko – z malarską wręcz dokładnością.

Kultura języka a przekład – tłumaczenie literatury brzydkiej i wulgarnej...
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9) Na put, pred njega, skotrlja se panjina, gotovo klada, najobičnija krlja dugih i trulih 
žila. Čitav roj mrava, čitavo gmizavo klupko bežalo je iz trupine i pištalo, i zaudaralo, 
i peklo oči. Trulina je gorela, dimila, kotrljala se putem26.

Tłumaczenie musiało oddać wszystkie barwy i zapachy pożaru przywołane 
przez Bulatovicia. Autor bawi się językiem, o niczym nie pisze wprost, oferuje nam 
pokaz swojego kunsztu i erudycji. Obowiązkiem tłumacza stało się odnalezienie 
ciekawych i równie barwnych odpowiedników dla propozycji zastosowanych przez 
serbskiego prozaika – jego utwory wszak nigdy nie są nudne, zawsze oferują szereg 
niecodziennych kompozycji i motywów. Tłumacz musiał sprawić, aby czytelnik 
polskiego przekładu również poczuł zapach spalenizny i piekący żar w oczach. 
Przekład analizowanego fragmentu przedstawia się następująco:

9) Na drogę, przed jego stopy, stoczył się pień, kłoda, najzwyklejsza masa długich 
i zbutwiałych korzeni. Potężny rój mrówek. Calutka pełzająca plątanina uciekała 
z pnia, piszczała, cuchnęła i piekła w oczy. Stęchlizna płonęła, dymiła i toczyła się 
drogą27.

Bulatović zwraca się w swoich utworach w stronę zwykłych ludzi, próbując stać 
po ich stronie. Pokazuje świat z perspektywy trudów ich życia. Dlatego jego boha-
terowie nigdy nie są pozbawieni wad (szczególnie tych związanych z fizycznymi 
ułomnościami), a niekiedy wręcz można odnieść wrażenie, że są to ludzie spoza tak 
zwanego marginesu społecznego. W poniższym fragmencie autor tak przedstawia 
ofiary wojny:

10) Mi smo (…). Crne majke što se kao insekti miču za malim crnogorskim četama, 
noseći u torbama hranu i obuću. Osramoćene žene i ružne sestre što na raskrsnicama 
čekaju braću s ponudama i darovima. Onemoćali, podetinjali i slinavi starci što san-
jare o slavi i junaštvu svojih unuka kojih odavno nema. (…) Insekti tvrdokrilci, zmije 
i gušterovi – sve nadanje ljudi u nesreći (Bulatović 1958, s. 8).

26 M. Bulatović, Vuk i zvono. Povesti o ogniu, zatočenicima i još nekim ljudima, Prosveta, 
Beograd 1958, s. 14.

27 Tłumaczenie utworu Nema povratka zostało dokonane przez autorkę niniejszego opraco-
wania na potrzeby pracy magisterskiej. J. Fudala, Opowiadanie Nema povratka Miodraga Bula-
tovicia – tłumaczenie i próba monografii, nieopublikowana praca magisterska, Wrocław 2015, 
s. 68.
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Również w przekładzie opis jest przygnębiający i wywołuje negatywne emocje. 
Tłumacz próbuje podążać za estetyką zaproponowaną przez serbskiego prozaika:

10) Są wśród nas (…) Kobiety w żałobie, które niczym robactwo wloką się za małymi 
czarnogórskimi oddziałami, niosąc w torbach jedzenie i buty. Pohańbione i szpetne 
siostry, które na rozstajach dróg ofiarowują braciom swoje ciała. Bezsilni, zdziecin-
niali i śliniący się starcy, marzący o bohaterskiej sławie swoich dawno zmarłych wnu-
ków. Jesteśmy (…). Chrząszczami, wężami i jaszczurkami – jedyną nadzieją ludzko-
ści pogrążonej w nieszczęściu (Fudala 2015, s. 61).

Ludzie zostali porównani do robactwa i zwierząt powszechnie uważanych za 
odpychające (węże i jaszczurki). Odrażający jest również silnie naturalistyczny 
obraz ludzi starszych, których cechą charakterystyczną, w interpretacji Bulatovicia, 
jest zdziecinnienie i bezsilność, pojawiająca się również w fizycznych ułomno-
ściach (w danym fragmencie świadczy o tym cieknąca z ust ślina). Tłumacz próbuje 
być wierny stylowi zaproponowanemu przez autora oryginału, unikając objaśniania 
aluzji i niedopowiedzeń. Przykładowo, o ofiarach gwałtu pisze się osramoćene žene 
i ružne sestre, zaś w przekładzie są to pohańbione i szpetne siostry. Do czytelnika 
należy właściwa interpretacja przedstawionego obrazu.

Serbski prozaik chętnie włącza w swoje utwory kontrowersyjne opisy. O dzie-
ciach dotkniętych wojną pisze następująco:

11) Nisu ga čudile čak ni one dugačke merdevine, prislonjene uza zid zgradurine, 
ni redovi starih dečjih kolica, napunjenih nagaravljenim parčićima stakla, ni starčić 
sa sviralom što je čučao u kruni lipovoj. Video je gomilu zakržljale, gušave, ćelave 
i vesele dece izbočenih trbušića i tankih ruku koja su se s mukom vukla oko plota, 
i vodila belo jarence na dretvici (Bulatović 1958, s. 12–13).

Spójrzmy również na tłumaczenie na język polski:

11) Nie dziwiły go nawet długaśne drabiny oparte o ścianę gmaszyska. Ani rzędy sta-
rych, dziecięcych wózków, napełnionych osmalonymi sadzą kawałkami szkła. Nawet 
staruszek z fujarką, co przysiadł w lipowej koronie. Widział gromadkę niedorozwi-
niętych, łysych, ale wesołych dzieci  ze  zdeformowanymi  szyjami, o wystających 
brzuszkach i wiotkich rękach, które z trudem wlekły się koło płotu, prowadząc na 
postronku białego koziołka (Fudala 2015, s. 67).

Często stosowanym przez Bulatovicia środkiem stylistycznym są augmentativa 
(zgradurina) oraz deminutiva (starčić, trbušić, jarence). Pozwalają one autorowi na 
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wykreowanie pożądanej mrocznej atmosfery. Tłumacz również zachowuje je w tek-
ście (odpowiednio: gmaszysko, staruszek, brzuszki, koziołek). Pewnym wyzwaniem 
dla tłumacza stał się z kolei serbski przymiotnik gušav, który określa osobę zmaga-
jącą się z powiększeniem tarczycy, objawiającym się widocznymi na szyi guzami. 
W języku polskim konieczne stało się opisowe oddanie zjawiska – dzieci ze zdefor-
mowanymi szyjami. Co prawda funkcjonuje słownikowe określenie danej jednostki 
chorobowej – wole tarczycy, jednak termin ten ma charakter oficjalny, medyczny 
i nie wpisuje się w kontekst opowiadania. Propozycja wybrana przez tłumacza nie 
pozbawia tekstu mrocznego klimatu wykreowanego przez autora w oryginale.

Wśród motywów wykorzystywanych przez Bulatovicia można dostrzec wyraźną 
fascynację symboliką falliczną. Opisy męskiego przyrodzenia są w głównej mierze 
elementem literackiej prowokacji oraz groteskowej gry z czytelnikiem28. W poniż-
szym fragmencie oprócz nawiązań do wizerunku fallusa (balkanski kolac, bał-
kański kołek), przedstawiony został także motyw gwałtu, często powtarzany 
przez Bulatovicia:

12) Čime je Adonaj stvorio svet, Frumkine? pitao je Marković nabijajući  ga  pod 
sam rep Angeliki. (…) Jankelović je vrhovima grešnih prstiju pridržavao donju vilicu 
i usnu, ćutao, te je mršava, smežurana i pijana Angelika, primajući balkanski kolac 
u svoju drugu i nevinu klasu, meketala (Bulatović 1998, s. 76–77).
12) Czym Adonai stworzył świat? – spytał Marković wbijając  go  tuż  pod  ogon 
Angeliki. (…) Jankielewicz czubkami grzesznych palców obejmował dolną szczękę 
i wargę. Milczał. Pomarszczona i pijana Angelika, przyjmując bałkański  kołek do 
swojej drugiej, niewinnej klasy, beczała jak koza (Bulatović 1983, s. 65–66).

Z kolei groteskową brzydotę stylu Miodraga Bulatovicia obrazuje kolejny przy-
kład, zawierający opis płonącej lalki:

13) Do njegovih nogu dokotrlja se dečja igračka. Lutki je gorela glava. Do njega se 
dokotrlja još jedna lutka, prekršenog grla, bez ruke i sa zapaljenom haljinom (Bulato-
vić 1958, s. 18).

Propozycja polskiego przekładu przedstawia się następująco:

28 A. Szukalska, Problematyka wizualizacji…, op. cit., s. 131–134.
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13) Do jego nóg przyturlała się dziecięca zabawka. Lalce płonęła głowa. Doturlała się 
jeszcze jedna lalka z poderżniętym gardłem, bez rąk i w podpalonej sukience (Fudala 
2015, s. 72).

Tłumaczowi udało się zachować dynamizm opisywanych wydarzeń, co okazało 
się możliwe między innymi dzięki zastosowaniu czasowników doturlać się, przy-
turlać się, poderżnąć. Potęgują one ponadto towarzyszące czytelnikowi wrażenie 
wszechogarniającego nieszczęścia. Wizerunek płonącej lalki z poderżniętym gar-
dłem napawa grozą i wpływa na wyobraźnię odbiorcy, co odzwierciedla brutalizm 
zawarty w oryginale.

Podsumowanie

Miodrag Bulatović to pisarz niezwykły, którego styl można pokochać lub na 
trwałe znienawidzić. W swoich kreacjach literackich nigdy nie bał się on prezen-
tować motywów niecodziennych, przez wielu uważanych za odpychające i odra-
żające. Najbardziej charakterystyczną cechą twórczości tego autora jest stoso-
wany przez niego język – mroczny i jednocześnie magiczny, wulgarny, przesycony 
erotyzmem i pornografią, ale i bardzo plastyczny, opisujący świat przedstawiony 
z malarską dokładnością. O Bulatoviciu śmiało można powiedzieć, że to pisarz sty-
lowy, ponieważ wykreował własną estetykę, którą możemy nazywać estetyką brzy-
doty. A co najważniejsze – pozostał jej wierny we wszystkich swoich utworach.

Nie mamy wątpliwości, że styl i język, którym posługuje się autor oryginału, 
wpływają na pracę tłumacza, determinują rodzaj zabiegów, które musi on zasto-
sować29. Tłumacz powinien dążyć do poszanowania wszelkich właściwości tekstu 
wyjściowego, a zatem elementy wulgarne i brzydkie oddawać w ich pełnej kon-
trowersyjności. Przekład utworów zawierających elementy wulgarne jest szcze-
gólnie trudny, ponieważ wymaga przekraczania istniejących w wielu społeczno-
ściach barier30. Może to być poważne wyzwanie, gdyż, chcąc tego lub nie, każdy 
tłumacz pozostaje pod wpływem własnego światopoglądu. Wulgarność może zatem 

29 Szerzej na temat wyzwań translatorskich w tłumaczenia opowiadań Bulatovicia: 
J. Fudala, Opowiadanie Nema povratka Miodraga Bulatovicia – tłumacz jako pośrednik między 
literaturą serbską a polską, „Rocznik Przekładoznawczy” nr 12, Toruń 2017, s. 117–129.

30 P. Pycia, Przekraczając granice…, op. cit., s. 147.
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ulegać pewnym subiektywnym interpretacjom. Tłumacz musi jednak pamiętać, że 
jest jedynie pośrednikiem, bez którego co prawda niemożliwe byłoby spotkanie 
autora oryginału i czytelnika przekładu, nie może on jednakże rościć sobie prawa do 
ingerencji w treść utworu, nad którym pracuje. Można odnieść wrażenie, że polscy 
tłumacze utworów Bulatovicia ostrożnie podchodzą do kwestii wulgarnego języka. 
Prawdopodobnie ta swego rodzaju zachowawczość wynika jednak z faktu, że tłu-
maczenia powstały w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia, kiedy to działal-
ność artystyczna podlegała cenzurze.

Brutalizacja treści i wulgaryzacja języka, o ile nie jest jedynie próbą przycią-
gnięcia uwagi odbiorcy i zaszokowania go, powinna spełniać pewien ściśle okre-
ślony cel. W przypadku utworów Miodraga Bulatovicia środki te służą wyrażeniu 
powojennej traumy. Bardzo istotne jest, iż Bulatović nigdy nie próbował narzucić 
czytelnikowi własnego światopoglądu i zawsze pozostawiał mu możliwość inter-
pretacji oraz szerokiej refleksji towarzyszącej lekturze. Takie samo zadanie stoi 
przed tłumaczem, który musi szokować tam, gdzie szokował autor oryginału, oraz 
wywoływać obrzydzenie i wstręt, jeśli tylko taki zamiar przyświecał autorowi. 
To, co wulgarne, pozostawić wulgarnym, a możliwość interpretacji i oceny prze-
kazać w ręce czytelników. Tłumacz utworów Miodraga Bulatovicia musi ponadto 
wykazać się umiejętnością przenoszenia groteskowo przerysowanych i kontrower-
syjnych obrazów, obscenicznych opisów i wulgarnego języka, które to składają się 
na piękno literackiej brzydoty, prezentowanej przez serbskiego prozaika.



53

Bibliografia

Berman A., Przekład jako doświadczenie obcego, (w:) Współczesne teorie prze-
kładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2009, s. 249–264.

Bulatović M., Bohater na ośle, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Iskry, Warszawa 1994.
Bulatović M., Heroj na magarcu, Prosveta, Cetinje 1967.
Bulatović M., Ljudi sa četiri prsta, Verzal press, Beograd 1998.
Bulatović M., Ludzie o czterech palcach, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Bulatović M., Vuk i zvono. Povesti o ogniu, zatočenicima i još nekim ljudima, Pro-

sveta, Beograd 1958.
Chołodowski W., Miodrag Bulatović, „Literatura na Świecie” 9/1984.
Chołodowski W., O Bulatoviciu, „Literatura na Świecie”, 1/174, 1986.
Ćirlić-Straszyńska D., Pilch na żabie, czyli: Jak wam się to podoba?, „Literatura na 

Świecie”, 8/145, 1994.
Dittrich W., Wstręt, obrzydzenie, fascynacja. Dziwoląg i jego postrzeganie w XX 

wieku, (w:) Wstręt i obrzydzenie, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, 
M. Zegarlińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, 
s. 13–20.

Eco U., Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007.
Fudala J., Opowiadanie Nema povratka Miodraga Bulatovicia – tłumacz jako 

pośrednik między literaturą serbską a polską, „Rocznik Przekładoznawczy” 
nr 12, Toruń 2017, s. 117–129.

Fudala J., Opowiadanie Nema povratka Miodraga Bulatovicia – tłumaczenie 
i próba monografii, nieopublikowana praca magisterska, Wrocław 2015.

Ilić A., Stworzyć noc, „Literatura na Świecie”, 1/174, 1986.
Krzysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 1999.
Palavestra P., Posleratna srpska književnost 1940–1970, Prosveta, Beograd 1972.
Pycia P., Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw, 

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 1/2012.
Rejakowa B., Mechanizmy językowe w przekładzie związków frazeologicznych na 

materiale języka polskiego i słowackiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
Skibińska E., Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach 

Pana Tadeusza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Kultura języka a przekład – tłumaczenie literatury brzydkiej i wulgarnej...



54 Justyna FUDALA

Szukalska A., Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia, Univer-
sitas, Kraków 2013.

Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2004.

Vučković R., Tragikomiczny świat marionetek Miodraga Bulatovicia, „Literatura na 
Świecie” 1973.

Żyniewicz K., Sztuka jako narzędzie badania granic. Pozaartystyczne wnioski pły-
nące z artystycznych eksperymentów, (w:) A fe! Społeczno-kulturowe konteksty 
wstrętu i obrzydliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, Wydawnictwo 
Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 125–136.



55

Streszczenie

Styl autora oryginału wpływa na rodzaj technik translatorskich stosowanych przez 
tłumacza. Tłumacz literatury brzydkiej i wulgarnej może stać przed dylematem 
pominięcia w przekładzie pewnych elementów z tekstu wyjściowego, które wydają 
mu się zbyt kontrowersyjne i szokujące. Próbuje stworzyć bardziej łagodną wersję 
tekstu wyjściowego, świadomie deformując przekład. Celem artykułu jest przedsta-
wienie elementów stylu serbskiego prozaika Miodraga Bulatovicia oraz wskazanie 
tendencji w tłumaczeniu literatury brzydkiej i wulgarnej na wybranych przykładach.

Summary

Language culture and translation – about translating ugly and vulgar litera-
ture based on works of Miodrag Bulatović
Author’s style influences the translation techniques that uses the translator. The 
translator of ugly and vulgar literature often tries to ignore some controversial frag-
ments. It seems to him that they are too shocking. He tries to create a softer ver-
sion and consciously deforms the translation.The aim of this article is to indicate 
the trends deforming the translation of ugly and vulgar literature based on selected 
works of Miodrag Bulatović.
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Pongielski (ang. Ponglish) „na wyspach”: środowisko, 
użytkownicy, charakterystyka językowa

0. Wstęp

Na materiał badawczy mojego artykułu obrałem pongielski (ang. ponglish), jego 
językowe, środowiskowe i komunikacyjne cechy składowe celem ich omówienia 
w pryzmacie badań socjojęzykowych, a także socjologii języka. Temat pongiel-
skiego nie jest często podejmowany w badaniach językoznawczych, choć pojawiają 
się już próby usystematyzowanego opisania tego zagadnienia. Mój artykuł ma cha-
rakter badawczo-sprawozdawczy, nie ideologiczno-argumentacyjny i stanowi wąski 
wycinek wniosków płynących z moich wieloletnich, socjojęzykowych badań tere-
nowych prowadzonych w USA oraz na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii przez 
ostatnie piętnaście lat.

1.0. Środowisko polskie na „Wyspach”

Bez względu na stosunek badaczy języka polskich społeczności w krajach anglosa-
skich do pongielskiego jest on immanentną częścią środowiska Polaków zamiesz-
kujących wszystkie anglosaskie kraje, w których ta grupa narodowa stanowi 
wyraźną i żywą mniejszość narodową możliwą do wskazania na socjojęzykowej 
mapie miejsc na świecie, o których tu piszę. Choć pongielski jest nadal żywy i moż-
liwy do zauważenia i zbadania w USA to obecnie nie ma on już tam takiego poten-
cjału komunikacyjnego, jaki jego europejska „odmiana” wykazuje w Wielkiej 
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Brytanii i Republice Irlandii. Polska emigracja do USA z poprzedniego stulecia już 
dawno wsiąkła w społeczność Ameryki i zasymilowała się z autochtonami zacho-
wując wciąż w znacznym stopniu swoją tożsamość polską, „drugorzędową” (skoro 
język jest zawsze związany z określoną kulturą narodową i utożsamiany z reprezen-
tującym go narodem, to mówienie o dwunarodowości jest takim samym nonsensem, 
jak mówienie o dwujęzyczności). „Wyspowa” społeczność polska ma charakter 
wzrostowy, kardynalna większość ich członków jest w wieku reprodukcyjnym, 
ponieważ przybyli Oni do Wielkiej Brytanii i do Republiki Irlandii po roku 2004. 
Ich dzieci są pierwszym pokoleniem zrodzonym na obcej ziemi, a dzięki temu mają 
pierwotny dostęp do kultury środowiskowej-domowej (polskiej) i jednocześnie do 
jej języka oraz do kultury środowiskowej-niedomowej (anglosaskiej: angielskiej, 
irlandzkiej, szkockiej, walijskiej) i jednocześnie do jej języka lub do dialektu. Nieba-
gatelnym czynnikiem wzmacniającym związki społeczności polskiej na „Wyspach” 
z ojczyzną, a jednocześnie pozwalającym na utrzymanie dopływu leksyki polskiej 
do anglosaskiego środowiska umożliwiającego rozwój pongielskiego jest bliskość 
geograficzna między Polską a Wyspami Brytyjskimi. Społeczność polska osiadła 
w USA takiej trwałej pępowiny nie posiadała, zatem można wróżyć pongielskiemu 
tworzonemu na „Wyspach” świetlaną przyszłość. Jak jednak dochodzi do kon-
taktów kulturowo-językowych dwóch odmiennych grup narodowościowych?

1.1. Dwa typy kontaktów językowych

Kontakty językowe są zawsze – do momentu opracowania i wprowadzenia glo-
balnej komunikacji elektronicznej, czyli Internetu – efektem kontaktów między-
narodowych. Wpierw dochodzi do pierwszego typu kontaktów językowych dwóch 
odmiennych grup narodowych czyli „twarzą w twarz” na wspólnej przestrzeni geo-
graficznej (o czym więcej pisał Crystal1), aby owe kontakty miały szansę się roz-
wijać i utrwalać. Thomasson2 uważa, iż do zaistnienia kontaktów językowych może 
dojść w ramach wspólnie dzielonej przestrzeni, ale nie wyłącznie terytorialnej; taka 
argumentacja nie jest pozbawiona sensu biorąc pod uwagę współczesne narzędzia 

1 D. Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th edition, Blackwell Publishing 
Ltd, Singapore, 2008, s. 107–108.

2 S. Thomasson Language Contact: an Introduction, Edinburgh University Press, Edin-
burgh, 2001, s. 2.
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masowego przekazu i wymiany informacji. W ramach globalnej wioski interne-
towej narodowość interlokutora w pewnym sensie wymyka się naszej percepcji 
z uwagi na wirtualnej naturę rzeczywistości rzeczonych kontaktów. W przypadku 
polsko-angielskich kontaktów językowych należy wyraźnie wskazać na formę kon-
taktów „twarzą-w-twarz”, które leżą u podstaw jednokierunkowej wymiany lek-
sykonu w ramach tych relacji, choć nie można zapominać, iż komunikator Skype 
w ogromnym stopniu wyręcza konieczność zaistnienia kontaktów fizycznych 
między przedstawicielami dwóch odmiennych grup narodowościowych. Należy 
jednak bezwzględnie dopowiedzieć za Sebba’ą3, iż kontakty językowe powstają 
w wyniku potrzeb kontaktów handlowych, biznesowych oraz zawodowych, i te 
pozostają raczej niezmienne; zmienne stają się środki realizowania tych kontaktów 
między różnonarodowymi interlokutorami.

Obecne kontakty językowe polsko-angielskie, zasadniczo zakotwiczone 
w grupie nowoprzybyłych emigrantów ekonomicznych do Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, są realizowane w ramach tych samych mechanizmów społecznych, co 
każde inne tego typu kontakty w przeszłości. To co je dziś różni od poprzednich 
to zwiększona skala intensywności samych kontaktów i szersza gama przyczyn/
okazji społecznych leżących u podstaw ich zaistnienia. Jednym z dwóch powodów 
tego faktu jest napływ ogromnej liczny Polaków do kraju anglosaskiego z posta-
nowieniem zamieszkania tam na stałe. Drugi powód to zwielokrotnienie potencjal-
nych kanałów przesyłu informacji, czyli pojawienie się nowych narzędzi zdalnej 
komunikacji oraz instrumentów pozwalających na utrwalanie danych z tych kon-
taktów: rejestratory dźwięku i elektronicznego tekstu pisanego.

1.2. Mechanizm językowy kontaktów polsko-angielskich

Choć kontakty społeczno-gospodarcze polsko-angielskie sięgają aż XIV wieku, 
a ich częstotliwość nasiliła się po nastaniu religijnego terroru czasów angielskiej 
reformacji tępiącej angielskich katolików, którzy znaleźli schronienie także na 
terenie Rzeczpospolitej, to dopiero w wieku XIX, a potem w wieku XX fala pol-
skich emigrantów na Wyspy Brytyjskie utrwaliła kontakty polsko-angielskie, także 
na niwie językowej.

3 M. Sebba, Contact languages: Pidgin and Creoles, Palgrave, New York, 2007, s. II-III
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Trudno jest dziś wyrokować, na którym etapie w łańcuchu swojego rozwoju 
pongielski się dziś znajduje, lecz z całą pewnością nie jest on pidżynem ani też kre-
olem. I choć zwyczajowo powstająca w nim leksyka oraz struktury składniowe są 
wynikiem stosowania przez jego użytkowników zmiany kodów językowych (ang. 
code-switching), wymiany kodów językowych (ang. code-mixing), a także wszech-
obecnej interferencji, a zatem permanentnego użycia kalek językowych, to ten-
dencje te nie mają charakteru systemowego, a przez to socjojęzykowy charakter 
pongielskiego jeszcze nie okrzepł. W ramach efektów zachodzenia się kontaktów 
językowych dochodzi do powstawania „języków familijnych” (Handke4), których 
przykładem, moim zdaniem, jest pongielski – rodzący się i używany w pieleszach 
domowych, polskich, do którego „zawlekana” jest leksyka świata zewnętrznego – 
tego anglosaskiego – w którym przyszło żyć Polakom na emigracji.

1.2. Środki językowego wyrazu w pongielskim: językowe cechy 
składniowe pongielskiego

Pongielski realizowany jest na płaszczyźnie leksykalnej, nie na składniowej, ani też 
na fonetycznej; zatem prymarnym mechanizmem powoływania do życia nowych 
środków wyrazu w pongielskim jest dokonywanie zapożyczenia materiału leksykal-
nego z angielszczyzny do polszczyzny używanej przez Polaków zamieszkujących 
„Wyspy”. Należy jednak pamiętać, iż leksyka anielska wchodząca do polszczyzny 
genetycznie używanej w Polsce inicjowana jest takim samym mechanizmem zapo-
życzania leksyki angielskiej obudowywanej polskimi przedrostkami i przyrostkami 
(o mechanizmie stosowania pożyczek angielskich w polszczyźnie pisali m.in. Mań-
czak-Wohlfeld5,6 lub Kuźniak & Mańczak-Wohlfeld7): „tejknąć” (z angielskiego to 
take: zabrać). Także kalki semantyczne – „czynić długą historię krótką” (z angiel-
skiego to cut the long story short: w żołnierskich słowach) – dokładają się do pon-
gielskiej leksyki w sposób zauważalny.

4 K. Handke, Socjologia języka, PWN, Warszawa, 2008, s. 75.
5 E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich 

w języku polskim, WUJ, Kraków, 1995.
6 E. Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe, WUJ, Kraków, 2006.
7 M. Kuźniak & E. Mańczak-Wohlfeld, Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie, 

2014.
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Powyższe zabiegi słowotwórcze wspomagające kształtowanie pongielskiego lek-
sykonu cechują się często niejednorodną konwencją ortograficznego zapisu poszcze-
gólnych słów. Wariantywność ortograficzna jest wpisana w naturę pongielskiego, 
a przez fakt, że jest on jedynie sporadycznie używany w komunikacji pisemnej 
a prawie wyłącznie używany w komunikacji ustnej, to baza leksykograficzna pon-
gielskiego musi wyróżniać więcej niż jedną formę zapisu dla jednego wyrazu. 
W swoich badaniach leksykograficznych na zebranym materiale z pongielskiego lek-
sykonu nagromadziłam pokaźną liczbę przykładów zaświadczających o takiej stałej 
charakterystyce pongielskiego słownictwa. Np. „takenąć” (poprzez uzupełnienie 
angielskiego rdzenia o odpowiedni polski przyrostek), „teiknąć” (poprzez translite-
rację angielskiego rdzenia na modłę wymowy polskiej – wariant 1 – wzbogaconego 
o odpowiedni polski przyrostek), czy „tejknąć” (poprzez transliterację angielskiego 
rdzenia na modłę wymowy polskiej – wariant 2 – wzbogaconego o odpowiedni 
polski przyrostek) to trzy odmienne warianty ortograficznego zapisu tego samego 
słowa, z których tylko pierwszy zawiera angielski rdzeń w oryginalnym zapisie.

W sposób naturalny angielskie pożyczki do współczesnej polszczyzny mają 
stały lub niestały charakter, a zdaniem Witalisz8 można dokonać ich podziału 
jeszcze na pożyczki uzasadnione i na zbędne. Można by przypuszczać, iż angiel-
skie zapożyczenia do polszczyzny wynikające z powstawania w świecie anglosa-
skim nowych technologii i nowinek technicznych, takich jak E-mail czy Internet, są 
potrzebne w polszczyźnie, a nawet więcej, że są oczekiwane przez użytkowników 
polszczyzny. W konsekwencji powyższe przypuszczenie każe postawić tezę, iż 
angielskie pożyczki w pongielskim, z punktu widzenia użytkowników języka pol-
skiego, będą, stosując podział Witalisz9 (ibid.), klasyfikowane jako zbędne. W przy-
padku pongielskiego używanego w kraju anglosaskim dzieje się jednak inaczej.

Pongielskie zapożyczenia mają silny nośnik kulturowy; przy ich inicjowaniu 
w polszczyźnie nie idzie wyłącznie o sprawne przekazywanie funkcji czy sposobu 
działania nowopowstających desygnatów w rzeczywistości pozajęzykowej użyt-
kownikom języka nie-angielskiego, lecz idzie raczej o budowanie i zacieśnianie 
kontaktów homogenicznej społeczności polskiej zamieszkującej obczyznę z przed-
stawicielami autochtonicznej grupy użytkowników języka angielskiego dla spraw-
niejszej i skuteczniejszej wymiany informacji w kontaktach interkulturowych na 
tym samym terytorium. Pożyczki z jednego języka wprowadzają do innego cechy 

8 A. Witalisz, Anglosemantyzny w języku polskim, Tertium, Kraków, 2007, s. 197.
9 A. W, Anglosemantyzny w, op. cit., 197.
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swojej natywności, przez co język zapożyczający ulega wzbogaceniu (Thomason 
and Kaufmann10). Obserwacja natury tego procesu pozwala wskazać najczęściej 
występujące środki językowego wyrazu angielskich pożyczek w pongielskim.

Poza najbardziej produktywnym mechanizmem derywacyjnym stosowanym do 
powoływania angielskich pożyczek w pongielskim, tj. przez afiksację (użycie angiel-
skiego rdzenia (w oryginalnej pisowni lub po zastosowaniu transliteracji) „obłożo-
nego” polskimi przedrostkami i przyrostkami, np.: „zalukać” lub „zalookać” (z angiel-
skiego to look: patrzeć, obserwować) – co może znaczyć popatrzeć, przyglądać się, 
zaglądać w coś, zaglądać na coś lub zaglądać gdzieś), kolejnym zabiegiem słowo-
twórczym w pongielskiej leksyce jest tworzenie zestawień w formie zrostów „obło-
żonych” polskimi przedrostkami i przyrostkami. Najczęściej spotykanymi typami 
zrostu są kolejno połączenie RZECZOWNIKa z RZECZOWNIKiem (np.: “travel-
karta” – bilet lub karta przejazdowa w transporcie publicznym – (ang. travelcard)), 
połączenie RZECZOWNIKa z PRZYMIOTNIKiem lub PRZYMIOTNIKa z RZE-
CZOWNIKiem (np.: “ lejtałersy” – późne godziny pracy, praca do późna lub nadgo-
dziny – (ang. latehours)), a także połączenie RZECZOWNIKa + PRZYSŁÓWkiem 
(np.: “workałt” – ćwiczenia fizyczne lub sprawnościowe – (ang. workout)).

Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o jeszcze jednym produktywnym pro-
cesie derywacyjnym łatwym do wskazania w pongielskim, tj. derywacji wstecznej 
(ujemnej). Wyniosła z angielszczyzny tendencja do skrótowości wypowiedzi 
i wszechobecne stosowanie wszelakiej maści skrótowców przez użytkowników 
języka angielskiego zachęca polaków do nieomal nawykowego implementowania 
tego procesu derywacyjnego w pongielskim właśnie. Także i tu, w sposób oczy-
wisty, użytkownicy pongielskiego dysponują możliwością wariantywnego two-
rzenia zapisu ortograficznego tworzonej leksyki: „smart” (z angielskiego smatrt-
phone: przenośne urządzenie telefoniczne z funkcją urządzenia multimedialnego) 
albo „public” (z angielskiego public transport: transport publiczny).

O ile derywacja prozodyczna nie ma w zasadzie zastosowania przy powoły-
waniu nowych jednostek słownych w pongielskim, o tyle derywacja alternacyjna 
takie zastosowanie znajduje; jest ona szczególnie produktywna w przypadku budo-
wania zdrobnień imion, pseudonimów, nazw lokalizacji geograficznych, czy także 
rzeczowników pospolitych nader często używanych lub mających dla mówcy war-
tość sentymentalną: „afterek” (z angielskiego after: poranne spotkanie towarzyskie 

10 S.G. Thomason & T. Kaufman, Language Contact, Creolization and GeneticLinguistics, 
University of California Press, Oxford, 1988, s. 37.
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organizowane z miejsca po nocnej imprezie; „idziemy na aftera” „idziemy na 
afterka” – derywacja alternacyjna). To kolejny dowód na przynależność pongiel-
skiego do socjolektu nazywanego przez Kwirynę11 „językiem familijnym”.

Każdy z powyższych procesów słowotwórczych nosi znamiona dokonywania 
zapożyczeń jeżeli nie całego materiału leksykalnego wchodzącego w skład leksemu 
wprowadzanego do języka polskiego np. z angielszczyzny to przynajmniej jego 
rdzenia obudowanego przedrostkiem lub przyrostkiem; najczęściej są to pożyczki 
tworzone poprzez transliterację lub powtórzenie formy ortograficznej leksemu przej-
mowanego z angielszczyzny, poprzez amortyzację oraz poprzez dokonywanie kalki 
semantycznej. Z jednej strony należy tu nadmienić, iż stopień „spolszczenia ortogra-
ficznego” zapożyczanego elementu leksykalnego do pongielskiego zależy w zdecy-
dowanej mierze od częstotliwości użycia tej pożyczki przez użytkowników pongiel-
skiego i od sposobu jego wymowy. Tak wynika z moich badań terenowych i z analizy 
zbieranego od ponad dekady materiału leksykograficznego z tego zakresu studiów 
socjojęzykowych. Z drugiej strony angielskojęzyczne leksemy mające funkcję inter-
nacjonalizmów wzbogacających globalny angielski (ang. global English), nieomal 
automatycznie „wnikają” w strukturę komunikacyjną nieomal wszystkich języków 
narodowych, poprzez zajmowanie stałego miejsca w ich leksykonie. Posiadają one 
niezmienną reprezentację ortograficzną w tekście pisanym (przy założeniu, iż jego 
zapis jest realizowany poprzez alfabet łaciński), jednak niejednorodną reprezentację 
w tekście mówionym. Dobrym przykładem jest pożyczka Google będąca jednocze-
śnie nazwa własna, nazwą marki i znakiem towarowym. Ta zapożyczona do języka 
polskiego jednostka leksykalna – klasyczny przykład anglicyzmu – wraz z rozwojem 
globalnej sieci przesyłu informacji jaką jest Internet od samego początku ma usyste-
matyzowany zapis ortograficzny google bez opcjonalnej, pobocznej wariantywności 
ortograficznej np. gugle czy gugyl. Kwestia wymowy tej pożyczki w polszczyźnie jest 
usystematyzowana, ale jest tylko częściowo usankcjonowana12 i przez to nie wystę-
puje bazowy punkt odniesienia do jej wymowy (czyli do genusa). Zastosowanie mają 

11 K.H., Socjologia języka, s. 75. 
12 Nie wszystkie współczesne słowniki języka polskiego jednolicie ujmują kwestię 

wymowy rdzenia Google/google: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i inter-
punkcji (red. Edward Polański, PWN, Warszawa, 2016, s. 444 podaje dwa warianty zapisu orto-
graficznego w języku polskim dla: samego rdzenia „Google” przy czasowniku oraz dla rdzenia 
zoperowanego derywacją „googlować” przy czasowniku; natomiast Słownik ortograficzny 
PWN z wymową (red. Aleksandra Kubiak-Sokół, PWN, Warszawa, 2008) na s. 205 podaje dwa 
warianty wymowy w języku polskim: [gugle] oraz [gugl]. 
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jedynie jej differentia, czyli równoważne warianty, z których każdy będzie znajdował 
zwolenników w praktycznej komunikacji oralnej. W takiej sytuacji użytkownicy 
pongielskiego nie dokonują już zapożyczenia takiego słowa wprost z angielskiego 
a jedynie „udomawiają” tę angielską pożyczkę „osiadłą” w kanonie komunikacyjnym 
języka polskiego na swoje potrzeby komunikacyjne. Wariantywność jest oczywiście 
zależna także od medium przesyłu komunikatu tekstowego, a im jest on mniej ogra-
niczony zasadami językowymi, tym stopień wariantywności jest większy; widać to 
dobitnie na przykładzie mediów elektronicznych, jak Fabebook13.

2.0. Czy normotypiczność pongielskiego w ogóle występuje? 
Komunikacyjne cechy składniowe pongielskiego

Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Aby można było mówić o normie 
w komunikacji językowej w pongielskim należy wpierw ustalić, jaka jest jednolita 
wykładnia poprawnego ortograficznego zapisu leksyki ponglielskiej i jaki jest kanon 
składniowy oraz stylistyczny formułowanych komunikatów tekstowych przez użyt-
kowników pongielskiego? Dla wszystkich trzech mierzalnych aspektów użycia języka 
ustalenie jednolicie obowiązującego genusa jest najprościej rzecz ujmując niemożliwe, 
gdyż kontakty językowe przy użyciu pongielskiego mają charakter indywidualny:

Kontakty indywidualny (prywatny) występuje wtedy, gdy nadawca i odbiorca bezpo-
średnio i wspólnie kształtują tekst (także pod względem formalnym), przyjmują naj-
bardziej odpowiadającą im formę kodu (mogą na przykład do siebie mówić, pisać, 
rysować, używać różnych alfabetów, wykorzystywać „mowę ciała”), stosując różnego 
rodzaju skróty wypowiedzi, odwołując się do presupozycji, co oczywiście wpływa na 
ostateczny kształt tekstu, a nawet na formę poszczególnych składników wypowiedzi14.

Oczywiście kontakty te „uwikłane są” w relacje nie stricte jednojęzyczne. Nie 
są też stricte dwujęzyczne15, mimo iż ewentualna dwujęzyczność nie będzie miała 

13 M. Dąbrowska, Variation in Language: Faces of Facebook English, Peter Lang, Frank-
furt, 2013.

14 W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej polszczyzny, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003, s. 100.

15 Żydek-Bednarczuk (2007: 223) widzi dwujęzyczność w następujący sposób: „[m]ożna 
o niej mówić z punktu widzenia osoby przebywającej poza granicami kraju, ale także osoby, 
która uczy się lub komunikuje w języku obcym w Polsce”.
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stałego zastosowania w tego typu kontaktach. Trudno jest wypracować prak-
tyczny i możliwy do skutecznego użycia i sprawdzenia model poprawności języ-
kowej noszący znamiona normy. O ile możliwe jest wypracowanie określonych 
zachowań językowych i ewentualne dokonanie ich precyzyjnej kategoryzacji, to 
już wyszczególnienie jednolitego prototypu dla tych zachowań w skodyfikowany 
sposób nie jest na tym etapie rozwoju pongielskiego jeszcze możliwe. W konse-
kwencji więc nie można mówić o „normie wzorcowej”16 w zakresie użycia pongiel-
skiego. Uprawnione jest natomiast poszukiwanie regularności stosowania pongiel-
skiego przez jego użytkowników, co może doprowadzić do skatalogowania “normy 
użytkowej”17 cechującej pongielski. I nie ma tu żadnego znaczenia, iż pongielski 
występuje w dość szerokim użyciu od połowy poprzedniego wieku w USA, bo siła 
jego oddziaływania słabnie, a brak stałego napływu „polskiej krwi” prowadzi do 
osłabiania potencjału słowotwórczego wciąż dużą grupę osób mieniących się użyt-
kownikami pongielskiego w USA.

3.0. Społeczny wymiar użycia pongielskiego: środowiskowe cechy 
składniowe pongielskiego

Zdaniem Błasiak-Tytuły18 (2011: 84) polscy emigranci na terenie Wielkiej Brytanii 
(jak podaje autorka w latach 2007–2009) używają angielskiego, polskiego i pon-
gielskiego w odmiennych sytuacjach komunikacyjnych:

– języka angielskiego – w pracy, w szkole, w urzędach, w sklepach, w gronie Brytyj-
czyków/innych obcokrajowców;
– języka polskiego – podczas wizyt w Polsce, w oficjalnych sytuacjach w Wielkiej 
Brytanii, w rozmowach z innymi Polakami;
– ponglishu – hybrydy językowej – w codziennych kontaktach między sobą, świado-
mie wykorzystując mowę bilingwalną, w pracy, w szkole, w sklepach, w komunika-
cji nieformalnej.

16 A. Cegieła, Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polsz-
czyźnie, Wrocław, 1996, s. 25–35.

17 Ibidem, s. 25–32.
18 M. Błasiak-Tytuła, Dwujęzyczność i ponglish: zjawiska językowo-kulturowe polskiej emi-

gracji w Wielkiej Brytanii, Collegium Columbinum, Kraków, 2011, s. 84.
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Dodatkowo tych samych emigrantów cechuje „niezrównoważona dwujęzycz-
ność polsko-angielska”19, gdyż obok polskiego będącego nadal językiem dominu-
jącym coraz wyraźniej zaczyna pojawiać się angielski, jako język funkcjonalny. 
Ma to związek z krzepnięciem społeczności polskiej w konglomeracie społecznym 
na Wyspach Brytyjskich, na temat którego to procesu powstaje coraz więcej opra-
cowań naukowych także w sferze badań społecznych, np. Guzicka20 czy Rosteka 
i Uffelmanna21.

Społeczne uwarunkowania użycia języka angielskiego przez Polaków i jego 
hybrydy – jaką jest pongielski – w grupie środowiskowej to domena socjologii 
języka. Sposób recepcji środowiskowej Polaków żyjących na Wielkiej Brytanii, 
badanej w oparciu także o wpływ stopnia znajomości angielskiego przez naszych 
rodaków, co prowadziła Woźniak22, jest uzależniony od ich umiejętności komuni-
kacyjnych z grupą narodową angielskojęzyczną; widać to także po analizie obrazu 
Polaków w mediach w Wielkiej Brytanii, jak dowodzi Woźniak23. Pongielski jest 
kontrproduktywny w budowaniu i utrzymaniu pozytywnej recepcji polskiej społecz-
ności narodowej w Wielkiej Brytanii, jako nieskorej do asymilacji środowiskowej, 
a przez to mało poznanej społeczeństwu brytyjskiemu. To oczywisty humbug. 
Polacy – reprezentujący białą, Chrześcijańską społeczność błyskawicznie asymilują 
się ze społecznością angielską, w przeciwieństwie do napływowych grup arabskich 
z kręgu religii Islamskiej.

3.1. Tematy rozmów użytkowników pongielskiego

Trudno jest wyrokować, czy faktycznie użycie pongielskiego przez Polaków 
zamieszkujących Wielką Brytanię negatywnie wpływa na odbiór grupy narodowej 
polskiej przez autochtonów, gdyż pongielski jest używany z samej reguły wyłącznie 

19 Ibidem, s. 84.
20 D. Guzicka, Dzieci w Polsce a skutki migracji zarobkowych rodziców, Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin, 2010, s. 159–169. 
21 J. Rostek & D. Uffelmann, Contemporary Polish Migrant Culture and Literature in Ger-

many, Ireland, and the UK, (eds.) Joanna Rostek and Dirk Uffelmann, Oxford, 2011.
22 J. Woźniak, Discursive Representations of Polish Migrants in the British Media Space: 

Us and Them Relation in Selected Press Titles, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 
2015.

23 Ibidem, s. 108.
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w środowisku polskojęzycznym (Garcarz24). Regułę tę potwierdzają obserwacje 
wyników ankiet respondenckich badań socjojęzykowych, które prowadzę. Sami 
użytkownicy pongielskiego deklarują, iż stosują go (a) w relacjach zawodowych – 
kiedy relacje te opierają się na zasadzie kontaktów z innymi Polakami – oraz (b) 
w relacjach niezawodowych – kiedy relacje te opierają się na zasadzie kontaktów 
z innymi Polakami. W relacjach typu b, czyli w relacjach niezawodowych, głów-
nymi tematami podejmowanymi w rozmowach jest życie rodzinne, praca, wszystko 
to, co jest związane i/lub dotyczy ważnych dla Polaków spraw związanych z Polską 
(rodzina pozostała w Polsce, sprawy społeczne, polityczne, itp.), społeczność auto-
chtonów i relacje z nimi, zdrowie, a także zainteresowania. Pozostałe kategorie 
można sklasyfikować, jako mikrokategorie, co pozwala zamknąć je w zbiorczym 
zakresie zatytułowanym „inne”.

4.0. Socjojęzykowa natura pongielskiego

Patrząc na pongielski z perspektywy użytkownika języka polskiego stanowi on 
zagrożenie dla stabilnego rozwoju skodyfikowanej polszczyzny, w której normy 
dają zasadniczą wykładnię genusa w konfrontacji z differenią. Obserwując to samo 
zjawisko z pozycji użytkownika angielszczyzny należy dojść do wniosku, iż obec-
ność pongielskiego na socjojęzykowej mapie Europy stanowi zagrożenie dla stabil-
nego rozwoju skodyfikowanej angielszczyzny.

Pongielski bazuje na zapożyczeniach, choć jednocześnie tworzy neologizmy 
mające wykazywalną pozycję we współczesnej polszczyźnie. To szczególnie kalki 
semantyczne z angielszczyzny są obficie „wstrzykiwane” w obieg językowy polski 
poprzez pongielski, jak np. „to nie ma sensu, to się nie dodaje” (z angielskiego it 
doesn’t make sens. It doesnt’t add up: ma się to jak piernik do wiatraka). Wbrew 
obiegowym opiniom, jak np. tej autorstwa Rozpędowskiego25: „[p]onglish jest 
często używany także w celu autoprezentacji – zwłaszcza w środkach masowego 
przekazu przez osoby publiczne i celebrytów. Służy on manifestacji oryginalności, 
ale także podkreśleniu np. swojego pochodzenia czy otwarcia na kulturę Zachodu”, 

24 M. Garcarz, „Socjojęzykowe jestestwo pongielskiego (ang. Ponglish): jak należy go ter-
minologicznie traktować?”. [W:] Angela Bajorek, Edward Białek, Małgorzata Chrobak (red.) 
Orbis Linguarum 48, Atut, Wrocław, 2018.

25 M. Rozpędowski, „’Du ju spik ponglish’? O językowo-kulturowej hybrydzie XXI w. 
w wybranych przekazach popkultury”. [W:] Kwartalnik: Nauka o mediach 2015 (2).
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pongielski jest skutecznym sposobem komunikacji opartym na kwazipidżynie i nie 
ma natury odmiennego „kodu językowego” ponieważ jego część zasadniczą sta-
nowi leksyka, bez której komunikacja w pongielskim nie zaistnieje.

 − Pongielski jest częścią jestestwa socjojęzykoznawczego Polaków żyjących 
w krachach anglosaskich, kiedy Polacy utrzymują międzykulturowe kon-
takty językowe. Pongielski czerpie leksykę z angielszczyzny i spolszcza ją 
składniowo i fleksyjnie. Taka leksyka nie posiada ekwiwalentu ani odpowied-
nika w polszczyźnie używanej przez Polaków w krajach anglosaskich i w kon-
sekwencji zmiana kodu językowego (ang. code-switching) staje się mark-
erem kwazipidgina nabywającego w kolejnym wzrastającym w nim pokoleniu 
w przyszłości cech nie tyle pidżyna, czy creola, co w końcowej fazie rozwoju 
cech dialektu. Pongielski opiera się na leksyce nowotworzonej, nie będącej 
zapożyczeniami z angielszczyzny;

 − Pongielski nie jest częścią jestestwa socjojęzykoznawczego Polaków 
żyjących w Polsce, kiedy utrzymują Oni międzykulturowe kontakty językowe 
z przedstawicielami kultury anglosaskiej. Pongielski nie czerpie leksyki 
z angielszczyzny używanej na terytorium Polski. Leksyka współczesnej polszc-
zyzny posiada zarówno ekwiwalenty jak i odpowiedniki angielskiej leksyki 
zapożyczanej do niej przez rodzimych użytkowników języka polskiego. W kon-
sekwencji nie następuje zmiana kodu językowego (ang. code-switching) i polszc-
zyzna nie staje się markerem pidgina nabywającego w kolejnym wzrastającym 
w nim pokoleniu w przyszłości cech nie tylko creola, ani też dialektu. Polszc-
zyzna coraz częściej czerpie z leksyki nowo zapożyczanej z języka angielskiego 
i przestaje spolszczać ją składniowo i fleksyjnie.

Z perspektywy rodzimych użytkowników języka angielskiego pongielski 
musi być odbierany jako językowy chwast komunikacyjny, którego popularność 
wzmacnia tendencje globalizacji językowej jednocześnie osłabiającej normotypicz-
ność genusowej angielszczyzny. Erozja standardów językowych leży u podstaw glo-
bisza – komunikacyjnego „cos tam, coś tam” będącego emanacją „rób ta, co chce 
ta” w języku i z językiem. Mając w pamięci wykładnię prawa Kopernika-Greshama 
o denominacji pieniądza, co ma, moim zdaniem zastosowanie także do tendencji 
rozwojowych w języku, samą angielszczyznę trawi choroba autoimmunologiczna 
i w konsekwencji język angielski unicestwia siebie sam.
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Streszczenie

Pongielski (ang. ponglish) „na Wyspach”: środowisko, użytkownicy, charakte-
rystyka językowa
Kto, gdzie, w jakim celu i przy pomocy jakich środków językowego wyrazu używa 
pongielskiego (ponglisha) obecnego na socjojęzykowej mapie Wysp Brytyjskich 
i Republiki Irlandii. Pewne jest, że środowisko podobnie jak użytkownicy języka 
kształtują sposób komunikacji, szczególnie w sytuacji bezpośrednich kontaktów 
językowych, jak ma to miejsce w przypadku Polaków zamieszkujących Wielką 
Brytanię i Republikę Irlandii. Niniejszy tekst omawia charakterystykę tych kon-
taktów na niwie relacji środowiskowych, komunikacyjnych i językowych w ramach 
społeczności polskiej zamieszkującej Wysp Brytyjskie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przenikania angielskiej leksyki do „słownika” polskiego przynależnego 
Polakom zamieszkującym tę anglosaską lokalizację geograficzną.

Abstract

Ponglish (Pol. pongielski) in the British Isles: Its social, communicational, and 
linguistic study
What is Ponglish and how can it be linguistically classified with the use of sociolin-
guistic terminology: as a newly created register, style, or a variation of both Polish 
and English? Ponglish does not exist without connections wih its users – that is 
Poles born and brought up in Poland – with their second culture and with the second 
language, which is the environment of Anglo-Saxon world, where English is the 
first and official language of that geographical location. This theoretical article is 
a proposition of a sociolinguistic discussion on this linguistic phenomenon. The pri-
mary objective here is an attempt to answer the question: what is the communica-
tion identity of Ponglist set in outside of Poland and who to research it?
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Adjective-Noun Collocations in Translation

1. Introduction

Already very early translation theorists, such as St. Jerome1 and Martin Luther, dis-
cussed the question of strategies for translation of idioms, proverbs, metaphors and 
similes. St. Jerome stressed the need of coordination of translation strategies (word-
for-word or sense-for-sense) with the genre of the original, while Luther advocated 
the necessity of adaptation of figurative language to the target language culture, 
a question that has been eagerly debated in later literature on translation, among 
others by Schleiermacher2, Jakobson3, and Nida4. Current translation theorists enu-
merate several possible methods for translation of idioms and (literary) metaphors: 
a translator may, if possible, use a target language idiom of similar meaning of form 
as the source language expression; he/she may employ a paraphrase or even omis-
sion, combined with compensation, i.e. addition of a figurative element in another 
place in the translated text5). All those techniques obviously require understanding 

1 Jerome, Letter to Pammachius, (in:) The Translation Studies Reader, ed. L. Venuti, 
Routledge, New York, London 2000, p. 21–30.

2 F: Schleiermacher, On the Different Methods of Translating, (in:) The Translation Stu-
dies…, op. cit., p. 43–63.

3 R. Jakobson, On linguistic aspects of translation, (in:) The Translation Studies…, op. cit., 
p. 138–144.

4 E. Nida, Toward a Science of Translating. E.J. Brill, Leiden 1964.
5 M. Baker, In Other Words, Routledge, London/New York 1992.
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of the idiom/metaphor. While we can assume that typical idioms, like it’s raining 
cats and dogs are lexicalized items, learned in a similar way as the nonfigurative 
target language vocabulary, the question of learning and translating so-called con-
ceptual metaphors6 and language-specific collocations7 is more complex. As Baker8 
(1992: 47) puts it, “…meaning cannot always account for collocation patterning. 
If it did, we could expect carry out (…) or even perform to collocate with visit. 
Yet, English speakers typically pay a visit”. Many collocations, especially combi-
nations of semantically light verbs and nouns (like pay a visit, deliver a speech) or 
adjectives and nouns (heavy rain, strong tea, high hopes) may be comprehensible 
if translated word-for word into another language, yet they often sound “odd” and 
reveal the lack of real translation competence. In most cases, translation of this kind 
of collocations requires either adaptation to the target language (i.e. choosing a lex-
ical item with another core meaning), or at least modulation (choosing a lexical item 
with has a similar meaning to the source word, but differs with respect to certain 
semantic features9. An additional complication is due to the fact, that certain collo-
cations are specific with respect to style and/or register10. Hence, processing of col-
locations in translation is not a trivial task. This chapter will be devoted to adjec-
tive-noun collocations. It has been observed by several linguists that the semantics 
of adjectives is to a high degree conditioned by their frequent nominal collocates. 
Aitchison11 gives a lot of convincing psycholinguistic evidence for the claim that 
collocational links in our mental lexicon are “powerful and long-lasting”; she illus-
trates this statement by a figure showing collocational connections between adjec-
tives and nouns, such as yellow-fever, blue-moon, green-finger, black-mood, black-
jet…She also observes, that while the semantics of nouns seems to be determined 

6 G. Lakoff and M. Johnson,., Metaphors we live by, University of Chicago Press, Chicago 
1980,

7 M. Baker, In Other… op.cit., E. Dura and B. Gawronska, Towards Automatic Trans-
lation of Support Verbs Constructions: the Case of Polish ‘robić/zrobić’ and Swedish ‘göra’. 
(in:) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, ed. 
Z. Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań 2005, p. 450–454. Papafragou, A., Figura-
tive language and the semantics-pragmatics distinction, “Language and Literature”, No 5/1996, 
p. 179–193.

8 M. Baker, In Other… op.cit., p. 47
9 Vinay, J.P., Darbelnet, J., Comparative Stylistics of French and English: A Methodology 

for Translation. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia 1995 [1958].
10 M. Baker, In Other… op.cit., p. 52
11 J. Aitchison, Words in the Mind, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge 1994, p. 90.
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mostly by their relations to other nouns (hypo-/hypernymy, synonymy, meronomy), 
adjectives “are rather different. They are less independent, and often rely for their 
interpretation on the noun to which they are attached (…): a rich cake is rather dif-
ferent from a rich businessman”12. The “lack of independence” in adjective seman-
tics is confirmed by many psycholinguistic experiments. The results of association 
tests are especially illustrative: while the majority of responses to noun stimuli in 
adults are also nouns, around half of the responses to adjective stimuli are their 
nominal collocates13. Those and similar observations have been built into the large 
electronic lexical database WordNet14 and proved to facilitate lexical search as 
well to be very useful for language learners and translators. However, even such 
impressive and – to a very high degree – psycholinguistically plausible dictionary 
as WordNet cannot comprise all the knowledge about collocations that is encoded in 
practical language use15. Large text corpora are a splendid complement to lexicons 
and they should be regarded as an equally obvious translation aid as dictionaries. In 
the following, the use of corpora in discovering different semantic shades of adjec-
tives and their collocates will be demonstrated. The main goal of the research is to 
establish a picture of the semantics of the English adjective heavy and its translation 
equivalents in Polish and Swedish. The proposed methodology can, as I hope, suc-
cessfully apply to other adjectives and other languages.

12 J. Aitchison, Words in… op. cit. p. 104
13 Gawronska, B., Adjectives in translation: an experimental study of cognitive links, (in:) 

Proceedings of the 5th ISEL Conference ExLing, ed. A. Botinis, University of Athens, Athens 
2012, p. 125–129

14 Fellbaum, C., Gross, D., Miller, K., Adjectives in WordNet, (in:) WordNet: An Electronic 
Lexical Database, ed. C. Fellbaum, MIT Press, Cambridge, MA, 1998, p. 26–39.

15 Gawronska, B., Erlendsson, B. Reducing Ambiguity by Cross-Category Connections, 
(in:) WordNet and Other Lexical Resources: Applications, Extensions and Customizations, 
NAACL, Pittsburgh 2001, p. 189–192. Giora, R., On our mind: Salience, context, and figurative 
language, Oxford University Press, Oxford 2003. Klein, D.E., Murphy, G.L., Paper has been 
my ruin: conceptual relations of polysemous senses, “Journal of Memory and Language”, No 
47/2002, p. 548–570. 
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2. Data Sources and Data Retrieval

Collocations with heavy and their Polish and Swedish counterparts were extracted 
from the Acquis parallel corpus of European Union regulations, available through 
the search and concordance tool Culler, developed by the Swedish company Lex-
ware Labs16. Table 1 shows the size of the text collections in respective language.

Table 1. The size of the Acquis corpora available through Culler

Language Word tokens

English 33 043 506

Polish 26 863 903

Swedish 27 335 005

The differences in the numbers of word tokens are clearly due to typological 
factors (analytic vs. synthetic languages). The texts are aligned on sentence level. 
All texts are morphologically annotated using the Stanford tagger17. Culler thus 
gives the user the possibility of specifying the context of the key word by word-
class variables. For example, the search string heavy &noun returns all instances of 
the adjective heavy immediately followed by a noun; the Polish search string ciężki 
&noun results in all phrases containing any flection form (any number, gender and 
case form) of the Polish adjective followed by a noun (Picture 1). If the user clicks 
on a retrieved phrase, the system displays a window containing the whole para-
graph where this phrase occurs, aligned with the equivalent (parallel) paragraph in 
another language (Picture 2). The link nla.se/culler2 provides access to parallel texts 
in Swedish and English, while Polish and Swedish parallel texts are accessible from 
the link nla.se/culler3.

16 http://www.nla.se/lexware/ last visited 2019–01–30
17 https://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml, K. Toutanova et al., Enriching the Know-

ledge Sources Used in a Maximum Entropy Part-of-Speech Tagger. (in:) Proceedings of the Joint 
SIGDAT Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Very Large 
Corpora, EMNLP/VLC, 2000, p. 63–70. K. Toutanova et al., Feature-Rich Part-of-Speech Tag-
ging with a Cyclic Dependency Network, (in:) Proceedings of HLT-NAACL 2003, p. 252–259.
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Picture 1. A fragment of Culler search results given the querry ciężki &noun

PrEN ISO 14596 dla ciężkiego oleju opałowego i okrętowego oleju napędowego; 
b) metoda EN 24260 (1987 r.), ISO 8754 (1992 r
jego destylacji, zalicza się do kategorii ciężkich olejów opałowych przeznaczonych 
do użycia jako paliwo, gdzie mniej niż 65% objętości (włączając straty) destyluje w
objęty kodem CN 2710 00 69, – ciężki olej napędowy objęty kodami CN od 
2710 00 74 do 2710 00 78, – gaz płynny objęty
2001 r. natomiast przemysł wspólnotowy poniósł ciężkie straty, a zwroty z inwestycji 
i przepływy pieniężne miały wartość ujemną, mimo ograniczenia nadmiaru wspólno-
towych mocy
wjazdu i stałego przebywania, – zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, – nielegalny 
handel organami i tkankami ludzkimi, – porwanie, bezprawne przetrzymywanie 
i branie zakładników

Picture 2. Parallel text paragraphs (Polish-Swedish) retrieved by clicking on 
the phrase ciężkiego oleju (‘heavy oil’+genitive) in line 1 in Picture 1.

2. Metoda odniesienia przyjęta dla okre-
ślania zawartości siarki jest zdefinio-
wana następująco:
a. metoda ISO 8754 (1992 r.) i PrEN ISO 

14596 dla ciężkiego oleju opałowego 
i okrętowego oleju napędowego;

b. metoda EN 24260 (1987 r.), ISO 8754 
(1992 r.) i PrEN ISO14596 dla oleju 
napędowego. 

2. Den referensmetod som skall till-
lämpas för att fastställa svavelhalten 
skall vara den som definieras av
a. ISO-metod 8754 (1992) och PrEN ISO 

14596 för tung eldningsolja och marin 
dieselbrännolja

b. EN-metod 24260 (1987), ISO 8754 
(1992) och PrEN ISO 14596 för diesel-
brännolja. 

The data were collected in the following steps:
1)  English collocations were retrieved using the search phrase heavy &noun
2)  Swedish translation equivalents were extracted from the aligned English-

Swedish paragraphs
3)  in the parallel Swedish-Polish corpus, all Swedish equivalents of the most fre-

quent English collocations with heavy were found and their Polish equivalents 
were retrieved

4)  from the Swedish corpus, collocations with the prototypical equivalent of 
heavy – tung were extracted (search phrase tung &noun)
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5)  collocations with ciężki were retrieved from the Polish corpus (search phrases 
ciężki &noun and &noun ciężki18)

6)  for those phrases with ciężki and tung that were not present among the results of 
steps 2) and 3), English equivalents were extracted.

In addition, collocations with ciężki and tung were extracted from non-parallel 
corpora of miscellaneous prose in order to investigate whether there are any dif-
ferences between collocation patterns in legal/administrative texts and non-specia-
lized texts.

3. Analysis and Results

Table 2 shows a part of the results of step 1) in the data retrieval process. The table 
contains top 20 from a list of 100 most frequent English nouns (types) occurring 
after heavy in the Acquis corpus. From the semantic point of view, these nouns can 
be divided into three groups: a) technical (mainly chemical) terms: heavy metal, 
heavy oil, heavy water; b) concrete nouns possessing physical weight (vehicle, 
goods), and c) nouns occurring in collocations where heavy does not refer to phys-
ical weight (investment, price, workload). Nouns such as rain, rainfall, snowfall will 
in the following analysis be regarded as belonging to category c), since, albeit these 
nouns refer to physical phenomena, the adjective heavy in combination with them 
does not express measurable weight, but rather intensity. Such nouns as burden and 
weight may be used both in a concrete sense and metaphorically; however, in the 
Acquis English corpus only metaphorical uses of these nouns have been found (for 
example: Nevertheless, it also pointed up the heavy weight of the past and Adequate 
social protection mechanisms place a particularly heavy  burden on the weaker 
sectors of the population). Two of the nouns listed in Table 2: duty and grade are 
excluded from the analysis, since they occurred after heavy only as parts of com-
pound nouns (heavy grade oils and heavy duty vehicles).

18 Polish adjectives may occur in postnominal position.
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Table 2. Frequent English nominal collocates (types) of heavy occurring  
in the Acquis corpus

Number of occurrences
in collocation with heavy Nouns (types)

 138  metals 

 122  goods 

 36  duty 

 29  fuel 

 24  metal 

 14  losses 

 10  burden 

 9  oils 

 8  vehicles 

 7  grade 

 7  rains 

 6  investment 

 6  price 

 6  rainfall 

 6  snowfalls 

 5  industries 

 5  investments 

 5  workload 

 4  steel 

 4  water 

Table 3 shows that the waste majority of frequent concrete nouns and technical 
terms with heavy is translated word-for-word, heavy replaced by its prototypical 
equivalents tung and ciężki. The nouns (lemmas) correspond to types of concrete 
nouns in the list of 100 most frequent nominal collocations with heavy.
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Table 3. Frequent English concrete nouns and technical terms (lemmas) 
occurring in the Aquis corpus with heavy and their Swedish and Polish corpus 

equivalents with tung/ciężki

English Swedish Polish

1 animal djur Zwierzę

2 carcass slaktkropp Tusza

3 diesel dieselolja olej napędowy

4 fuel olja benzyna, paliwo

5 goods produkter, gods Produkty

6 industry industri Przemysł

7 lamb lamm Jagnięta

8 load last, varor ładunek 

9 lorry lastbil samochód ciężarowy*

10 nucleus atomkärna Jądro

11 metal metall Metal

12 oil olja olej 

13 pig svin *

14 products produkter produkty 

15 steel stål Stal

16 truck lastbil ciężarówka*

17 traffic trafik transport

18 vehicle fordon Pojazd

19 water vatten Woda

20 weaponry vapen Broń

The table cells marked by asterisk require some brief comments. The Polish 
equivalents of heavy lorry/heavy truck are either adjective-noun combination 
samochód ciężarowy, or the single noun ciężarówka – a more colloquial form of 
the expression samochód ciężarowy. Neither of the Polish terms contains the adjec-
tive ciężki, but both ciężarowy and ciężarówka are derived from ciężar (‘weight’, 
‘burden’), which in turn is formed from ciężki. Thus, instead of the adjective 
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referring to physical weight, its stem is present. Heavy pigs (row 13 in Table 3) is an 
exception from the overall pattern; the phrase is not translated literally, although the 
word-for-word translation ciężkie świnie is grammatically and lexically fully accept-
able. The reasons for the choice of another equivalent, namely tuczniki słoninowe 
(most closely corresponding to bacon hogs) lie in the domain of stylistics and soci-
olinguistics. Świnia belongs to most frequent Polish derogative words, and ciężki in 
one of its non-prototypical meanings (to be discussed later in this chapter) is a fre-
quent element of Polish swearing phrases. The translator has no doubt made a right 
decision choosing a term from the technical register of agriculture instead of the lit-
eral equivalent. Apart of the cases explained above, only two exceptions from the 
principle of translating heavy as ciężki in the context of concrete nouns could be 
found: in one of them, the adjective has been omitted (heavy parcels has been trans-
lated as przesyłki ‘parcels’ only); in the second one, heavy clothing (referring to pro-
tective clothing) has been rendered as uciążliwa odzież ochronna (lit. ‘burdensome 
protective clothing’). In the Swedish texts, there are no other translations of heavy 
in front of concrete nouns (and in technical terms) than tung. Translations of heavy 
in the cases when the adjective does not refer to physical weight display a totally 
different pattern. Among the metaphorical instances of heavy elicited from the list 
of 100 most frequent collocations, none has been rendered as ciężki and only one 
as tung (heavy burden – tung börda; the Polish equivalents were duże obciążenie/
uciążliwy balast (lit. ‘large burden’/‘burdensome ballast’). A sample of translation 
variants is presented in Table 4.

In Table 4, we find one instance of translation by paraphrase (Polish, row 6): 
heavy losses are translated as (lit.) ‘under the level of being payable’). Otherwise, 
the pattern adjective-noun is retained (the Swedish morphemes de and det are defi-
nite articles). An interesting fact is that, although Swedish and Polish are not closely 
related, the most frequent equivalents of metaphorical heavy in both languages are 
each other’s default translations: duży – stor (‘big’/ ‘large’), silny – kraftig (‘strong’), 
wysoki – hög (‘high’), and znaczny – avsevärd (‘considerable’). However, the dis-
tribution of the Polish and Swedish adjectives in combinations with nouns overlaps 
only partially. Two translations of heavy in the material presented in Table 4 con-
tain adjectives that are not lexically equivalent with each other: Swedish svår (‘dif-
ficult’) and Polish poważny (‘serious’).

The fact that, in the investigated material, heavy in its metaphorical use almost 
never has been translated as tung and never as ciężki does not mean that these adjec-
tives cannot be used metaphorically. After searching the Polish and Swedish corpora 
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for nominal collocates of the two adjectives in question (steps 4) and 5) in the data 
retrieval procedure outlined in Section 2) the following frequent non-concrete collo-
cates have been found (Table 5).

It can easily be seen that several of the collocates of tung belong to the 
same semantic field, that could be called COOPERATION or COOPERATIVE 
EXCHANGE: they refer to market “players”, to work and related concepts (‘respon-
sibility’, ‘challenge’ ‘procedure’), and to formal discussions (‘argumentation’, 
‘objection’, ‘contribution’). Except from the context börda ‘burden’, tung in col-
locations with the Swedish nouns listed in Table 5 expresses rather positive values 
that may in most cases be covered by the English adjective important. On the con-
trary, Polish nouns occurring with ciężki are either inherently negative (‘illness’, 
‘injury’, ‘crime’, ‘disturbance’ etc.), or they form – together with the adjective – 
phrases referring to negative phenomena (ciężkie warunki – ‘difficult/bad condi-
tions’). The use of ciężki and tung was also investigated using non-parallel corpora 
of miscellaneous texts, mainly literary prose. The goal was to check whether the 

Table 4. Metaphorical use of heavy and Swedish and Polish equivalents of the 
English phrases in the Acquis corpus

English Swedish Polish

1 heavy burden stora utgifter duże wydatki

2 heavy fines stora bötesbelopp wysokie grzywny

3 heavy floods kraftiga översvämningar poważne powodzie

4 heavy frosts de svåra frosten silne przymrozki

5 heavy investments stora investeringar duże nakłady na inwestycje

6 heavy losses kraftiga förluster poniżej poziomu rentowności

7 heavy price det höga pris wysoka cena

8 heavy rains kraftiga regn silne opady

9 heavy rainfall stor nederbörd silne opady

10 heavy snowfalls kraftiga snöfall duże/obfite opady śniegu

11 heavy strain stora påfrestningar znaczne naciski

12 heavy workload avsevärd arbetsbörda znaczne obciążenie

13 heavy weight stor vikt duże znaczenie
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adjectives will display different behavior in less formal and stylistically more het-
erogeneous context. For Polish, phrases with ciężki were extracted from the mono-
lingual text collection Polish Books (67 821 432 word tokens, available on nla.se/
culler). From a list of 100 most frequent nominal collocates (types), metaphorical 
uses were selected (i.e. occurrences of ciężki with nouns denoting objects and phe-
nomena that cannot be characterized with respect to physical weight). The nominal 
collocates of metaphorical formed three main semantic groups:

 − EFFORT: praca (‘work’), roboty (‘forced labour’);
 − TIME PERIOD: dzień (‘day’), czasy (‘times’), chwile (‘moments’), noc 

(‘night’);
 − LIFE CONDITIONS: życie (‘life’), sytuacja, położenie (‘situation’), warunki 

(‘conditions’);
 − BREATHING: oddech (‘breath’), westchnienie (‘sigh’).

The use of ciężki with collocates belonging to the three first groups corresponds 
to English hard or difficult. The phrases with nouns denoting variants of breathing, 
however, can be translated into English using heavy, and so can two other frequent 
collocations found in the Polish Books corpus: ciężkie straty (‘heavy losses’) and 
ciężkie brzemię (‘heavy burden’). It is worth mentioning that heavy losses and heavy 

Table 5. Frequent nominal collocates of tung and ciężki in their  
metaphorical use

Swedish – tung Polish – ciężki

ansvar ‘responsibility’ choroba ‘illness’

aktör ‘player’ kara ‘penalty’

arbete ‘work’ los ‘fate’

argument ‘argumentation’ naruszenie ‘offence’

bidrag ‘contribution’ obrażenia ‘injury’ 

börda ‘burden’ przestępstwo ‘crime’

förfarande ‘procedure’ uszkodzenie (ciała) ‘injury’

invändning ‘objection’ warunki ‘conditions’ 

utmaning ‘challenge’ zakłócenie ‘disturbance’

skäl ‘reason’ zaniedbanie ‘negligence’
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burden occurred in the Acquis corpus as well; however, the translator decided not to 
use ciężki in their Polish equivalents. A striking sign of stylistic difference between 
the two Polish corpora is the fact that in Polish Books, we found 59 instances of 
the phrase ciężkiej cholery, which is the main part of a popular Polish (rather mild) 
swearing expression do ciężkiej cholery! (lit. ‘to a heavy cholera!’ – an exclama-
tion that is functionally similar to goddammit!). The form cholery is ranked as 
the15th most frequent nominal collocate of ciężki among concrete and not-con-
crete nouns (types). Given this, and given the associative meaning of the noun ‘pig’, 
one can understand why the translator of EU-texts preferred to translate the pre-
viously discussed phrase heavy pigs as tuczniki słoninowe (‘bacon hogs’). A sim-
ilar investigation of the Swedish miscellaneous corpus KORP19 showed a con-
siderable overlap between the metaphorical use of tung in EU-regulations and in 
heterogeneous prosa. Among very frequent collocates, we found several nouns that 
were present in Acquis, and that we had labelled as belonging to the semantic field 
COOPERATION or COOPERATIVE EXCHANGE, for example aktör (‘player’), 
andel (‘share’), bevisning (‘evidence’), industrikoncern (‘industrial group’, placed 
in a context that stresses the role of the concern as a market player: det var fortfar-
ande en tung industrikoncern som kunde spela offensivt – ‘it was still a tung indus-
trial group that could play offensive’). Another semantic group (rather scarce and, 
understandably enough, not present in the Acquis corpus) consisted of a couple of 
nouns denoting emotions/states of mind: dåsighet (‘drowsiness’), sorg (‘sorrow’), 
hjärta (‘heart’) – all three possible to combine with heavy in translation into English.

The findings from the miscellaneous corpora demonstrate that translation 
of metaphorical ciężki and tung into heavy is not totally excluded, but limited to 
a rather small number of collocations. Also, it seems that collocations of this type 
are not likely to be found in formal legal and administrative texts.

4. Conclusion

The results of the investigation of collocations with heavy and its Polish and 
Swedish default dictionary equivalents ciężki and tung show that distribution and 
translation of these adjectives is slightly depending on corpus type. In formal, spe-
cialized texts dealing with legal regulations (the Acquis parallel corpus) it was 

19 https://spraakbanken.gu.se/korp, last visited 2019–01–16
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possible to discover a very clear pattern of equivalent choice: in technical terms, 
like heavy water, and in combinations with concrete nouns (nouns denoting objects 
to which physical weight can be ascribed) heavy was practically always translated 
as ciężki /tung, the extremely few exceptions mostly due to stylistic reasons. Met-
aphorical extensions of heavy, as heavy rain, heavy investments, heavy strain etc. 
almost never corresponded to the default equivalents; instead, adjectives referring 
(in their basic sense) to other physical dimensions/factors (‘big’/‘large’, ‘high’, 
‘strong’), or abstract adjectives (‘considerable’, ‘serious’) were used. A pilot search 
in miscellaneous prosa corpora shows, however, that certain metaphorical instances 
of ciężki and tung can correspond to heavy. The possibility of literal translation of 
metaphors with ciężki and tung is nevertheless very limited and restricted to quite 
specific collocates.

The corpus-based research presented here also demonstrates that the metaphor-
ical extensions of the meaning of heavy, ciężki and tung, albeit slightly overlap-
ping (‘heavy burden’, ‘heavy sorrow’, ‘heavy heart’), go in different directions: the 
English metaphors tend to denote intensity (heavy rain, heavy floods, heavy invest-
ments), the Swedish ones – importance (tung aktör, tunga argument), while the 
Polish metaphors express mainly the notion of difficulty or seriousity of a negative 
phenomenon (ciężki los, ciężka choroba, ciężkie przestępstwo).
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Abstract

Adjective-Noun Collocations in Translation
This chapter addresses the issue of translation of language-specific collocations, 
with focus on adjective-noun combinations. The author stresses the need of using 
large language corpora in language education and in translation. The goal of the 
research is to identify and describe – on the basis of corpus evidence – the semantics 
of metaphorical meaning extensions in adjectives whose basic concrete sense refers 
to a physical quantity, like the English adjective heavy, which the study focuses on. 
Nominal collocates of heavy are extracted from a large parallel corpus of legal text 
(EU-regulations) and classified with respect to their semantic features. Then trans-
lation equivalents of collocations with heavy are retrieved from parallel Polish and 
Swedish texts, and their distribution is related to the semantic characteristics of the 
nouns. As a next step, the semantics of Polish and Swedish adjectives corresponding 
to heavy is investigated on the basis of data from both the parallel EU-corpus and 
monolingual corpora, and the findings from the three languages are compared. The 
results seem to confirm the initial claim about the usefulness of corpora in linguistic 
research, language education, and in translators’ work.
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Streszczenie

Przekład kolokacji przymiotnikowo-rzeczownikowych
Tematem rozdziału jest kwestia przekładu kolokacji przymiotnikowo-rzeczow-
nikowych specyficznych dla języka źródłowego. Autorka podkreśla wagę korzy-
stania z obszernych materiałów korpusowych w procesie edukacji językowej oraz 
w pracy tłumacza. Ilustruje tę tezę konkretnymi badaniami korpusów równole-
głych. Celem badania przedstawionego w rozdziale jest określenie i opis odcieni 
znaczeniowych, a zwłaszcza znaczeń metaforycznych przymiotników, których 
sens postawowy odnosi się do konkretnej właściwosci fizycznej – ciężaru. Materiał 
badawczy pochodzi przede wszystkim z korpusu równoległego tekstów dyrektyw 
Unii Europejskiej. Wyszukane w nim kolokaty rzeczownikowe angielskiego przy-
miotnika heavy zostaja poddane klasyfikacji semantycznej i porównane z opowied-
nikami przekładowymi w tekstach polskich i szwedzkich. Autorka podejmuje próbę 
wyjaśnienia dystrybucji ekwiwalentów tłumaczeniowych przymiotnika na pod-
stawie cech semantycznych jego kolokatów. Polskie i szwedzkie czasowniki pod-
dane zostają dalszej analizie, opartej na danych z tekstów dyrektyw unijnych oraz 
z mieszanych korpusów monolingwalnych. Wyniki badań wydają się potwierdzać 
wstępną tezę o wysokiej użyteczności narzędzi korpusowych w pracy badawczej, 
edukacji językowej oraz w pracy tłumacza.
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Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Najnowsze zmiany w ergonimach instytucji szkolnictwa 
wyższego w Polsce

Wprowadzenie

Szybki rozwój w tej dziedzinie nazewnictwa rozpoczął się wraz ze społecznymi 
i gospodarczymi zmian w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Tak było 
w tym okresie w większości języków przede wszystkim państw europejskich. Poja-
wiła się ogromna liczba neologizmów nazewniczych. Wśród wielu nazw umieszcza-
nych w książkach telefonicznych, ogłoszeniach, reklamach, stronach internetowych 
itp., można znaleźć specjalne modele nazewnicze sprzyjającego kreowaniu pozy-
tywnego wizerunku „firmy”1. Ponieważ w każdym kraju co roku pojawiają się i zni-
kają tysiące dużych i małych firm oraz wszelkiego rodzaju innych instytucji, specja-
liści pracujący nad tym zdali sobie sprawę z rosnącej konkurencji i zwracają uwagę 
na wszystkie czynniki, które mogą wpływać na stan i rozwój „przedsiębiorstwa”. 
Wybór jego nazwy, tej swoistej „wizytówki firmy”, może stać się poważnym pro-
blemem, a ergonimy można uznać za jeden z najbardziej produktywnych sektorów 

1 Nosowicz Jan Franciszek, Nazwy wyższych uczelni jako źródło kreatywności słownej 
nazw pochodnych w ergonimii, W: Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i języko-
znawstwa. Pod redakcją Pawła Kowalskiego, Warszawa 2018, Wydawnictwo Instytutu Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk, Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Sla-
vica] 144, s. 191–205.
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nazewnictwa, albowiem jednym z elementów tworzących wizerunek instytucji jest 
jej nazwa2.

Jak wiadomo jednym z czynników przynależności kulturowej tekstu decyduje 
istniejąca w każdym języku bardzo duża grupa nazw własnych, nazywanych w ono-
mastyce onimami. Często nie znamy realiów odnoszących się do konkretnej nazwy. 
Przekład tego typu wyrazów często nastręcza spore kłopoty3. W onomastyce naj-
nowszą dziedziną w ramach chrematonimii – najbardziej dyskusyjną i najszybciej 
rozwijającą się jest ergonimia – kategoria odnoszącą się do nazw obiektów i insty-
tucji związanych z nowoczesną cywilizacją, skupiających się na konkretnej działal-
ności człowieka.

Najczęściej uważa się, że ergonimy to nazwy instytucji, przedsiębiorstw, partii, 
organizacji, stowarzyszeń itp.4. Np: Unia Europejska, Polskie Towarzystwo Języ-
koznawcze, Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Teatr Powszechny, Fabryka 
Cukiernicza „Kopernik” S.A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Legionowskie Towa-
rzystwo Sportowe itp.

Spośród nich specyficzną i całkowicie zwartą grupę tworzą nazwy instytucji, 
których zadaniem jest kształcenie5. Natomiast niniejszy tekst dotyczy tylko tych 
z nich, które są nazwami uczelni, tj. instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce zaj-
mującymi się dalszym kształceniem absolwentów szkół średnich. Tak więc również 
nazwy uczelni i szkół wyższych, należące do ogólnego zbioru chrematonimów – są 
także najnowszym obszarem badań w onomastyce.

Pierwszą wzmiankę o nazewnictwie uczelni wyższych znajdujemy w kompen-
dium Polskie nazwy własne. Encyklopedia w rozdziale Nazwy obiektów i instytucji 
związanych z no woczesną cywilizacją (chrematonimy), gdzie podane są 2 przy-
kłady tego typu onimów: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

2 Nowakowski Jacek, Rola reklamy w kształceniu neofilologicznym, w: Neofilologia dla 
przyszłości. T.1. Redaktor naukowy: Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo 
Lingwistycznej Szkoły Wyższej, s. 123–144.

3 Nosowicz Jan Franciszek, Nazewnictwo instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, W: 
W dialogu języków i kultur. Tom VI. Red. Anna Jaroch i Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 
2017. Wydawnictwo lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie (s. 288–299).

4 Istnieje również o wiele mniej używany polski termin – „instytucjonimy”.
5 (zob. np. artykuł Macieja Szelewskiego Pragmatyczna interpretacja ergonimów komer-

cyjnych na przykładzie nazw szkół językowych): Szelewski Maciej, 2004, Pragmatyczna inter-
pretacja ergonimów komercyjnych na przykładzie nazw szkół językowych, „Onomastica”, t. 49, 
s. 165–179.
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie6. Natomist pierwszą pracą doty-
czącą tego rodzaju nazewnictwa jest artykuł Leonardy Dacewicz Nazwy polskich 
uczelni wyższych – tradycja i współczesność. Autorka uważa, że aktualny stan badań 
onomastycznych pozwala umiejscowić nazwy uczelni czy szkół wyższych w dziale 
ergonimów lub instytucjonimów, które tworzą jedną z subdyscyplin chrematonimii7.

Przyczyny zmian nazewnictwa polskich uczelni wyższych

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (Prawo 
2005) uczelnia (także: szkoła wyższa) to instytucja prowadząca studia wyższe. 
Uczelnia to w Polsce jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub pry-
watna działająca na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
lub – w przypadku uczelni kościelnych – na podstawie umowy Rządu RP z wła-
dzami odpowiedniego kościoła. Nazewnictwo uczelni jest określone według upraw-
nień, a więc – zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2011) uczelnie mają prawo używać w swoich 
nazwach następujących wyrazów w zależności od posiadanych uprawnień: uniwer-
sytet, uniwersytet techniczny, uniwersytet uzupełniony przymiotnikiem w celu okre-
ślenia profilu (np. uniwersytet pedagogiczny, uniwersytet medyczny itp.), politech-
nika, akademia (Prawo 2005: 7, art.3). Natomiast 20 lipca 2018 roku uchwalono 
nową ustawę o nauce (Prawo 2018), w której wprowadzono trochę zmodyfikowane 
regulacje odnośnie do nazw szkół wyższych (zob. Prawo 2018: 7, art. 16).

Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POLon8, który 
stanowi podstawowe źródło omawianych w niniejszym tekście ergonimów, zawiera 
Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego (bez jednostek filialnych) – tj. 530 nazwy 
wszystkich uczelni w Polsce – oraz oddzielnie Ewidencję uczelni niepublicz-
nych z 384 nazwami wszystkich prywatnych szkół wyższych9. Poza tym osobno 

6 Breza Edward, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chre-
matonimy), [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, 
Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa – Kraków 1998, s. 348.

7 Dacewicz Leonarda, 2009, Nazwy polskich i białoruskich uczelni wyższych w ujęciu 
porównawczym, w: Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej, red. Iwan Kreń, Swietłana Musijenko, Ihar Popow, Jauhenij Rowba, Grodno: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Grodnie, s. 374–378.

8 https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e1s1 (dostęp 2019–04–28).
9 https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/run?execution=e2s1 (dostęp 2019–04–28). 
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wymieniony jest Rejestr związków uczelni publicznych. Obecnie w naszym kraju 
istnieją 3 tego typu instytucje szkolnictwa wyższego10.

Definicje dotyczące nazw instytucji szkolnictwa wyższego zostały ujęte 
w Ustawie z 2005 r. Jedni twierdzą, że spełniły one pozytywną rolę, wyznaczyły 
bowiem dla uczelni poprzeczkę. Zdaniem jednak wielu innych poprzeczka ta 
została ustalona nie tyle za wysoko, co w nieodpowiedni sposób. Pomimo gorącej 
dyskusji związanej z tym tematem, nastąpił niesłychany trend do powstawania 
nowych szkół wyższych w Polsce. Równocześnie wiele uczelni w ramach różno-
rodnych przekształceń zmieniało swoją dotychczasową oficjalną nazwę. Głównym 
argumentem wnioskodawców zmiany nazwy było podniesienie rangi uczelni, albo-
wiem zwiększy to dotychczasowy jej prestiż poprzez podkreślenie jej potencjału 
naukowego oraz rolę kluczowego, branżowego ośrodka kształcenia i szkolenia naj-
wyższej klasy fachowców w Polsce.

Przede wszystkim na początku najczęściej zaczęły przekształcać się w aka-
demie publiczne szkoły wyższe. Powstały wówczas takie nowe jednostki szkol-
nictwa wyższego jak:

 − Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 − Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 − Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 − Akademia Rolnicza w Szczecinie
 − Akademia Morska w Gdyni
 − Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 − Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 − Akademia Pomorska w Słupsku

W niedługi czasie zaczęły powstawać również akademie prywatne. I tak, np. 
powstały z byłych szkół wyższych:

 − Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
 − Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku [dawniej: 

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora]
 − Akademia Leona Koźmińskiego [dawniej: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego]
 − Akademia Finansów [dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości]
 − Akademia Podlaska w Siedlcach

10 https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/rzup?execution=e3s1 (dostęp 2019–04–28).
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 − Akademia Polonijna w Częstochowie
 − Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 − Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

I w ten sposób w krótkim czasie pojawiło się nagle w Polsce sporo instytucji 
szkolnictwa wyższego z wyrazem akademia w swojej oficjalnej nazwie. W związku 
z tym „stare akademie” tym stanem rzeczy poczuły się jakoby „zagrożone” i zaczęły 
się więc przekształcać w uniwersytety.

Przede wszystkim generalnie znikły wszystkie akademie medyczne, z których to 
bardzo szybko powstały następujące uniwersytety (przymiotnikowe):

 − Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 − Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 − Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 − Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 − Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Idąc ich przykładem również akademie innych nauk również poczuły się nie 
gorsze i zaczęły się przekształcać w uniwersytety, np.:

 − Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 − Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 − Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie)
 − Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza w Poznaniu)
 − Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 − Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

(dawna Akademia

W ten sposób w roku akademickim 2008/2009 istniało w Polsce 239 instytucji 
szkolnictwa wyższego, z tego:

 − 37 szkół wyższych rangi uniwersytetu oraz
 − 40 akademii – w większości wypadków powstałych ze szkół wyższych 

(w tym 8 prywatnych, co było wówczas ewenementem).

Ten znaczący wzrost ilościowy uniwersytetów i akademii nijak nie przekładał 
się w międzynarodowych rankingach, do miejsca zajmowanego w nich przez 
nasze uczelnie. Próbowano to jakoś uporządkować i już zgodnie z ustawą z dnia 
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzono 
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zapis, że uczelnie mają prawo używać w swoich oficjalnych nazwach następujących 
wyrazów w zależności od posiadanych uprawnień:

 − uniwersytet (tzw. klasyczny) – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w co najmniej 10 dyscyplinach

 − uniwersytet (tzw. przymiotnikowy) uzupełniony przymiotnikiem w celu okre-
ślenia profilu – gdy posiada co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego w zakresie nauk objętych profilem uczelni

 − akademia – kiedy posiada co najmniej 2 uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora

 − W obecnym nowym roku akademickim 2018/2019 według Rejestru Instytucji 
Szkolnictwa Wyższego11 mamy w Polsce: 47 uniwersytetów (20 klasycznych 
i 27 przymiotnikowych), 14 politechnik i 46 akademii.

Tych 107 uczelni publicznych to zaledwie 20% wszystkich jednostek szkol-
nictwa wyższego w naszym kraju. Natomiast pozostałe 80% polskich uczelni, to 
przede wszystkim szkoły wyższe. Dla wielu z nich ambicją byłoby przekształcenie 
się co najmniej w akademię. A oto nowopowstałe akademie ze szkół wyższych:

 − Akademia im. Jakuba z Paradyża [poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim]

 − Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
[poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie]

 − Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych [poprzednio: Polsko-
-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych]

I tak jakby rzutem na taśmę w czasie wakacji tuż przed 1 października 
2018 powstały:

 − Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki [poprzednio: 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki]

 − Akademia WSB [poprzednio: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej]
 − Lotnicza Akademia Wojskowa [poprzednio: Wyższa Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych]

11 https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e1s1
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Również istniejące już akademie, także zapragnęły podnieść swoją rangę. I tak 
mamy nowopowstałe uniwersytety przymiotnikowe jak:

 − Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
[poprzednio: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie]

 − Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu [poprzednio: Aka-
demia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]

 − Uniwersytet Morski w Gdyni [poprzednio: Akademia Morska w Gdyni]
 − SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 

[poprzednio: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie]
 − Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu [poprzednio: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego]

Na fali tych zmian powstały również 3 nowe uniwersytety klasyczne. Jeden prze-
kształcił się z uniwersytetu przymiotnikowego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach od 2011 roku [poprzedni to Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
Jana Kochanowskiego w Kielcach; powstały w 2008 z Akademii Świętokrzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Dwa bezpośrednio z akademii: Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – [powstały w 2009 z Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie] oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
[powstał w 2005 r. z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego]

Wg. zamieszczonego w POLonie aktualnego Rejestru szkolnictwa wyższego aż 
114 szkół wyższych zmieniło swoją nazwę, co obejmuje ponad 22% wszystkich 
uczelni w Polsce.

Wiele szkół wyższych nie mogących spełnić wymogów Ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. odnośnie przekształcenia jednostki w akademię, chcąc w jakiś sposób (cho-
ciażby niesformalizowany) podnieść rangę, zaczęło umieszczać w nazwach swoich 
szkół takie wyrazy jak uczelnia, collegium lub wyrażenie szkoła główna.
A oto przykłady szkół wyższych, które przemianowały się na uczelnie:

 − Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży [poprzednio: Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży]

 − Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu [poprzednio: Wyższa Szkoła 
Języków Obcych w Świeciu]

 − Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej [poprzednio: Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]

 − Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu [poprzednio: Wyższa 
Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu]
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 − Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie [poprzednio: Wyższa Szkoła 
Mazowiecka w Warszawie]

 − Uczelnia Jana Wyżykowskiego [poprzednio: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Techniki w Polkowicach]

Dwie jednostki zamieniły wyrażenie wyższa szkoła na collegium:
 − Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu [poprzednio: Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu]
 − Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych z siedzibą w Poznaniu 

[poprzednio: Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna – Kadry dla Europy 
z siedzibą w Poznaniu]

W jednym przypadku dodano spolonizowane słowo collegium do swej poprzed-
niej nazwy:

 − Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa [poprzednio: Toruńska 
Szkoła Wyższa]

W dwóch przypadkach wyrażenie wyższa szkoła zamieniono na bardziej presti-
żowe szkoła główna:

 − Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu [poprzednio: Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu]

 − Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji [poprzednio: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 
Gastronomii i Turystyki w Warszawie]

W kilku przypadkach zmiana nazwy jednostki związana była ze zmianą sie-
dziby uczelni (z małej miejscowości do stolicy lub innego dużego miasta), np.:

 − Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie [poprzednio: 
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie]

 − Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie [poprzednio: Wyższa Szkoła 
Biznesu z siedzibą w Pile]

 − Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą 
w Rzeszowie [poprzednio: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu]

 − Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim [poprzednio: Wyższa 
Szkoła Zawodowa – Kostrzyn nad Odrą]
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 − Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu “Collegium Glacense” z sie-
dzibą w Stalowej Woli [poprzednio: Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu 
i Sportu “Collegium Glacense” w Nowej Rudzie]

 − Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie [poprzednio: Małopolska 
Szkoła Wyższa w Brzesku]

W jednym przypadku jeżeli nie do stolicy, to przynajmniej do miejscowości 
aglomeracji warszawskiej:

 − Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Wołominie [poprzednio: Szkoła 
Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu]

Są też dwa przypadki, gdy jednostka nadal ma swoją siedzibę w miejscowości, 
w której aktualnie nadal pozostaje, a tylko nazwa uczelni przypisana jest do dużego 
znanego miasta, np.:

 − Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku [poprzednio: Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku]

 − Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach12.

Wiele jednostek zmieniło swoją nazwę w związku z dodaniem patrona 
uczelni, np.:

 − Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 
[poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie]

 − Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
[poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie]

 − Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu 
[poprzednio: Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu]

 − Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą 
w Poznaniu [poprzednio: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu]

 − Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach [poprzednio: 
Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach]

 − Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa [poprzednio: 
Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Warszawie]

 − Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie [poprzednio: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie]

12 Ryki – to gmina miejsko-wiejska w woj. lubelskim 
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Inną przyczyną zmiany nazwy uczelni jest rozszerzenie zakresu nauczania 
(ilości i jakości kierunków studiów), np.:

 − Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiń-
skiego w Kielcach [poprzednio: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego]

 − Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie 
[poprzednio: Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie]

 − Akademia Finansów i Biznesu Vistula [poprzednio: Akademia Finansów w War-
szawie]

 − Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych 
z siedzibą w Warszawie [poprzednio: Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, 
Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie]

Są też jednostki, które zmieniły swą nazwę na bardziej ogólną bez wyraźnego 
określenia profilu nauczania, np.:

 − Europejska Uczelnia w Warszawie [poprzednio: Europejska Uczelnia Informa-
tyczno-Ekonomiczna w Warszawie]

 − Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach 
[poprzednio: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy 
w Żarach]

 − Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku [poprzednio: Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna we Włocławku]

 − Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach [poprzednio: Wyższa Szkoła Ekonomii, 
Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach]

Ważną przyczyną zmiany nazwy uczelni jest prawie całkowita zmiana profilu 
i zakresu nauczania, np.:

 − Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych 
z siedzibą w Warszawie [poprzednio: Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, 
Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie]

 − Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy 
[poprzednio: Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy]

 − Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna – Kadry dla Europy z siedzibą 
w Poznaniu [poprzednio: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” 
w Poznaniu]
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 − Wyższa Szkoła Służb Lotniczych z siedzibą w Bydgoszczy [poprzednio: 
Wyższa Szkoła Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy]

 − Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie 
[poprzednio: Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą w War-
szawie]

 − Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku [poprzednio: Wyższa Szkoła Tech-
niki i Przedsiębiorczości we Włocławku]

Czasami są też zmiany nazwy spowodowane prawdopodobnie próbą podnie-
sienia większej atrakcyjności uczelni, np.:

 − Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu [poprzednio: Poznańska 
Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu]

 − Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu [poprzednio: Wyższa Szkoła 
Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej]

 − Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi [poprzednio: Salezjańska 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi]

Poza tym są w naszym kraju uczelnie wyższe, które ze względu na swoją bardzo 
wąską specjalizację samo przez się mają jedyną niepowtarzalną nazwę. Znajdujemy 
tu takie jedyne w naszym kraju nazwy jak, np.:

 − Bałtycka Wyższa Szkoła Bursztynu z siedzibą w Junoszynie
 − Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
 − Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach
 − VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie
 − Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie
 − Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
 − Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 − Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 − Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi

Do tej grupy wyjątkowych i specyficznych nazw (jedynych w naszym kraju) 
możemy zaliczyć samodzielne jednostki szkolnictwa wyższego, których profil 
kształcenia znajdziemy w nazwach wydziałów, instytutów, katedr itp. w innych 
większych uczelniach, np.:

 − Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 − Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
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 − Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 − Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu
 − Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w likwidacji z siedzibą 

w Warszawie
 − Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w War-

szawie
 − Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
 − Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 − Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 

w likwidacji

Z drugiej strony są w Polsce szkoły wyższe, które w swej nazwie w ogóle nie 
podają „czego uczą”. Są to:

 − Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 − Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 − Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
 − Uczelnia im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu
 − Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 − Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie Zlikwidowana

Czyżby, chociażby w ten sposób starają się upodobnić do uniwersytetów kla-
sycznych, bo przecież uniwersytety przymiotnikowe i oczywiście wszystkie aka-
demie podają w swojej nazwie profil kształcenia.

Przykładem uczelni, która przeszła wszystkie etapy jednostki szkolnictwa wyż-
szego i co się z tym wiąże zmiany swej nazwy jest Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, UJK.

W 1969 r. powstała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych 
latach ulegała licznym przekształceniom, zyskując w 2008 rangę uniwersytetu przy-
miotnikowego, a w 2011 uniwersytetu klasycznego13:

 − 1969–1973: Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
 − 1973–1979: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 − 1979–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach
 − 2000–2008: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

13 Zob: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jana_Kochanowskiego_w_Kielcach
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 − 2008–2011: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

 − od 2011: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

A jakie mogą powstać problemy związane ze zmianą nazw konkretnej jednostki 
szkolnictwa wyższego w Polsce?

Od 1 października 2018 roku obowiązują zasady funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego w Polsce, które reguluje USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. Art. 16 Ustawy poświęcony jest szczegółowemu wyja-
śnieniu zasad i wymogów jakie musi spełnić jednostka szkolnictwa wyższego, aby 
móc używać w nazwie swojej uczelni takie wyrazy jak: akademia, politechnika, 
uniwersytet.

Uczelnie mają do końca czerwca 2020 roku dostosować swoje nazwy do prze-
pisowych wymogów. Chodzi o możliwość używania w nazwie uczelni wyrazów 
takich jak: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, uniwersytet tzw. przymiotni-
kowy (np. „uniwersytet przyrodniczy”), „politechnika”, czy „akademia”. Prawo 
używania każdej z tych nazw wiąże się z koniecznością posiadania przez jednostki 
uczelni konkretnej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora – 
w określonych dziedzinach wiedzy.

Wg USTAWY już za rok część polskich uczelni może stracić prawo do uży-
wania w nazwie słowa uniwersytet. Przepisy bowiem, które mają się zacząć obo-
wiązywać od czerwca przyszłego roku zakładają, że uniwersytetem lub politech-
niką będzie mogła nazywać się ta instytucja szkolnictwa wyższego, która nadaje 
stopnie doktora w określonej liczbie kierunków. Wg. ministerstwa, wśród uniwersy-
tetów są takie, które nie spełniają ustawowych wymogów Ustawy z 2018 roku. [Nie 
będziemy wymieniać tych uczelni]. Z zachowaniem nazwy będą miały też kłopoty 
niektóre uniwersytety przymiotnikowe oraz wiele akademii.

Co więc się stanie, jeśli jakiś uniwersytet klasyczny wymogów Ustawy nie 
spełni, to czy pozostanie mu używanie w nazwie uczelni uniwersytet przymiotni-
kowy (czyli np. uniwersytet ekonomiczny albo przyrodniczy)? A może te ostatnie 
będą musiały przyjąć w nazwie uczelni słowo akademia?

Tymczasem nie wiadomo, w jaki sposób zmiany w przepisach wpłyną na tra-
dycyjne nazwy znanych i uznanych uczelni, takich jak Szkoła Główna Handlowa 
czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Proponowane zmiany w przepisach 
Ustawy nie określają tego precyzyjnie. Np. SGGW to marka światowa, sięgająca 
tradycją 200 lat wstecz. Co prawda w czasach komunistycznych władze zmusiły do 
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zmiany nazwy na Akademia Rolnicza, jednak po zmianach ustrojowych uczelnia 
powróciła do poprzedniej nazwy. Należy podkreślić, że SGGW spełnia warunek 
określonej liczby stopni doktorskich i mogłaby się nazywać uniwersytetem. Jednak 
czemu miałoby to służyć. Władze uczelni raczej nie chcą być uniwersytetem.

Inna ciekawostką jest to, że Uniwersytet Warszawski w zasadzie powinien być 
nazywany Uniwersytetem Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uczelnia otrzymała 
swoją nazwę 16 maja 1935 roku i do tej pory nie pojawił się żaden akt uchylający tę 
decyzję. Władze uczelni opierają się na wydanym w 2006 roku statucie uniwersy-
tetu, który precyzuje, aby tytułować go jako „Uniwersytet Warszawski”.

Przedstawione wyżej tendencje mogą nasuwać pytanie, czy za tą nazewniczą 
rewolucją instytucji szkolnictwa wyższego nie kryje się jakieś wyrachowanie. 
Reformatorom wydaje się, że za pomocą słów można zmienić rzeczywistość, że 
wraz z przemalowaniem szyldu, np. ze zmianą szkoła wyższa na akademia, lub aka-
demia na uniwersytet w nazwie uczelni, zmieni się jej poziom, wzrośnie jej repu-
tacja, będą do niej walić drzwiami i oknami studenci.

Przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto nie jest obeznany z akademicką rze-
czywistością i da się na takie piękne słówka nabrać. Uniwersytet czy akademia są 
bowiem bardzo atrakcyjne dla studentów. A przecież w rankingach najlepszy szkół 
akademickich wiele z nich nie ma w swojej nazwie tych wyrazów. Można by tu 
było wymienić wiele takich uczelni, chociażby na podstawie tu i ówdzie ogłasza-
nych rankingów.

Podsumowanie

Obecnie onomastyka staje się dyscypliną interdyscyplinarną14. Wynika to z faktu, że 
zakres jej badań jest coraz szerszy. Przejawia się to głównie w korzystaniu z warsz-
tatu badawczego różnych dziedzin humanistycznych, ale również socjolingwistyki, 
filozofii, teorii nazw własnych, aksjologii, statystyki. Z drugiej strony wyniki badań 
onomastycznych są pomocne takim dziedzinom językoznawstwa, jak gramatyka 
historyczna oraz historia języka. Właśnie nazwy własne osób, rzek, miejscowości 
były pierwszymi utrwalonymi wyrazami w każdym języku. „Kariera onomastyki, 

14 Kaleta Zofia, 1998, Teoria nazw własnych, w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. 
Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 
s. 15–36.
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jej nieoczekiwany i burzliwy rozwój jest jednym z najbardziej interesujących zja-
wisk w dziejach językoznawstwa ostatnich lat. […] Przyczyny takiej popularności 
[…] wydaje się, że tkwią w samej onomastyce, w jej wartości dla językoznawstwa, 
a także innych nauk, z którymi badanie nazw własnych było zawsze ściśle zwią-
zane. […] Zrozumiała staje się więc atrakcyjność badań onomastycznych, pozwa-
lających na swego rodzaju odkrywanie nowych sfer interpretacyjnych w naszej 
nauce”15.

15 Furdal Antoni, 1986, Onomastyka widziana z zewnątrz, w: Nazwy własne a wyrazy 
pospolite w języku i tekście. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Opolu-
-Szczedrzyku 12–13 X 1984 r., red. Henryk Borek, Stanisław Kochman, Opole: Wydawnictwo 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, s. 89–95.
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Streszczenie

Poczucie przynależności językowej i kulturowej jest przede wszystkim zdetermi-
nowane przez znaczącą grupę nazw własnych, znanych jako onimy. Jedną z najbar-
dziej dyskusyjnych i najszybciej rozwijających się domen w dziedzinie onomastyki 
jest ergonimia. Rodzina ergonimów obejmuje nazwy instytucji, partii politycznych, 
organizacji, stowarzyszeń itp. Nazwy placówek edukacyjnych, tworzą specyficzną 
i zwartą grupę. Niniejszy tekst dotyczy tylko nomenklatury szkolnictwa wyższego 
w Polsce.

Nazwy uczelni objęte tym artykułem zostały wyodrębnione z rejestru szkół 
wyższych wydanego w Zintegrowanym systemie informacji o nauce i szkolnictwie 
wyższym, znanym również jako POLon (http://polon.nauka.gov.pl/).

Rejestr ten zawiera 530 nazw szkół wyższych, w tym 146 to uczelnie pań-
stwowe i 384 – placówki prywatne. Chociaż zebrane nazwy wydają się przestrzegać 
wysoce schematycznych zasad językowych, ich właściwości językowe zasługują na 
uwagę.

Analiza nazw własnych, w tym nomenklatury uczelni, wymaga specyficznego 
podejścia. Patrząc ogólnie, nie tworzą one ani oddzielnej kategorii gramatycznej, 
ani klasy leksykalnej. Wartościowość syntaktyczna, odporność na przekształcenia 
translacyjne i niska reakcja na modyfikacje językowe to główne cechy ergonimów.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aktualnych trendów i tendencji 
zmian nazw uczelni w nomenklaturze instytucji szkolnictwa wyższego w oparciu 
o ustawę o szkolnictwie wyższym z 1 października 2018 roku.
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Resume

The sense of cultural affiliation and cultural membership is predominantly deter-
mined by a significant group of proper names, known as onyms. One of the most 
debatable and fastest-growing domains within the realm of onomastics are ergo-
nyms. The family of ergonyms includes the names of institutions, political par-
ties, organizations, associations, etc. Universitonyms, defining the names of edu-
cational establishments, create a specific and compact group. The present text treats 
the nomenclature of higher education in Poland.

Names of universities covered by this article have been extracted from the Reg-
ister of higher education institutions released in The Integrated System of Informa-
tion on Science and Higher Education, otherwise known as POLon (http://polon.
nauka.gov.pl/).

The said register contains 530 names of higher education institutions, including 
146 state universities and 384 private establishments. Although the collected names 
appear to adhere to highly schematic linguistic principles, their linguistic properties 
deserve particular attention.

The analysis of proper names, including the nomenclature of universities, 
requires a specific approach. Viewed generally, they form neither a separate gram-
matical category nor a lexical class. Syntactic valency, resistance to translational 
transformations and low responsiveness to linguistic modifications are the major 
features of universities.

This paper aims at presenting the current trends and tendencies in the nomen-
clature of universities and higher education establishments, based on the Law of 
Higher Education as of October 1, 2018.
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Starcie tytanów czy nierówna walka? Uchodźca 
w labiryncie przepisów w „Ohrfeige” (2016) 

  Abbasa Khidera

„Przed prawem stoi strażnik. Do strażnika zgłasza się człowiek ze wsi i prosi o pozwo-
lenie wejścia do prawa. Ale strażnik powiada, że na razie nie może mu pozwolić na wej-
ście. Człowiek zastanawia się, a potem pyta, czy wobec tego będzie mu wolno wejść 
później. – To możliwe – mówi strażnik – ale teraz nie.” 

(Franz Kafka, Przed prawem1)

Wprowadzenie – Odyseja narodów

Na niemieckim rynku wydawniczym w ostatniej dekadzie pojawiło się wiele pozycji 
poświęconych zjawisku migracji, uchodźstwa, wygnania i ucieczki, problem ten 
poruszają autorzy rdzennie niemieccy, ale przede wszystkim osoby przybyłe do Nie-
miec z przyczyn politycznych, materialnych lub rodzinnych. Choć sam fenomen 
migracji znano i opisywano w literaturze od wielu już epok, a historia ludzkości 
naznaczona jest przez wędrówki ludów spowodowane wojnami, katastrofami natu-
ralnymi czy pragnieniem poprawy sytuacji bytowej, to jednak kryzys uchodźczy, 
z jakim Europa zmaga się od 2015 roku, wyraźnie zwiększył zainteresowanie pisarzy 
tą problematyką, a wielu z nich przy pomocy pióra zapragnęło nie tylko pokazać tra-
giczne losy uciekinierów, ale także wpłynąć na sposób ich publicznego postrzegania 

1 F. Kafka, Dzieła wybrane, tłum. Juliusz Kydryński i inni, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1994, t. 1, s. 712.
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oraz przyczynić się do poprawy ich warunków życia i relacji z otoczeniem. Sięgając 
po własne doświadczenia lub konstruując fikcyjne opowieści współcześni autorzy 
wskazują na konieczność dostrzeżenia w anonimowych tłumach żywych, odczu-
wających i cierpiących ludzi, posiadających swoją tożsamość, historię i godność. 
Nawołują do zrzucenia maski obojętności i zajęcia stanowiska wobec problemu oraz 
do wypracowania długofalowych rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby poko-
jowo poradzić sobie z efektami masowego napływu uchodźców.

Czytelnik otrzymuje zatem niezwykle różnorodny obraz migranta oraz jego prób 
odnalezienia się w zastanej rzeczywistości, skonfrontowany zostaje jednak przede 
wszystkim z obrazem społeczeństwa postawionego w obliczu konieczności akceptacji 
masowego napływu „obcych” na swoje terytorium, jak również związanych z tym 
lęków i uprzedzeń. Zaledwie na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku wydawni-
czym pojawiły się liczne dzieła określane mianem powieści uchodźczej, które obra-
zują przepaść między światami przybywających i goszczących, różnice w mental-
ności, kulturze, religii, języku, a nawet podejściu do podstawowych zasad współżycia 
społecznego. Do najważniejszych współczesnych dzieł poświęconych ten proble-
matyce należą bez wątpienia Die Sprache der Vögel (2015) Norberta Scheurera, Die 
Schmerzmacherin (2011) Marlene Streeruwitz, 1979 (2001) Christiana Krachta, Deut-
scher Sohn (2010) Ingo Niermanna i Alexandra Wallascha, Hundert Tage (2008) 
Lukasa Bärfussa, Das Handwerk des Tötens (2003) Norberta Gstreina, Terror (2015) 
Ferdinanda von Schiracha, Gehen, ging, gegangen (2015) Jenny Erpenbeck, Wider-
fahrnis (2016) Bodo Kirchhoffa, Gott ist nicht schüchtern (2017) Olgi Grjasnowej, 
Dazwischen: Ich (2017) Julyi Rabinowich czy Außer sich (2017) Marianny Salzmann.

Analiza wymienionych powieści pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim 
świetle ukazany zostaje w literaturze problem fal uchodźców, która strona kon-
fliktu między przybyszami a rdzennymi mieszkańcami zostaje w nich „literacko” 
poparta, jak dalece literatura może przyczynić się do zrozumienia motywów, przy-
czyn i problemów obu stron oraz czy owe „powieści uchodźcze” ostatnich mie-
sięcy są w stanie pomóc przezwyciężyć obcość i wrogość między dwoma różnią-
cymi się światami, a także przekazać istotę tolerancji i akceptacji konieczną po obu 
stronach konfliktu. Powieści te w mniej lub bardziej bezpośredni sposób opisują 
jednak także zjawisko niezwykle rozbudowanego systemu biurokratycznego i labi-
ryntu przepisów, zgodnie z którymi decyduje się o losach przybyłych do Europy 
Zachodniej. Wskazują na nieprzejrzyste kryteria wpływające na ostateczne „być 
albo nie być” każdego uchodźcy oraz zbyt długi czas oczekiwania na decyzję 
i zakończenie najdrobniejszej procedury. W wielu z nich zawarta jest skarga na brak 
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ułatwień związanych z nieznajomością języka i traktowanie bezosobowe, mecha-
niczne, a nieraz wręcz uwłaczające godności uchodźcy. W świecie tak szalonej 
biurokracji rzesze migrantów zdają się być całkowicie zagubione, i to nie różnice 
kulturowe, religijne czy problemy z komunikacją pozostają ich największym pro-
blemem, a właśnie trud przebrnięcia przez niekończące się urzędnicze procedury.

O nierównych potyczkach między migrantami i bezdusznym aparatem pań-
stwowym mowa jest także w opublikowanej w 2016 roku powieści Abbasa Khidera 
Ohrfeige, w której autor pozwala się wypowiedzieć tym, o których tak wiele się dys-
kutuje w świecie polityki czy w mediach, by jednak prawie nigdy nie dopuszczać ich 
do głosu: samym uchodźcom. Lektura powieści chroni czytelnika przed spogląda-
niem na nich niczym na zbiorowisko anonimowych ludzi, jest pełna ironii, a zarazem 
gorzkiej prawdy o ich codziennych zmaganiach z biurokracją i uprzedzeniami spo-
łecznymi, nasilonymi zwłaszcza wobec osób z krajów arabskich po 11 września 
2001. Pomimo, że pracę nad książką Khider zakończył zanim jeszcze Europę zalała 
fala uchodźców, a wszystkie państwa zaczęły otwarcie mówić o kryzysie, może być 
ona z pewnością odczytywana jako bezpośredni komentarz także do aktualnych 
wydarzeń, a także niezmiernie ważny głos w dyskusji o ich życiu w Niemczech oraz 
niewoli w bezkresnym labiryncie składającym się z absurdalnych i niezrozumiałych 
przepisów. Celem niniejszego opracowania jest właśnie analiza obrazu biurokracji 
w dziele niemiecko-irackiego pisarza, próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
z tego pojedynku urzędnik kontra uchodźca ten drugi miał szansę wyjść zwycięsko, 
a także odnalezienia przesłania, jakie Khider zostawia czytelnikowi.

Fikcja literacka stanowi doskonałe forum, na którym „bawiąc się możliwo-
ściami narracyjnymi” można ukazywać doświadczenie ucieczki, a jednocześnie 
literaryzować i krytykować rygorystyczny i bezwzględny system azylowy2. Dla 
Abbasa Khidera literatura jest nie tylko rodzajem sztuki, ale przed wszystkim środ-
kiem wyrazu, sposobem przetrwania, zbudowanym ze słów murem ochronnym 
przeciwko agresji, nędzy i biedzie. Jego dzieła w poruszający sposób opisują repre-
zentatywne losy ludzi uwięzionych w dzisiejszej sformalizowanej rzeczywistości3. 

2 Por. Niemandsbuchten und Schutzbefohlene: Flucht-Räume und Flüchtlingsfiguren in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, (red.) T. Hardtke, V&R Unipress, Göttingen 2016 (tłu-
maczenie wszystkich cytowanych w rozdziale źródeł niemieckojęzycznych – A.J.).

3 H. Spiegel, Ein Schutzwall aus Worten gegen Gewalt, Not und Elend Abbas Khiders 
»Rache des Poeten«, w: Chamisso. Viele Kulturen – eine Sprache, https://www.bosch sti-
ftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/Chamisso_Magazin_16.pdf (stan na dzień 
15.01.2019).
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Utwór jest aktem oskarżenia, wyrazem złości człowieka, który przybył do Europy 
w poszukiwaniu lepszego życia, ale w efekcie poniósł w niej sromotną porażkę, 
przegrał w walce z wyalienowaniem, wszechobecną obojętnością i absurdami biu-
rokratycznych procedur. To opowieść o wielkiej ludzkiej odysei, podróży po bawar-
skich schroniskach i o tym, jak wszyscy wszystkimi manipulują4. A wszystko to bez 
zbędnego patosu, łzawych wynurzeń, podane w lekkostrawny, choć wciąż poucza-
jący sposób.

Abbas Khider: od azylanta do laureata prestiżowej nagrody literackiej

Urodzony w 1973 roku w Bagdadzie i prawie nieznany w Polsce5 niemiecko-iracki 
pisarz doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się przybysze w obcym sobie 
kraju, w wieku 27 lat przyjechał bowiem do Niemiec, po tym jak w Iraku kilkana-
ście razy aresztowano go z powodu aktywności politycznej przeciw reżimowi Sad-
dama Husseina i dwa lata musiał spędzić w więzieniu6. W 1996 roku udała mu się 
ucieczka do Ammanu, a kilka kolejnych lat stanowiło prawdziwą odyseję po kra-
jach śródziemnomorskich, niebezpieczną i pozbawioną celu podróż do nikąd, bez 
dokumentów i jakichkolwiek środków do życia. W roku 2000 podczas próby prze-
dostania się do Szwecji został złapany na bawarskiej granicy i jako azylant musiał 
pozostać w Niemczech. Po jego otrzymaniu studiował w Monachium i Poczdamie 
literaturę i filozofię, a po ich ukończeniu całkowicie oddał się pisarstwu.

Khider otrzymał upragniony azyl polityczny, a w 2007 roku także niemieckie 
obywatelstwo, jednak losy jednostek lub całych narodów zmuszonych do opusz-
czenia swego kraju i szukania nowego miejsca zamieszkania wciąż pozostają 
mu niezwykle bliskie. To właśnie hasła „ucieczka, wygnanie, zniszczenie” stały 
się mottem twórczości Khidera7, a jego literackie produkcje obrazujące kryzys 
uchodźczy, związany z nim kryzys tożsamości czy problemy z integracją uchodźców 
i ich zmagania z przepisami, są tak poruszające i przekonujące, że pisarz został 

4 J. Encke, Vom Warten wird man immer blöder, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 30.01.2016, 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/fluechtlingsro-man-vom-warten-wird-man-immer-
bloeder-14030679.html (stan na dzień 15.01.2019).

5 Do tej pory nie zostało wydane w Polsce tłumaczenie powieści Khidera.
6 Abbaskhider.com, http://www.abbaskhider.com/seiten/biografie.html (stan na dzień 

15.01.2019); por. także J. Encke, Vom Warten…, op.cit.
7 Por. Opfer und Täter, „Der Spiegel“, nr 5/2016.
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laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in. nagrody im. Adal-
berta von Chamisso (2017) za całokształt twórczości, nagrody im. Hildy Domin dla 
pisarzy na uchodźctwie czy nagrody im. Nelly Sachs, która przyznawana jest pisa-
rzom i pisarkom piszącym po niemiecku, dla których niemiecki nie jest językiem 
ojczystym. On sam, który jak przyznaje w życiu stracił prawie wszystko z wyjąt-
kiem miłości do literatury, to w niej właśnie stara się opowiedzieć o bolączkach 
prześladowanych młodych ludzi, którzy przebywając na wygnaniu poszukują zro-
zumienia i pomocy, a otrzymują niejednokrotnie jedynie wrogie spojrzenia, litość 
czy stertę formularzy do wypełnienia.

Prozatorskim debiutem autora8 była powieść Der falsche Inder (Fałszywy 
Hindus) (2009), bliski mu temat wygnania i ucieczki z Iraku podejmował jednak 
także w kolejnych książkach: Die Orangen des Präsidenten (Pomarańcze prezy-
denta) (2011) oraz Brief in die Auberginenrepublik (2013) (List do republiki bakła-
żanowej). Tematyka wszystkich utworów pozostaje ściśle związana z traumatycz-
nymi przeżyciami pisarza, jego własne doświadczenia prześladowania, ucieczki 
i poszukiwania swego miejsca do życia stały się inspiracją zwłaszcza pierwszej, 
bardzo dobrze przyjętej przez czytelników i krytyków powieści, którą Jens Müh-
ling w Tagesspiegel określił mianem stylistycznego slalomu między egzystencjalną 
nędzą i krzykliwym komizmem9. W Der falsche Inder bohaterem czyni Khider 
bowiem młodego Irakijczyka, który jak on sam po pobycie w więzieniu musi 
uciekać przed wojną i uciemiężeniem, podejmuje się różnych zajęć, aby tylko móc 
przetrwać w każdym nowym miejscu zamieszkania. Podczas swej podróży przez 
północną Afrykę i Europę Rasul Hamid spotyka wielu sobie podobnych, którzy na 
obczyźnie poszukują życia bez głodu, niewoli i wojennej pożogi. Ich wspólne głosy 
i losy składają się w powieści autora w niezwykle realistyczną współczesną bajkę, 
w której dramat łączy się z komizmem, groteska z codziennością, egzotyka orientu 
z brutalnością dnia codziennego przeciętnego uchodźcy. A wszystko to opowie-
dziane zostaje niejako mimochodem, bez wysiłku i zbędnego patosu, z taką samą 
lekkością pisze Khider bowiem i o tym co piękne i o tym co tragiczne.

Podobne połączenie tragizmu z humorem czytelnik odnaleźć może także 
w kolejnym utworze Khidera, który prezentuje obraz Iraku lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych oraz życie za murami irackiego więzienia. Bohater Die 
Orangen des Präsidenten trafia do niego (podobnie jak Rasul) bez aktu oskarżenia 

8 Khider jest także autorem liryki i esejów.
9 J. Mühling, Abbas Khider. Der Illegale, „Tagesspiegel“, z dn. 19. 09.2008.
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i procesu. Dwa lat odsiadki, naznaczone głodem, okrucieństwem i torturami, skrócić 
ma amnestia z okazji urodzin dyktatora, lecz zamiast niej osadzeni otrzymują w pre-
zencie jedynie owoc pomarańczy, nadzieja na opuszczenie więziennego piekła znika 
i z jej utratą każdy Irakijczyk musi spróbować sobie poradzić. Dla bohatera Khi-
dera (jak i dla samego autora kiedyś) ratunek stanowi moc słowa, Mahdi wybiera 
bowiem ucieczkę w opowieści, godzinami w zdania ubiera więc swoje porusza-
jące wspomnienia z dzieciństwa i wczesnej młodości, zwłaszcza epizody zwią-
zane z przyjaźnią z hodowcą gołębi Samim czy nauczycielem historii i tłumaczem 
literatury Razaqiem. W Brief in die Auberginenrepublik Khider ponownie podej-
muje temat tyranii Husseina10, tym razem czyni to szkicując dzieje listu miłosnego, 
jaki został wysłany we wrześniu 1999 roku w libijskim porcie Benghasi, przecho-
dząc przez wiele rąk dociera przez Kair i Amman do Bagdadu, ale ostatecznie nigdy 
nie trafia w ręce adresatki. To właśnie dzięki opowieściom osób, które stykały się 
z tytułowym listem, nie tylko zostaje zrekonstruowana droga cennej przesyłki, jak 
również ukazana cała panorama życia w trzech krajach arabskich pod koniec dwu-
dziestego wieku, a miłosna korespondencja staje się towarem, jaki musi zostać 
przeszmuglowany do ojczyzny poza wzrokiem bezwzględnej cenzury. Język listu 
staje się nie tylko medium, za pomocą którego autor listu donosi o swoich myślach 
i uczuciach, ale także nośnikiem informacji dla kolejnych czytelników i cennym 
źródłem wiadomości o życiu w dyktaturze.

O języku jest również mowa w najnowszej książce Abbasa Khidera, która uka-
zała się 18.02.2019 roku i nosi tytuł Deutsch für Alle (Niemiecki dla wszystkich). 
Ma ona stanowić rodzaj podręcznika dla wszystkich uczących się języka obcego, 
pocieszeniem borykających się z trudnościami i zawiłościami niemieckiej grama-
tyki. Pisarz, który przybywając do Niemiec znał zaledwie trzy słowa po niemiecku, 
z niezwykle zabawny sposób opowiada o swoich potyczkach z przypadkami, idio-
mami wymową, pisownią i przejęzyczeniami. To lektura dla uczących się i ich bli-
skich, przybyszów i ludzi żyjących w wielojęzycznych związkach, początkujących 
i zaawansowanych. A wszystko to w nawiązaniu do obrazu współczesnego społe-
czeństwa i przy zachowaniu perspektywy człowieka miejscowego, a jednocześnie 
wciąż jeszcze spoglądającego na wydarzenia z zewnątrz11.

10 Więcej na temat dyktatury u Khidera w M. Tabassi, „[I]m Fegefeuer von Diktaturen“. 
Die Darstellung arabischer Diktaturen im Prosawerk von Abbas Khider, University of Sibiu, 
2014, s. 127–163. 

11 Abbaskhider.com, http://www.abbaskhider.com/seiten/aktuell.html (stan na dzień 
15.01.2019).
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W swojej twórczości, łączy Khider „arabskie i europejskie tradycje pisarskie”, 
czyni to w sposób niezwykle lekki, „przyprawia lakonizmem i lekką ironią”12. Dzieła 
pisarza z Bagdadu przyjmowane są na ogół pozytywnie13, także czwarta napisana po 
niemiecku powieść Ohrfeige zyskała aprobatę krytyków i czytelników, zwłaszcza 
ze względu na aktualność podjętej tematyki i przystępną formę wypowiedzi. Jego 
dzieło to kolejny przykład literatury transkulturowej, a więc twórczości pisarzy, 
którzy czerpią z bogactwa i tradycji wielu kultur, to kolejna książka sięgająca po 
biografię samego pisarza i jego bogate doświadczenia. Jak w wielu innych utworach 
o tematyce migracyjnej, także i w Ohrfeige odnaleźć można opis wszystkich trzech 
etapów charakterystycznych dla typowej uchodźczej narracji: ucieczkę z ojczyzny, 
problem z zakorzenieniem się w rzeczywistości nowego miejsca zamieszkania oraz 
finalne odnalezienie w tym kraju (bądź nie) swojej nowej ojczyzny. Bohaterowie 
Khidera to marzyciele, obserwatorzy, indywidualiści, pozbawieni korzeni, zabawki 
w rekach losu. Autor opowiada o ich marzeniach, tęsknotach, rozczarowaniach, 
porażkach, zwątpieniu i nieustannej walce. Walce zwłaszcza z siecią przepisów, pro-
cedur i górami formularzy. Powieść Khidera to bowiem nie tylko realistyczny doku-
ment przepaści kulturowej, humorystyczny obraz diametralnych różnic w mental-
ności między tubylcami a przybyszami, ale także wyraz złości, oskarżenie systemu 
i skarga na biurokratyczne podejście do człowieka.

12 G. Seidel-Hollaender, Botschaft aus dem Exil, „UniSPIEGEL“, nr 4/2013, http://www.
spiegel.de/spiegel/unispiegel/d-100657658.html (stan na dzień 15.01.2019).

13 Liczne recenzje zamieszczone są na przywołanej już stronie internetowej pisarza: http://
www.abbaskhider.com/seiten/pressestimmen.html. Do najważniejszych recenzji powieści Ohr-
feige należą m.in. C. Geißler, Eine Begegnung mit Abbas Khider. Die deutsche Sprache ist 
wie eine schöne Frau, „Berliner Zeitung“, 27.01.2016, www.berliner-zeitung.de/23570206; 
F. Aydemir, Eine Sachbearbeiterin wird gefesselt, „TAZ“, 29.01.2016, www.taz.de/!5270464/; 
K. Granzin, Abbas Khider Ohrfeige: Der Mensch im Durchgangsland, „Frankfurter Rundschau“, 
5.02.2016, www.fr.de/kultur/literatur/abbas-khider-ohrfeige-der-mensch-im-durchgangsland-a-
372313GEPC=s2; K. Heinrich, Flüchtlingsroman von Abbas Khider: Man wird jawohl noch 
durchdrehen dürfen, „Der Spiegel“, 2.02.2016, www.spiegel.de/kultur/literatur/ohrfeige-autor-
abbas-khider-bloss-nicht-der-musterimmigrant-sein-a-1074666; I. Mangold, Ein guter Burger, 
„Die Zeit“ 18.02.2016, www.zeit.de/2016/06/ohrfeige-abbas-khider (stan na dzień 15.01.2019).

Starcie tytanów czy nierówna walka? Uchodźca w labiryncie przepisów...



118 Aneta JURZYSTA

Uchodźca w starciu z biurokracją: Ohrfeige (2016)

Podobnie jak pisarz także bohater jego powieści Ohrfeige jest uchodźcą z Iraku, 
który zamiast do Francji, dokąd pierwotnie zamierzał się udać, zostaje przerzucony 
do Niemiec. Już samo miejsce, do którego trafia, zdaje się być nieoczekiwanym 
żartem losu, ironiczną aluzją, która sugeruje czytelnikowi, że życie Karima w kraju 
naszych zachodnich sąsiadów nie będzie dla niego wyczekiwaną sielanką. Miejscem, 
w którym zmuszony jest opuścić nielegalny transport jest bowiem Dachau, miasto 
znane nie tylko znawcom niemieckiej historii, lecz wszystkim pamiętającym o Zagła-
dzie i zbrodniach drugiej wojny światowej, miejsce lokalizacji jednego z nazistow-
skich obozów koncentracyjnych. Poprzez wplecenie tak znamiennej miejscowości 
w życiową drogę Karima autor odwołuję się do skomplikowanego procesu niemiec-
kiego rozliczania się z przeszłością i łączy go z aktualnym kryzysem uchodźczym. 
Irakijczyk Khidera z perspektywy przeżytych w Bawarii miesięcy konstatuje:

„Dziś jestem przeszczęśliwy, że aż do przyjazdu do Niemiec nigdy nie słyszałem 
o Dachau. Gdybym wiedział o tamtejszym obozie koncentracyjnym z czasów nazi-
zmu, to w tym dniu na pewno moje serce by się zatrzymało”14.

Elementami ironii, parodii, sarkazmu Khider posługuje się w utworze iście po 
mistrzowsku. Stosując je nie tylko robi wycieczki w stronę mniej lub bardziej chwa-
lebnych kart niemieckiej historii, czyni aluzje dotyczące znanych osób czy miejsc, 
antycypuje przyszłe losy bohatera czy daje wyraz zwątpieniu w poprawę jego 
sytuacji. Odwołuję się przy tym także (jak czynił to już we wcześniejszych utwo-
rach) do ludzkiej zdolności zachowania humoru nawet w najbardziej dramatycz-
nych chwilach. Humor stanowi swoisty mur ochronny, za którym człowiek może 
się ukryć przed cierpieniem, pełni funkcję środka znieczulającego, który pozwala 
nie odczuwać psychicznych i fizycznych katuszy. Bohater powieści Die Orangen 
des Präsidenten, która traktuje o terrorze i torturach w irackim więzieniu, właśnie 
głośnym, niepohamowanym, prowokacyjnym śmiechem odpowiada na ataki ze 
strony swych prześladowców. Jak sam wyznał, to właśnie ten śmiech (określony 
w utworze mianem śmiechu smutku – „Trauerlachen”) czynił go nieczułym na nie-
ustanny ból, strach i zwątpienie.

14 A. Khider Ohrfeige, Carl Hanser Verlag, München 2016, s. 46 (tłumaczenie wszystkich 
cytowanych fragmentów dzieła – A.J.).
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Także w Ohrfeige humor pełni niezwykle znaczącą rolę i zapewne także do 
tej książki można by przypisać opinię Wardy El-Kaddouri dotyczącą pierwszej 
powieści Khidera, zgodnie z którą humor jest tutaj strategią pokonywania rzeczy-
wistości i instrumentem krytyki systemu politycznego, ponieważ odwraca relacje 
władzy15. Podejście pełne humoru wyraźnie deprecjonuje bowiem siłę agresora, 
zmniejsza moc jego oddziaływania na ofiarę.

Pomimo podjęcia trudnej i poważnej tematyki Khiderowi udało się stworzyć 
powieść, która pozostaje lekka, przyjemna, a fragmentami wręcz rozrywkowa. Już 
sam powód ucieczki z Iraku wywołuje uśmiech na twarzy czytelnika, który spo-
dziewać mógłby się tu przyczyn znanych z wcześniejszych dzieł autora, politycz-
nego zaangażowania czy tortur za murami więzienia, a tymczasem bohatera Ohrfeige 
z kraju wypędza głównie obawa przez seksualnym wykorzystaniem i wyśmiewa-
niem ze względu na nadmiernie wyrośnięte jak na mężczyznę piersi. Zastosowane 
w tekście humor, ironia czy parodia mają bardzo istotny wpływ na właściwe zro-
zumienie utworu i jego przesłania. Niezwykle wymownie wybrzmiewa w tekście 
na pozór choćby drobne przesłyszenie, do którego dochodzi, gdy protagonista ma 
zostać przeniesiony do innego schroniska i wydaje mu się, że zamiast miasta Bay-
reuth słyszy Beirut16. Owa omyłka antycypuje późniejsze wydarzenia i pozwala 
przypuszczać, że pomimo ucieczki z Bagdadu (przez Beirut) do Bayreuth sytuacja 
życiowa Karima nie uległa poprawie, przeciwnie, bohater już zdaje się robić sym-
boliczny krok wstecz, do miejsca, z którego uciekał do Europy Zachodniej.

Autor posługuje się w powieści narracją pierwszoosobową, jego tekst jest 
w istocie monologiem bohatera skierowanym w stronę jednej z pracownic urzędu 
imigracyjnego, która w sposób oczywisty staje się symbolem owej bezdusznej biu-
rokracji, ucieleśnieniem nieludzkiej machiny państwowej, dla której liczy się nie 
sam człowiek, a jedynie wypełnianie procedur i kolejne stemple stawiane na ster-
tach gromadzonych dokumentów, cenne pieczątki, które mogą oznaczać wolność 
i nadzieję na godny byt, mogą jednak stanowić koniec marzeń i wiary w nadejście 
lepszego jutra. Tak też dzieje się w przypadku protagonisty Khidera, któremu po 
trzech latach w Niemczech i ze względu na wydarzenia drugiej wojny w Zatoce 
Perskiej i finalne przejęcie przez siły międzynarodowe kontroli nad większością 

15 W. El-Kaddouri, “’Gott, rette mich aus der Leere!’ Verlust, Religiosität und Radikalisie-
rung in den Fluchtnarrativen von Abbas Khider und Sherko Fatah.”, w: Niemandsbuchten…, 
op.cit., s. 40.

16 A. Khider Ohrfeige, op.cit., s. 57.
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terytorium państwa zostaje odebrane prawo pobytu, i który tym samym zmuszony 
jest do wyjazdu i (nielegalnego) poszukiwania swego miejsca w kolejnym kraju. 
Choć sytuacja w Iraku nadal pozostaje niestabilna, a mieszkańcom wciąż nie można 
zapewnić bezpieczeństwa, urzędnicy nie widzą już powodu, by przetrzymywać irac-
kich obywateli na terenie Niemiec, by nadal udzielać im schronienia. Karim i jemu 
podobni mają więc do wyboru albo powrót do zrujnowanej wojną ojczyzny, albo 
podjęcie próby osiedlenia się w kolejnym kraju Unii. Historia ponownie zatacza 
koło, a protagonista znów musi wyruszyć w drogę, w drogę, na którą skazuje go 
biurokracja i brak zrozumienia ze strony państwa niemieckiego. Swój żal Irakijczyk 
ubiera w ironiczne słowa:

„Zamiast na uniwersytecie byłem w schronisku dla bezdomnych, meczecie Goethego 
[…]. Zamiast ze studentami i profesorami zadawałem się z kryminalistami, fana-
tykami i męskimi prostytutkami. A teraz? Znów jestem na samym początku. Znów 
muszę wsiąść na statek, cała ta procedura i bezsensowność zacznie się od zera. Co 
pani zrobiłaby na moim miejscu, pani Schulz? Nie mam wyboru, chociaż ten świat jest 
ogromny. W Bagdadzie nie mogłem zostać, a w Niemczech mi zostać nie wolno”17.

Karim Mensy wcale nie miał zamiaru wegetować na koszt państwa, żyć 
wygodnie korzystając z pomocy socjalnej i datków składanych na pomoc dla 
uchodźców, przeciwnie, od początku pragnął poznać język, studiować i pracować 
na własne utrzymanie. Tych planów Irakijczyk nie był jednak w stanie zrealizować, 
zbyt wiele paragrafów i niewytłumaczalnych niekiedy procedur stało na drodze do 
jego edukacji i legalnej pracy. Normalne życie w Niemczech do końca pozostało 
jedynie mrzonką, piękną wizją towarzyszącą paleniu haszyszu. Nikt bowiem nie 
chciał słuchać o planach Karima, o jego potrzebach i lękach, wszyscy pozostawali 
głusi na zapewnienia o uczciwości, o chęci stania się szanowanym obywatelem. 
Mensy wielokrotnie skarży się więc na powszechną znieczulicę, na spoglądanie na 
niego przez pryzmat zamachów terrorystycznych i przypisywanie mu milczącego 
współudziału, na niemy wyrzut, że pochodzi z kraju, który zrodził tak wielu prze-
stępców i fanatyków. Protagonistę wykańcza nieustanne wypytywanie go o prze-
szłość, z którą jego obecnym życiem nie ma już nic wspólnego, stałe zadawanie 
mu pytań o zamachy z 11 września i jego ocenę tych wydarzeń, o sposób myślenia 
przedstawicieli świata arabskiego i termin planowanego powrotu do ojczyzny. 
Jak z żalem przyznaje, niemieccy rozmówcy nie pytają go o obecną egzystencję, 

17 Ibidem, s. 218.
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pełną niepewności i problemów, nie interesują ich ani jego trudności z uzyskaniem 
pozwolenia na pobyt, ani katusze, jakie przechodzi w urzędzie do spraw cudzo-
ziemców, ani rzekome szykanowanie i nękanie przez Federalny Urząd Kryminalny 
i Federalną Służbę Wywiadowczą. Nikt nie pyta Karima o jego odczucia, o jego 
pojęcie ojczyzny, o fakt, że w istocie nie może mieszkać już ani w niej, ani poza jej 
granicami.

Ostatnią szansę na wyrzucenie z siebie wszelkich frustracji, całego żalu na obo-
jętność państwa i ludzi, bohater upatruje w desperackim akcie przemocy, jakiego 
dopuszcza się przed przerzutem do Finlandii. Odwiedza urzędniczkę, która roz-
patrywała jego wniosek w urzędzie do spraw cudzoziemców, krępuję ją na fotelu 
i taśmą pakową zakleja umalowane na czerwono usta. Wymierzając tytułowy poli-
czek mężczyzna zmusza panią Schulz do wysłuchania opowieści o jego życiu, 
ucieczce i cierpieniach doznanych podczas oczekiwania na decyzję o możliwości 
pobytu. Stojąc przed związaną urzędniczką znienawidzonego urzędu, rozgoryczony 
i pozbawiony wszelkiej nadziei, Karim Mensy ostatni raz czuje się panem sytuacji, 
wreszcie może wygarnąć komuś swoje żale związane z traktowaniem uchodźców, 
wreszcie ktoś będzie musiał poświęcić mu czas i choćby niechętnie wysłuchać każ-
dego wypowiedzianego słowa.

”Wstaję, nachylam się w jej stronę, podchodzę jak się da najbliżej i wypuszczam jej 
kilka razy dym prosto w twarz. Ponieważ usta ma zaklejone, musi wciągnąć opary 
nosem. Próbuje odwrócić głowę i charczy przy tym tak, że taśma unosi się i opada. 
Palić jointa w urzędzie, to szalenie dobre uczucie”18.

Pani Schulz ucieleśnia wszystkie mechanizmy, które składają w skrajnie upo-
rządkowaną całość wszelkie relacje między przyjmującymi a przyjmowanymi. 
Nie jest w utworze człowiekiem z krwi i kości, posiadającym własną tożsamość 
i emocje, a jedynie uosobieniem pewnej zasady, trybikiem wielkiej państwowej 
aparatury. To dlatego Khider nie pozwala jej dojść do głosu i nie ujawnia nawet 
imienia kobiety. Jej imię pozostaje paradoksalnie tak samo mało ważne, jak mało 
ważne jest imię każdego kolejnego petenta, jaki trafia przed jej biurko. Przybysz jest 
traktowany jak prosty arkusz papieru z nadrukowanym numerem, który po przej-
ściu zautomatyzowanego urzędniczego labiryntu można będzie wyrzucić. Dla całej 

18 Ibidem, s. 9–10.
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procedury azylowej numery akt są tutaj o wiele ważniejsze niż imię czy nazwisko 
kandydata, które przecież i tak ciężko urzędnikom wymówić czy zapamiętać.

Stojąc przed uwięzionym na obrotowym fotelu symbolem niemieckiej biuro-
kracji Karim doskonale zdaje się sobie sprawę, że urzędniczki nie interesuje jego 
historia, że i tak nie będzie w stanie zrozumieć jego i jemu podobnych, bo dzieli ich 
przepaść nie do pokonania:

„Teraz, pani Schulz, rozmawiamy razem. Ja zawsze chciałem, a pani nie miała czasu 
albo ochoty, kiedy ja czekać pod pani pokój. Teraz wreszcie przyszła pora! Czy pani 
chce czy nie, rozmawiamy. Ale niemiecki jest dla mnie trudny a ja chcę wiele opowie-
dzieć. Więc muszę mówić do pani po arabsku, tak mogę mówić swobodnie. Niestety! 
Nie mam zamiaru męczyć się dłużej niemieckim, brnąć przez tę dżunglę przypadków 
i rodzajników, których nie sposób zapamiętać. Oczywiście mówienie do niej po arab-
sku to bzdura, ale co robić. Nie rozumiałaby mnie nawet gdyby arabski był jej języ-
kiem ojczystym. Pochodzi z zupełnie innego świata niż ja. Mieszkanka Ziemi rozma-
wia właśnie z Marsjaninem. Albo na odwrót”19.

Khider ustami bohatera wyraźnie krytykuje samowolę urzędników, podejście do 
petenta zależne od aktualnego humoru, pogody czy konfliktów we własnej rodzinie. 
To, jak uchodźca zostanie potraktowany staje się w ich oczach rosyjską ruletką, 
tylko łut szczęścia decyduje, czy trafi się na osobę pomocną, czy może to przesłanki 
osobiste zdecydują o sposobie załatwienia sprawy, pomimo że w istocie dotyczy ona 
kwestii niezwykle poważnej czyli ich być albo nie być w tym kraju20. Siła ciężkości 
łatwo może zostać odwrócona, lektura powieści dowodzi, że mniejsze znaczenie ma 
tak naprawdę prawdziwe pochodzenie i geograficzny szlak ucieczki, a większą rolę 
odgrywa nastawienie osoby, która z przyczyn służbowych musi uchodźcy wysłu-
chać, narracja przybysza zostaje bowiem zawsze odczytana zależnie od aktualnej 
perspektywy słuchającego.

Autor/bohater pozostaje świadom faktu, że także urzędnicy stają się ofiarami roz-
budowanego, zbiurokratyzowanego systemu, otrzymują bowiem zadania do wyko-
nania, muszą wypełniać obowiązki powierzane im przez przełożonych i stosować się 
do obowiązującego prawa, nawet gdyby osobiście uważali je za niesłuszne, niespra-
wiedliwe czy krzywdzące. Inną kwestią jest jednak, jak (nad)gorliwie potrafią się oni 
niejednokrotnie odwoływać do istniejących paragrafów, jak uporczywie wymagają 

19 Ibidem, s. 10.
20 Ibidem, s. 142.
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kolejnych zaświadczeń oraz dokładnie kontrolują i na niekorzyść petenta interpre-
tują zapisy kodeksów, rozporządzeń czy umów. Krytyka dotyka więc nie tylko nad-
miernie rozbudowanej biurokracji, zawiłości procedur i bezduszności systemu, ale 
także po części nastawienia niektórych urzędników, którym owe elementy pozwalają 
podchodzić do drugiego człowieka jak do bezosobowej liczby na listach przybyłych, 
a nie do żyjącej, odczuwającej i potrzebującej istoty.

Irakijczyk wyraźnie drwi więc z władzy urzędniczki, skarży się na biurokrację, 
bezduszność aparatu władzy i wyższość kolejnych świstków nad ludzkim życiem. 
Nie potrafi pogodzić się z faktem, że tak łatwo przychodzi funkcjonariuszom decy-
dowanie o tym, w jaki sposób mają prawo żyć uchodźcy i migranci. Pokój pani 
Schulz przyrównany zostaje do sali rozpraw, a ona sama jawi się bohaterowi niczym 
bezduszny sędzia, którego wyrok decyduje o życiu lub śmierci drugiego człowieka:

„Jeszcze kilka minut temu siedziała pani grzecznie zabarykadowana za swoim biur-
kiem. Obwarowana stosami akt, z twarzą zasłoniętą płaskim monitorem niczym tar-
czą. Co chwilę wymachiwała pani w powietrzu swoim ostro zakończonym piórem 
jakby dźgała nim muchy. A ciężarem swojej przesadnie wielkiej pieczęci zduszała 
pani wszelkie nadzieje. Stukała nią pani w biurko niczym sędziowskim młotkiem”21.

Wtargnięcie uchodźcy do siedziby biurokratycznego wroga przyrównane zostaje 
do bohaterskiego, wręcz mitologicznego aktu, urzędniczka zaś do niedostępnej dla 
zwykłego śmiertelnika bogini:

„Była pani boginią, obdarzoną niezwykłą mocą, sprawującą władzę nad ludźmi. 
Byłem zdany na pani łaskę. Ale podobnie jak mityczny bohater zbuntowałem się 
i wdarłem na Olimp. Za chwilę zostawię panią w tym służbowym pokoiku samą. 
I będzie tu pani siedzieć samotnie niczym stwórca zapomniany przez tych, których 
stworzył. Bóg, w którego nikt nie wierzy, nie istnieje. Bogiń też to dotyczy”22.

Bohater Khidera kilkukrotnie podkreśla fakt, że wśród mas uchodźców każdy 
z nich zawsze pozostaje anonimowy, z samodzielnej wartościowej jednostki staje 
się nic nie znaczącą liczbą na licznych listach odnotowujących wszystkich przyby-
łych i niechcianych: „Pani dobrze wie, kim jestem. Jednym z wielu, których akta 
pani czytała i rozpatrywała, żeby je ponownie odłożyć. Dla pani byłem zapewne 
3873 ubiegającym się o azyl czy coś koło tego. Równie niewiele wartym co 

21 Ibidem, s. 11.
22 Ibidem.
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numerki, które pobiera się, żeby zająć miejsce w kolejce oczekujących”23. Także 
owo nieustanne czekanie pozbawione jest według Karima jakiegokolwiek celu, za 
każdym razem stojąc w kolejce protagonista żywił nadzieję, że może tym razem 
ktoś okaże mu zrozumienie i dostanie on swoją szansę. A mimo to za każdym razem 
odsyłany był po kolejne zaświadczenie lub kolejny nikomu niepotrzebny formularz 
i czekanie rozpoczynało się na nowo, towarzyszyło mu za dnia, ale także we śnie.

Choć Mensy zdaje się nie stwarzać zagrożenia, nie wykazuje się agresją ani nie-
nawiścią wobec Europejczyków, a wręcz chciałby się nauczyć języka i zasłużyć na 
dłuższy pobyt w Niemczech. Sama chęć integracji, postawa daleka od fanatyzmu 
religijnego, a wręcz pokazująca sympatyzowanie z wartościami mocno europej-
skimi nie są jednak dla państwa wystarczające, by pozwolić bohaterowi na stanie 
się jednym z członków niemieckiej społeczności. Kto nie spełnia warunków przy-
znania azylu zgodnie z konwencją genewską, ten będzie musiał opuścić Niemcy, 
a to generuje konieczność stosowych modyfikacji opisu własnej biografii i powodów 
opuszczenia ojczyzny. Także Karim nie wyznaje więc bolesnej prawdy o swoim 
lęku przed iracką służbą wojskową, wynikającym z posiadania nazbyt wydatnych 
piersi24, długo wzbrania się on przed nadmiernym koloryzowaniem swojej biografii. 
Jak wielu innych zmuszony jest jednak do odpowiedniego upolitycznienia i ubar-
wienia historii całego swojego życia oraz przyczyn i okoliczności wyjazdu. Niczym 
w grze komputerowej uchodźca wybiera sobie nową tożsamość, przygotowując się 
do przesłuchania misternie dokłada stosowne elementy układanki, aby przejść na 
wyższy poziom i w efekcie dobrnąć do celu gry i zostać uznanym za uprawnionego 
do otrzymania azylu. Kto nie ma zbyt bujnej wyobraźni zawsze może skorzystać 
z pomocy bardziej doświadczonych kolegów i wybierać z istniejącego wachlarza 
gotowych, sprawdzonych wersji życiorysów, których nikt przecież i tak nie będzie 
w stanie zweryfikować. Karim wykorzystuje w swej opowieści autentyczne ele-
menty biografii zamordowanego kolegi, przekonuje na przesłuchaniu, że powodem 
jego ucieczki był żart na temat Saddama Husseina i jego żony oraz strach przed 
denuncjacją25. I dokładnie jak żart wybrzmiewa później w powieści fakt, że to wła-
śnie w oparciu o ów „pożyczony” epizod ten azyl zostaje bohaterowi przyznany, 
a on sam będzie mógł wreszcie opuścić swe dotychczasowe „więzienie”26.

23 Ibidem, s. 12.
24 Ibidem, s. 89–90.
25 Ibidem, s. 109.
26 Ibidem, s. 156.
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Bohater szybko zostaje pouczony przez bardziej doświadczonych kolegów, że 
prawdy nikt w urzędach nie chce znać, że liczy się dla nich zaledwie, czy podane 
dane (nawet choćby były wariacją wciąż tych samych sprawdzonych i łzawych 
historii) mogą stanowić postawę do udzielenia przybyłemu azylu czy wydania sto-
sownego dokumentu. Zdaniem bohatera to właśnie biurokratyczne zasady zmuszają 
uchodźców i migrantów do kłamstwa, do ukrywania swych prawdziwych losów 
i przyczyn decyzji o wyjeździe, aby tylko spełnić wszystkie warunki otrzymania 
pozwolenia na pobyt w Niemczech:

„Oczywiście nie wszyscy jesteśmy zaangażowani politycznie. Większość z nas nie 
ma o polityce bladego pojęcia. Ale mimo to przyjeżdżają tutaj i starają się o azyl. 
Chcą wieść spokojne życie. To całkowity absurd, że trzeba być aż prześladowanym 
i torturowanym, aby mieć prawo do azylu”27.

Powieść Khidera obnaża kolejny słaby punkt systemu, który zmusza przyby-
łych do kłamstwa, zmyślania, zatajania faktów i zeznawania nieprawdy, aby tylko 
spełnić wymogi i otrzymać szansę na pobyt. To właśnie owe wytyczne są odpo-
wiedzialne za fakt, iż każdy uchodźca ma dwa życiorysy: ten prawdziwy, znany 
tylko jemu i starannie skrywany przed władzami, ale często także przed innymi 
mieszkańcami, oraz ten drugi, przypominający doskonale skonstruowaną i przemy-
ślaną w najdrobniejszych szczegółach opowieść o wojnie, prześladowaniu i drama-
tycznej ucieczce, tysięczną wariację tej samej, dobrze znanej, sprawdzonej historii. 
To właśnie bezduszne przepisy sprawiają, że choć obie strony – uciekinier i sędzia – 
doskonale zdają sobie sprawę z nieustannej mistyfikacji, to jednak nikt nie położy 
jej kresu, a karuzela kłamstw nadal się kręci.

Trudne do zniesienia dla mieszkańców schroniska jest nie tylko częste ich prze-
noszenie, ale przede wszystkim wolno płynący czas, niezwykle długie i bezowocne 
oczekiwanie na jakąkolwiek odpowiedź ze strony urzędu, a zwłaszcza na decyzję 
dotyczącą pozwolenia na pobyt. Wagę problemu podkreśla choćby fakt, że listonosz 
dostarczający upragnione zielone koperty, nazywany jest „Azrael, Malik al-Mau” 
czyli „aniołem śmierci”28.

Schronisko dla uchodźców ukazane jest w powieści jako „najnudniejsze miejsce 
na ziemi”, człowiek wrzucony w ten ograniczony zakazami i nakazami świat czuje 

27 Ibidem, s. 72–73.
28 Ibidem, s. 115.
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się „zabawką w rękach losu” i wygnanym do „ziemi niczyjej”. Miesiące spędzane 
na bezczynności i czekaniu negatywnie wpływają na stan psychiczny mieszkańców 
domu, protagonista powieści tak ów stan opisuje:

„Moje dni biegły powoli, jakby jakaś kosmiczna siła wyrabiała czas niczym ciasto na 
pizzę, a potem je jak najcieniej rozwałkowywała. […] Trwaliśmy w pewnym odrę-
twieniu i czuliśmy się jak pomniki przy Fontannie Margrabiów w centrum miasta, 
które powoli porastały mchem. Nuda, przerywana bezpodstawnymi kłótniami i roz-
maitymi konfliktami, określała każdy nasz dzień”29.

Przedłużająca się bezczynność wpływa na kondycję psychiczną uchodźców, 
jedni popadają w paranoję, inni stają się coraz bardziej agresywni. Czyny karalne 
popełnione przez niektórych z nich, rzutują na wizerunek wszystkich mieszkańców 
schroniska, wzmacniają uprzedzenia i pielęgnują stereotypy, Karim ma poczucie 
nieustannej inwigilacji, bycia na celowniku policji, czuje się nieustannie podej-
rzewany o akty, których sam nigdy nie dokonał. Powieść Khidera zawiera skargę 
na „policyjny rasizm“, na poniżające i uwłaczające ludzkiej godności podejście 
policjantów do kontrolowanych uchodźców. Już w pierwszych godzinach swego 
pobytu w Niemczech Karim zostaje skonfrontowany z brutalnością funkcjona-
riuszy, z wstydem wspomina niezwykle szczegółową kontrolę, jakiej został pod-
dany, konieczność zdjęcia ubrania, pełny obrzydzenia wzrok kierowany na jego 
powiększone piersi i badanie odbytu, którego celem było odnalezienie szmuglo-
wanego towaru30. Opowieść Khidera w oczywisty sposób odwołuje się także do 
wyraźnego punktu zwrotnego w sposobie traktowania i odbioru osób pochodzenia 
arabskiego, czyli do ataku na amerykański World Trade Center. Zamach terrory-
styczny z 11 września 2001 roku znacząco wpłynął na dotychczasowy stosunek 
wobec wszystkiego co obce, nieznane, kulturowo odmienne, wzmógł niechęć 
i strach wobec obywateli krajów odpowiedzialnych za akty agresji, mordy i łamanie 
pokoju oraz praw międzynarodowych. Ten historyczny i tragiczny nie tylko dla 
Ameryki dzień w świadomości przeciętnych obywateli błyskawicznie uczynił 
z wszystkich przedstawicieli arabskiego świata domniemanych wrogów i poten-
cjalnych agresorów. Świadom owej przemiany i antypatii bohater Khidera stara się 
nie rzucać w oczy, goli brodę, używa czapki skrywającej bujną czuprynę i krza-
czaste brwi. Jako kamuflażu na dworcach używa także dziennika „Süddeutsche 

29 Ibidem, s. 117.
30 Ibidem, s. 44–45.
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Zeitung”, udawanie zaczytanego chroni go niejako przez wzrokiem kontrolerów 
i policjantów. Niemiecka gazeta czyni go niewidzialnym, ponieważ nikt nie podej-
rzewa zwykłego uchodźcy o wybitną inteligencję i chęć czytania lokalnej prasy. 
Owo nastawienie jest dowodem na daleko posuniętą stereotypizację wizerunku 
uchodźcy, odbieranie go jako człowieka prostackiego, nieoczytanego i nieobytego. 
Owa gra pozorów, zakładanie swoistych barw ochronnych i unikanie bezpośredniej 
konfrontacji z policją stanowią dla bohatera gwarancję bezpieczeństwa, pozwalają 
mu na samodzielne poruszanie się po mieście i chronią przed wydaleniem. Karim 
nieustannie czuje się jednak obserwowany, odczuwa dyskomfort i nieufność otacza-
jących go ludzi i przedstawicieli służb mundurowych. Na każdym kroku czuje się 
jak zbiegły przestępca, zwłaszcza, że ze względu na swój wygląd należy do kręgu 
zawsze podejrzanych i pozostaje na celowniku policjantów:

„Od kiedy przyjechałem do tego kraju, wciąż muszę mieć się na baczności i na ile 
to możliwie unikać takich miejsc jak dworce czy deptaki. W takiej okolicy strażnicy 
porządku wytrwale polują na czarnoskórych, ciemnoskórych, obojętnie, czy cho-
dzi tu o spokojnych studentów czy dealerów. Być może policja zorganizowała jakiś 
wewnętrzny konkurs, może prowadzi listy rankingowe, kto skontrolował największą 
ilość czarnoskórych i uchodźców, a zwycięzca w nagrodę dostanie złote kajdanki albo 
wczasy all inclusive w Maroku”31.

Choć między uchodźcami nawiązują się z czasem przyjaźnie, to jednak atmos-
fera w ośrodku opisywana jest jako niezwykle przytłaczająca. Przyczyną przygnę-
biającego nastroju są oczywiste różnice miedzy jego mieszkańcami, niepewność 
jutra i długości pobytu w Niemczech, poczucie absolutnej bezsilności, brak wol-
ności i samodzielności, wynikające z konieczności podporządkowania się rygo-
rystycznym regułom oraz brakiem możliwości legalnego zdobywania pieniędzy. 
Surowe przepisy determinują, ograniczają codzienne życie uchodźcy, regulują nie-
malże wszystkie jego aspekty, mieszkańcy czują się otoczeni nimi jak niewidzialnym 
kolczastym drutem, a rdzenni Niemcy jawią im się niczym „bajkowe istoty z odle-
głej krainy”. Poprzez prawne uregulowania przez długi czas pozostają wykluczeni 
z partycypowania w życiu i funkcjonowaniu obcej im kultury, co z pewnością nie 
sprzyja, a wręcz uniemożliwia nie tylko jej dokładne poznanie i zrozumienie, ale też 
jakąkolwiek możliwość integracji, co tylko wzmacnia i tak już ogromne poczucie 
obcości. Uchodźcy nie mają bowiem prawa co normalności, nie mogą jak Niemcy 

31 Ibidem, s. 32.
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spacerować beztrosko po ulicach, przesiadywać w kawiarniach, zamawiać drinków 
i flirtować z kelnerkami. Owo normalne życie toczy się obok nich, ale nie jest ich 
udziałem. Bohater Khidera z bólem przyznaje, że byli oni jedynie jego obserwato-
rami, ale nie mieli prawa w nie wejść, stać się jego częścią: „Staliśmy w samym 
środku tego wszystkiego, a jednocześnie byliśmy od niego oddaleni na kilometry. 
Tubylcy szli na zakupy, a my ogrzewaliśmy się ich życiem”32. Nieustanne obcowanie 
wyłącznie z przedstawicielami własnego kręgu kulturowego, nie tylko uniemoż-
liwia poznanie i otwarcie się na kulturę niemiecką i nie sprzyja integracji, ale wręcz 
wzmacnia więzy między krajanami i podnosi rangę własnej tradycji, religii czy kul-
tury, co w efekcie może skutkować radykalizacją poglądów i agresją wobec tubylców.

Przewlekłość procedur, ale przede wszystkim brak zgody na jakiekolwiek 
zatrudnienie doprowadza także do seksualnego wykorzystywania uchodźców, którzy 
za kilka euro są zmuszani do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb majętnych 
Niemców, nazywanych „weekendowymi gośćmi”. Tego rodzaju proceder przypo-
mina w powieści Khidera dobrze funkcjonujący biznes, w którym udział biorą także 
liczni pośrednicy, a którego zdają się nie dostrzegać zarządzający schroniskiem.

Absurdalność niemieckich przepisów doskonale obrazuje problem, w obliczu 
którego staje bohater Khidera już po otrzymaniu upragnionego dwuletniego pozwo-
lenia na pobyt. Cel Karima jest na pozór niezwykle prosty, to znalezienie mieszkania, 
zdobycie pracy i ubezpieczenia33. Pragnąć urzeczywistnić to marzenie, Mensy wpada 
w błędne koło, z którego nie ma żadnego legalnego wyjścia, jakkolwiek dobre byłyby 
jego intencje i chęć stania się szanowanym członkiem niemieckiej społeczności: Bez 
pracy nie może on wynająć mieszkania, bez znajomości języka nie znajdzie pracy, 
a aby przyznano mu kurs niemieckiego musi wcześniej przez rok legalnie pracować 
i opłacać podatki. Aby móc myśleć o studiach, co było jego pierwotnym zamierze-
niem, musiałby więc najpierw rok pracować, a potem powtórzyć maturę (jego iracka 
nie zostałaby uznana), co zajęłoby mu równe 3 lata. W całej powieści Khider umie-
jętnie obnaża podobne kurioza niemieckiej polityki azylowej i kruczków biurokracji, 
które same w sobie niekiedy mają swoje uzasadnienie i bywają zrozumiałe, ale już 
łącznie i z perspektywy uchodźcy są jedynie hamulcem rozwoju i celowym utrudnia-
niem mu rozpoczęcia nowego godnego życia.

32 Ibidem, s. 66–67.
33 Skrywanym marzeniem staje się też zarobienie na operację plastyczną, która pozbawi-

łaby go przerośniętych piersi i przemówiłaby mu utraconą wedle swojej opinii męskość (Ibidem, 
s. 218).
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Za swe zaangażowanie, uczciwą pracę i wegetowanie w trudnych warunkach 
lokalowych oraz uczęszczanie na kurs językowy Karim nie otrzymuje od państwa 
nagrody, nie docenia się jego wysiłków i widocznych starań. Po upadku reżimu 
Husseina bohater otrzymuje decyzję o odwołaniu pozwolenia na pobyt, przez co 
legną w gruzach wszelkie jego marzenia, a nadzieja ustępuje miejsca złości i agresji, 
której upustem staje się wizyta u pani Schulz i wymierzony jej policzek. To właśnie 
przez biurokratyczne podejście państwa, wyczuwalnie wrogie nastawienie wszel-
kich służb i powszechną niechęć społeczeństwa Karim Mensy do końca czuje się 
nie jak pełnowartościowy człowiek, jednostka posiadająca zasady, cele i marzenia, 
a jedynie jako zbędny balast, intruz, którego każdy najchętniej chciałby się pozbyć: 
„Jestem niczym niechciana ulotka reklamowa, jaką stale wrzuca się so skrzynek 
pocztowych, choć na wszystkich aż nazbyt wyraźnie jest napisane: STOPP, 
PROSZĘ ŻADNYCH REKLAM, UNIKAMY ŚMIECI”34. Podobnie poruszająco 
brzmi inne porównanie, na pozór zabawne, ale w gruncie rzeczy dobitnie określa-
jące negatywny stosunek do uchodźców. Jak twierdzi Karim są oni niczym „tanie 
produkty z zagranicy, które można kupić w Lidlu czy Aldi”: „Jesteśmy tu przywo-
żeni ciężarówkami jak banany albo bydło, potem ustawiani, sortowani, dzieleni 
i tanio sprzedawani. To, co zostaje, idzie do śmieci”35.

Pomimo wielu negatywnych doświadczeń, trudności i zgorzknienia bohater 
apeluje o dostrzeżenie za zwykła liczbą ludzkiej twarzy, zrozumieniem historii 
uchodźcy i przyczyn jego decyzji o ucieczce, podejściem indywidualnym i tole-
rancyjnym, a także rezygnację z uporczywych procedur i wykonywania bezdusz-
nych decyzji. Wielokrotnie wskazuje on na fakt, iż przybyli nie tylko żyją w nie-
ustannym lęku przed policją, znienawidzeniem i agresją, z powodu długiego czasu 
bezczynności i braku perspektyw popadają w szaleństwo lub sami dopuszczają się 
przemocy, ale podkreśla on także, że w większości przypadków faktycznie pragną 
stać się częścią spokojnej i pokojowej egzystencji w „nowej” ojczyźnie. Podkreślić 
należy jednak dobitnie fakt, że Khider nie gloryfikuje „swoich” uchodźców, Ara-
bowie z powieści iracko-niemieckiego pisarza to nie literackie konstrukcje służące 
jedynie ukazaniu sposobu traktowania uchodźców, to nie płytkie i jednowymiarowe 
figury, wyidealizowane lalki pokazane jednostronnie, aby wzmóc wymowę tekstu, 
zniwelować różnice kulturowe, oddemonizować arabską agresję. Przeciwnie: to 
mężczyźni z krwi i kości, z zaletami i wadami, własnymi poglądami i zachowaniami, 

34 Ibidem, s. 39.
35 Ibidem., s. 216.
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które mogą zniesmaczyć, czy poruszyć wrażliwego czytelnika. Tak oto widzimy ich 
podczas imprez, także suto zakrapianych, narkotykowego rauszu, bijatyk, krymi-
nalnych porachunków czy nielegalnych interesów, z ofiar stają się także sprawcami 
i cały czas pozostają pełni sprzecznych cech, jak każdy przeciętny człowiek. Nie 
ma tu gloryfikacji, Khider pokazuje prawdę, ale mimo to udaje mu się ostrze kry-
tyki skierować nie w stronę uchodźców, ale sytemu i biurokracji, które w istocie 
(poprzez zmuszanie do wielomiesięcznej bezczynności i zakaz pracy) są odpowie-
dzialne za zniecierpliwienie, złość i występki wielu z nich. Wegetacja w oczeki-
waniu na decyzję rodzi frustrację, która musi znaleźć sobie jakieś ujście, każdy 
z bohaterów radzi z nią sobie na własny sposób, dla Karima to ucieczka w rausz 
i narkotyczne odurzenie. Tylko bowiem konsumpcja haszyszu i trawki pomaga mu 
znieść boleśnie odczuwalną przepaść między marzeniem a rzeczywistością.

Podsumowanie – Quo vadis, uchodźco?

Protagonista, z nim sam autor, wierzą w moc rozmowy, wysłuchania drugiej strony, 
w siłę słowa łączącego nieraz zwaśnione czy obce sobie obozy. Wszak w Ohr-
feige odnajdujemy także nieliczne obrazy pozytywnych postaw wobec uchodźców, 
jak np. pani Richter pracującej w urzędzie do spraw cudzoziemców, która oka-
zuje interesantom prawdziwe zrozumienie, która z rzetelnością i zaangażowaniem 
próbuje znaleźć prawdziwe rozwiązanie dla ich problemów. Podobnie postępuje 
Karin Schmitt, pracownica Caritasu nazywana na ogół „panią ze skrzynką”, która 
nie tylko udostępnia mieszkańcom obozu używaną odzież, ale też traktuje ich jak 
swoją rodzinę, dodaje im otuchy w najbardziej trudnych momentach ich niepewnej 
egzystencji w Niemczech. To właśnie przykłady nastawienia i zachowania dwóch 
urzędniczek tego samego urzędu do spraw cudzoziemców stanowią dowód na to, 
jak bardzo odmienne mogą być postawy osób reprezentujących aparat państwowy 
i w jak dużym stopniu na działanie całego systemu wpływają zachowania pojedyn-
czych jednostek36. I to w tym Khider upatruje nadzieję, na lepsze, bardziej indywi-
dualne i humanitarne traktowanie mas uchodźców i migrantów, to dzięki wysiłkom 

36 Por. E. Mikulska-Frindo, Od wrogości, obojętności i lęku do osobistego zaangażowania 
i dialogu. Postawy wobec uchodźców w powieściach „Gehen, ging, gegangen” (2015) J. Erpen-
beck i „Ohrfeige” (2016) A. Khidera oraz w noweli „Widerfahrnis” (2016) B. Kirchhoffa, w: 
W dialogu języków i kultur, red. A. Jaroch, J.F. Nosowicz, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, War-
szawa, s. 247–264.
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i pracy wielu zaangażowanych oraz wrażliwych na los drugiego człowieka może 
udać się kiedyś nie tylko pokonanie biurokratycznych przeszkód i zniesienie krzyw-
dzących nieraz stereotypów, ale także w efekcie pokonanie europejskiego kryzysu 
uchodźczego, jaki trwa nieprzerwanie od kilku ostatnich lat.

Wrogiem Karima nie są w zasadzie ludzie, nie jest nim nawet spoliczkowana 
pani Schulz, a zbiurokratyzowane niemieckie państwo, to je należy okłamać ukry-
wając prawdziwą trasę ucieczki i wymyślając fikcyjne jej powody, to przez nie 
uchodźcy czują się szykanowani, lekceważeni, poniżani. Talent Khidera polega 
w pierwszym rzędzie na umiejętności obnażania absurdów niemieckiego systemu 
i wykluczających się wzajemnie przepisów, przez które przebrnąć jest uchodźcom 
znacznie trudniej, niż przez kolejne państwa, pustynie i morza.

Żaden z autorów, podejmujących problem radzenia sobie z kryzysem migra-
cyjnym, odnalezienia się uchodźcy i migranta w nowym kraju, a jego dotychcza-
sowych mieszkańców w otoczeniu rzesz nowych, niejednokrotnie obcych mu kul-
turowo ludzi, nie zaprzecza wynikającej ze środków bezpieczeństwa konieczności 
sumiennej weryfikacji napływających do Europy, unikania wpuszczania na teryto-
rium Unii Europejskiej potencjalnych terrorystów czy religijnych fanatyków, którzy 
mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Także Khider doskonale zdaje sobie 
sprawę z powagi sytuacji i możliwych długofalowych skutków stosowanych przez 
państwo rozwiązań. Doskonale rozumie, że większość przepisów samych w sobie, 
może mieć swoje obiektywne uzasadnienie. Powieść Abbasa Khidera nie jest zatem 
wołaniem o zniesienie granic, likwidację wszelkich procedur, radosne otwarcie 
wszystkich drzwi i zaproszenie do kraju wszystkich chętnych z całego świata. 
Poprzez swoją opowieść autor chce jednak zwrócić uwagę publiczną na nadmierny 
stopień zbiurokratyzowania państwa w tym zakresie i zachęcić do dostrzegania 
w przybyłych człowieczeństwa, ich potrzeb i prawa do godnego życia.

Policzek wymierzony przedstawicielce biurokratycznego systemu nie wydarza 
się naprawdę, jest jedynie fragmentem snu na jawie, narkotycznej wizji zemsty, jaką 
Karim snuje przed opuszczeniem kraju. Jak przyznał Khider wszystkie jego książki 
są w pewnym sensie aktami zemsty, skierowanymi przeciwko dyktatorom, mor-
dercom i przestępcom, przeciwno wszystkim ludziom i instytucjom, które wspie-
rają dyktaturę i wyzysk, ponieważ czerpią z nich finansowe korzyści. Są literackim 
aktem zemsty za to, że sam musiał opuścić kiedyś swoją ojczyznę i nie mógł już 
do niej powrócić, że musiał tułać się po świecie i prosić obcych o pomoc, znosić 
upokorzenia i tortury, wypełniać niezliczone formularze, walczyć z uprzedzeniami 
i stereotypami. Bohaterowie Khidera to ludzie targani licznymi sprzecznościami, 
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posiadający niekiedy na pozór wykluczające się cechy i zapewne dla wielu 
podobnie rzecz ma się w przypadku samego autora i wymowy jego dzieła. On sam 
przecież niby odnalazł się już w nowej ojczyźnie i nowym języku, a jednak nie-
ustannie przywołuje temat obcości uchodźcy w nowej rzeczywistości. Choć on 
sam uzyskał kiedyś azyl i pomoc ze strony obcego państwa, to jednak jego tekst 
jest jawna krytyką tego samego systemu oraz aktualnego podejścia do uchodźców. 
Khider nie ukrywa jednak, że pomimo upływu lat i podjęciu decyzji i pozostaniu 
w Niemczech, wewnętrznie nadal żyje zawieszony między światami, kulturami, 
językami, a nawet tożsamościami37. W wywiadzie, jakiego udzielił Cornelii Geißler 
z „Berliner Zeitung” Khider otwarcie przyznał, że nawet mając niemieckie oby-
watelstwo, będąc znanym już i cenionym pisarzem, wciąż nie czuje pewności, że 
będzie mu wolno zostać w Niemczech, jak długo będzie tego chciał. Ów lęk przed 
wydaleniem, wspólny – jak mówi Khider – wszystkim azylantom, otrzymał nawet 
miano „choroby skrzynki pocztowej” („Postkastenkrankheit“): nigdy bowiem nie 
wiedzą oni, czy któregoś dnia nie znajdą w niej informacji o konieczności opusz-
czenia kraju.

Khider nie zamierza swym tekstem grać z uczuciami czytelnika, nie chce 
jedynie wzbudzać litości dla swych bohaterów czy siebie samego38, a raczej dopro-
wadzić do publicznej debaty i wypracowania stosownych rozwiązań, które pozwolą 
zakończyć konflikt na linii państwo-uchodźcy i gwarantując bezpieczeństwo i pokój 
dla rdzennych mieszkańców Europy zapewnić potrzebującym pomocy warunki do 
godnego życia i pracy. Ukazywanie bezradności człowieka w konfrontacji z labi-
ryntem przepisów, ich wzajemnym wykluczaniem się czy przewlekłością procedur 
może być odczytywane jako literacki apel o konieczną reformę systemu i wprowa-
dzenie stosownych regulacji odnośnie uchodźców, które przyczynią się do poprawy 
warunków bytowych oczekujących na decyzję w sprawie pobytu, a także do 
poprawy wzajemnych relacji na linii urzędnik-uchodźca. Khider zdaje się wierzyć 
w przyszłość wolną od lęku przybywających i obaw przyjmujących, od wszech-
obecnej obcości i wrogości, od determinującej życie migranta niewoli procedur 

37 O tożsamości irackiej i niemieckiej w twórczości Khidera w L. Fouad, Verflechtung und 
Entflechtung von deutsche und arabischer bzw. irakischer Identität in der Grenzgängerliteratur 
des Chamisso-Förderpreisträgers von 2010 Abbas Khider, „Studia Translatorica“, Vol. 7: Spra-
chen Und Kulturen Im Kontakt, Oder-Neisse-Verlag, Wrocław – Dresden 2016, s. 63–86.

38 B. Cakir, Das Grauen in Heiterkeit umdichten, 29.01.2015, http://www.stuttgarter-
-zeitung.de/inhalt.schriftsteller-abbas-khider-das-grauen-in-heiterkeit-umdichten.c074671f-
7622-42d5-b35a-510164f3e8e6.html (stan na dzień 15.01.2019).
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i sieci niejasnych przepisów, przyszłość pod znakiem pokoju, zrozumienia i czło-
wieczeństwa. Ale tymczasem w starciu z biurokratyczna machiną uchodźca nadal 
pozostaje na straconej pozycji, zakneblowanie i spoliczkowanie pani Schulz było – 
jak czytamy w ostatnim zdaniu powieści – jedynie narkotyczną wizją bohatera, po 
nim setki, tysiące kolejnych przybyszów znów staną twarzą w twarz z podobnymi 
do pani Schulz, ukrytej za murem z papierów i paragrafów. Bohater Ohrfeige po 
trzech latach i czterech miesiącach w Niemczech musi z żalem skonstatować, że nie 
miał szans w starciu z bezdusznym aparatem państwowym, że w nierównej walce 
Dawida z Goliatem, to ten drugi wyszedł z niej zwycięsko: „Wszystko, co osią-
gnąłem, to jedno gigantyczne nic. Jedyny, który się teraz cieszy, to mój przemytnik 
Abu Salwan”39.

39 A. Khider, Ohrfeige, op.cit., s. 218.
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Streszczenie

Celem rozdziału „Starcie tytanów czy nierówna walka? Uchodźcy w labiryncie pro-
cedur w Ohrfeige (2016) Abbasa Khidera” jest analiza obrazu biurokracji w utworze 
Ohrfeige Abbasa Khidera, niezwykle aktualnej powieści, która odzwierciedla współ-
czesną sytuację uchodźców w Europie i jej absurdalność obecnej polityki azylowej. 
Iracko-niemiecki autor czerpie z własnych doświadczeń, aby opisać niezwykle 
trudne położenie uchodźców, apeluje o humanitaryzm i poprawę warunków byto-
wych, w jakich przybysze miesiącami czekają na decyzję o pozwoleniu na pobyt 
bądź wydaleniu. Książka Khidera opowiada o młodym uchodźcy, który ucieka 
z Iraku, aby rozpocząć nowe życie we Francji, ale los rzuca go do Niemiec, gdzie 
zmuszony będzie stoczyć nierówną walkę z przepisami i procedurami. Ów zdespe-
rowany człowiek uwięziony zostaje w niemalże kafkowskim labiryncie niemiec-
kiej biurokracji, spędza trzy długie lata odsyłany z jednej instytucji do drugiej tylko 
po to, by w efekcie otrzymać decyzję o deportacji. Powieść Abbasa Khidera dema-
skuje trudne warunki, w jakich znajdują się uchodźcy w krajach, w których sta-
rają się znaleźć schronienie. Karim relacjonuje swoje doświadczenia z zatrzymania 
i przesłuchań, z ironią opowiada o życiu na minimalnej powierzchni z innymi oso-
bami ubiegającymi się o azyl, braku jakiegokolwiek zajęcia, perspektyw oraz o cał-
kowitym wyalienowaniu go ze społeczeństwa.
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Summary

Clash of the Titans or an unequal fight? Refugees in the maze of procedures in 
Ohrfeige (2016) by Abbas Khider.
The paper “Clash of the Titans or an unequal fight? Refugees in the maze of 
procedures in Ohrfeige (2016) by Abbas Khider” deals with the picture of 
bureaucracy in Ohrfeige (2016) by Abbas Khider, a timely novel which reflects on 
the contemporary plight of refugees in Europe and the absurdity of the refugee sit-
uation. The Iraqi-German author draws on his own experiences to describe their 
misery. His book is about a young refugee who flees Iraq to begin a new life in 
France, but a mix-up lands him in Germany, where his entire life is put to ques-
tion. Abbas Khider skillfully manages to tell the story of a desperate man caught in 
the Kafkaesque workings of the German bureaucracy, he spends three long years 
being shunted from one institution to another in a maze of procedures, only to find 
himself faced with deportation. Abbas Khider’s novel is a much-needed exposé of 
the intolerable situations faced by refugees in the very countries where they are 
seeking refuge. Karim reports on his experiences of being detained and questioned 
on German soil, of living in uncomfortably close quarters with other asylum-seekers 
and of his complete alienation from the public. Khider portrays the desperate cir-
cumstances in which refugees are condemned to live, where opportunities are so 
limited that many are forced into illegal activities.
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Rozwój kompetencji interkulturowej w programach 
nauczania języka włoskiego

Wprowadzenie

Rozwój kompetencji interkulturowej stanowi obecnie jeden z ważniejszych celów 
nauczania języków obcych, ponieważ niezwykle szybko zmieniający się świat narzuca 
osobom uczącym się konieczność opanowania nie tylko samego języka, lecz także 
szeregu kompetencji dodatkowych umożliwiających sprawną komunikację z oso-
bami posługującymi się danym językiem: użytkownikami rodzimymi i innymi uczą-
cymi się. Jak twierdzi Claire Kramsch, w obecnych czasach dochodzi do zjawiska 
nieustannego przenikania się odmiennych kultur i indywidualnych historii osób, które 
rodzą się w określonej kulturze, wychowują się w innej, następnie studiują lub pracują 
w jeszcze innej kulturze: „in a multilingual/multicultural world people are born in one 
culture, grow up in another, and end up living and working in a third”1.

Tożsamość kulturową współczesnych użytkowników języka wzbogaca możli-
wość dość swobodnego przemieszczania się i wchodzenia w relację z przedstawi-
cielami odmiennych kultur. Nie można zatem mówić już o jednokulturowej komu-
nikacji międzyludzkiej wynikającej z monolitycznej struktury społecznej, lecz 
należy podkreślać jej interkulturowy wymiar i wiążące się z nim nowe „kompe-
tencje” użytkowników języka obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie kultury 
języka rodzimego i docelowego, relacji między nimi oraz odpowiednich postaw 
i zachowań.

1 Kramsch C., Language and Culture, (w:) The Routledge handbook of applied linguistics, 
red. J. Simpson, Routledge, London/New York 2011, s. 313.
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Rozwój tego rodzaju kompetencji wydaje się szczególnie istotny w przypadku 
szkolnictwa wyższego, którego zadanie polega na wyposażeniu studentów w narzę-
dzie ułatwiające poruszanie się w dzisiejszym zglobalizowanym świecie tak, aby 
rozumieli oni istotę interkulturowych uwarunkowań. Sama edukacja językowa 
nabrała w tych okolicznościach nowego znaczenia, a jej głównym celem stała się 
promocja wielojęzyczności – znajomość co najmniej dwóch języków obcych i róż-
nokulturowości, co wskazuje się również w dokumentach europejskich poświęco-
nych polityce językowej Europy2.

W poniższym artykule zostanie przedstawiony zarówno model kompetencji 
interkulturowej odpowiadający wymogom polityki europejskiej i edukacji wyż-
szej, jak i wyniki analizy obowiązujących obecnie sylabusów nauczania języka 
obcego pod kątem treści interkulturowych. Badanie zawężono do jednego „przy-
kładowego” języka obcego, w tym przypadku języka włoskiego, ale może być ono 
przeprowadzone w odniesieniu do innych dokumentów programowych, ponieważ 
opracowany tu model badawczy ma uniwersalny charakter. Wyniki ukazały pewne 
niedociągnięcia w zakresie planowania procesu nauczania, które mogą być zniwelo-
wane poprzez wprowadzenie do programów właściwych pojęć i zagadnień.

Pojęcie kompetencji interkulturowej

Rozważania dotyczące powyższego pojęcia należy rozpocząć od zdefiniowania 
samego terminu kompetencji, który okazuje się niezwykle przydatny w nauczaniu 
języków obcych oraz odniesienia się do powszechnie stosowanego pojęcia kom-
petencji komunikacyjnej. W literaturze przedmiotu, kompetencja oznacza naj-
częściej wiedzę i umiejętności3, to „complex ability that… (is) closely related to 
performance in real life situations”4 – tym samym pojęcie to znakomicie oddaje 
rzeczywistość dotyczącą uczenia się/nauczania języka drugiego lub obcego, gdzie 

2 Rada Europy, Europejski System Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, oce-
nianie, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003. Cybulska K., Różnojęzyczność a kształcenie 
językowe w szkolnictwie wyższym, (w:) Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, red. 
H. Komorowska, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2009, s. 97–114.

3 Widdowson H.G., Knowledge of Language and Ability for Use, „Applied Linguistics”, 
nr 10(2)/1989, s. 128–137. Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków 
obcych, Universitas, Kraków 20110. 

4 Hartig J., Klieme E., Leutner D., Assessment of competencies in educational contexts, 
Hogrefe & Huber Publishers, Ashland, OH 2008, s. V.
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zinterioryzowana wiedza nie gwarantuje jeszcze sukcesu, lecz niezbędne są prak-
tyczne umiejętności. Pierwszy element należy do sfery świadomej, budowanej 
w sposób systematyczny i celowy, przez co wiąże się z tzw. wiedzą deklaratywną, 
natomiast drugi wskazuje na możliwość mechanicznego odtwarzania tej wiedzy, 
czyli stanowi wiedzę proceduralną5.

Zaproponowane już w latach ’70 przez D. Hymesa pojęcie kompetencji komu-
nikacyjnej ewoluowało, a wielu badaczy, jak m. in.: L. Bachman, M. Canale 
i M. Swain, M. Pichiassi, P. Balboni, F. Grucza zaproponowało własne definicje 
tego pojęcia różniące się poszczególnymi komponentami6, a jego wyczerpujący 
opis znalazł się w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego – ESOKJ7. 
W ogólnym zarysie, wśród najważniejszych elementów kompetencji komunika-
cyjnej wymienia się: kompetencje językowe (lingwistyczne) czy też gramatyczne 
lub organizacyjne polegające na prawidłowym zastosowaniu struktur języka; 
kompetencje socjolingwistyczne odnoszące się do reguł zastosowania języka 
w wymiarze społecznym8; kompetencje pragmatyczne obejmujące zasady organi-
zacji wypowiedzi w celu wyrażania określonej funkcji komunikacyjnej; kompe-
tencje dyskursywne/tekstualne – spójne i logiczne formułowanie tekstu pisanego 
i ustnego oraz kulturowe obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie wartości kul-
turowych przyjętych w społeczności użytkowników języka9.

W latach ’90 ubiegłego wieku, w odpowiedzi na potrzeby szybko zmieniającej 
się rzeczywistości, powszechnie stosowane pojęcie kompetencji komunikacyjnej 
zostało poszerzone o wymiar interkulturowy. Pierwsze propozycje definicji inter-
kulturowej kompetencji komunikacyjnej (IKK) zaproponowali m. in. tacy badacze 
jak G. Hofstede, M. Byram, i G. Zarate, następnie rozwinęli je J.C. Beacco, na 

5 Kaliska M., Model uczenia języków obcych w szkole wyższej na przykładzie języka wło-
skiego. Założenia teoretyczne, metodologia nauczania i zintegrowany rozwój kompetencji, 
Wydawnictwo Naukowe IKSI, Warszawa 2018. 

6 Bachman L., Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford University Press, 
Oxford 1990. Canale M., Swain M., Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second 
Language Teaching and Testing, „Applied Linguistics”, 1(1)/1980, s. 1–47. Pichiassi M., Fonda-
menti di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 1999. Balboni P., Le sfide di Babele. Insegnare 
le lingue nelle società complesse, UTET Università, Torino 2012. Grucza F., Zum Begriff der 
Sprachkompetenz, Kommukationskompetenz und Kulturkompetenz, (w:) Dass eine Nation die 
andere verstehen möge, Festschriff für M. Szyrocki zu seinem 60. Geburstag (Chloe. Beihefte 
zu Daphnis, Vol. 7), red. N. Honsza, H.G. Roloff, Geburtstag, Amsterdam 1988, s. 309–331. 

7 Rada Europy, Europejski system…, op. cit. s. 94–114. 
8 Ibidem, s. 106–107
9 Kaliska M., Model uczenia języków obcych…, s. 227.
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gruncie włoskim P. Balboni, a w Polsce na przykład H. Komorowska, E. Bandura10. 
Hofstede omawiając strukturę IKK, posłużył się oryginalną metaforą oprogramo-
wania komputerowego, które odniósł do trzech głównych komponentów regulują-
cych jej funkcjonowanie: umysłu – software of the mind, komunikacji – the com-
munication software i kontekstu – the context software. Byram zaproponował 
najbardziej złożony model IKK, którą rozumie jako „ability to interact with people 
from another country and culture in a foreign language”11. Model bazujący przede 
wszystkim na definicji kompetencji komunikacyjnej tworzą cztery podstawowe 
zestawy kompetencji: językowe, socjolingwistyczne, dyskursywne i interkultu-
rowe, przy czym te ostatnie dzielą się na pięć kolejnych obszarów kompetencyjnych 
niezbędnych do prawidłowej komunikacji w wymiarze ponadnarodowym. Pierwszy 
obszar to postawy i sposób bycia, czyli savoir-être, m. in.: otwartość, ciekawość 
świata, gotowość do odkrywania światopoglądu innych osób, jak i niecentryczne 
postrzeganie świata. Drugi odnosi się do wiedzy – savoir – w zakresie własnej 
i obcojęzycznej rzeczywistości kulturowej; trzeci wskazuje na savoir-comprendre, 
czyli właściwe interpretowanie przekazów językowych i niejęzykowych; czwarty: 
savoir-apprendre – oznacza zdolność do uczenia się „innej” kultury; a piąty, ostatni, 
określony przez Byrama obszar to savoir s’engager, tj. zdolność do krytycznego 
myślenia i oceny na podstawie kryteriów specyficznych dla obu kultur.

Kompetencję interkulturową można zatem przyrównać do wewnętrznego, nie-
ustannie ulepszanego mechanizmu mentalnego osoby uczącej się, który, opierając 
się na określonej wiedzy i umiejętnościach oraz wynikając z przyjęcia właściwej 
postawy, pozwala jej na sprawną komunikację w języku obcym z przedstawicie-
lami innych kultur. Najważniejsze komponenty tej kompetencji to nie tylko wiedza 
i umiejętności w zakresie kultur, lecz zdolność do ciągłego uczenia się „nowego” 
i modyfikacji własnych zachowań względem „innych”.

10 Hofstede G., Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, Maiden-
head 1991. Byram M., Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Mul-
tilingual Matters, Clevedon 1997. Zarate G., Identities and plurilingualism: preconditions for 
the recognition of intercultural competences, (w:) Intercultural Competence, red. M. Byram, 
Council of Europe, Strasbourg 2003. Beacco J.C., Une proposition de référentiel pour les com-
pétences culturelles dans les enseignements de langues, (w:) Niveau B2 puor le Français. Textes 
et Références, red. J.C. Beacco, S. Bouquet, R. Porquier, Didier, Paris 2004. Balboni P., Inter-
cultural Communicative Competence: A Model, Guerra Edizioni, Perugia 2006. Komorowska 
H., Język i kultura w dydaktyce języków obcych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4(202), s. 27–41. 
Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, Tertium, Kraków 2007. 

11 Byram M., Teaching and assessing…, op. cit., s. 71. 
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Nauczanie języków obcych w szkole wyższej

Od końca XX wieku kształcenie wyższe w Europie podlega procesowi unifikacji 
i ujednolicania ukierunkowanego na zagwarantowanie jak najwyższej jakości 
nauczania i konkurencyjności w stosunku do innych uczelni, szczególnie tych ame-
rykańskich i azjatyckich. Sama edukacja językowa wpisuje się natomiast w promo-
waną w Europie politykę wielojęzyczności i różnokulturowości wyrażoną w sposób 
eksplicytny w wielu dokumentach publikowanych przez organy Unii Europejskiej 
i Radę Europy12. Szczególne zadanie powierzono tu szkołom wyższym pełniącym 
ważną rolę zarówno w przygotowaniu językowym młodych, wykształconych osób 
wchodzących na rynek pracy, jak i w upowszechnianiu koncepcji uczenia się przez 
całe życie.

Jako punkt odniesienia dla wyznaczania celów dydaktycznych, określania jed-
nolitych poziomów biegłości oraz zasad ewaluacji przyjęto ESOKJ. Natomiast opu-
blikowany w 2007 roku Przewodnik polityki językowej w Europie13 stał się ważnym 
narzędziem pomagającym europejskim instytucjom, w tym szkołom wyższym, we 
wdrażaniu założeń polityki europejskiej pod względem rozwiązań praktycznych.

Działania podejmowane w wyniku wprowadzenia w życie Procesu Boloń-
skiego przyczyniły się niewątpliwie do ujednolicenia systemu edukacji językowej 
w europejskich uczelniach. Powszechny dostęp do kursów językowych zapewniono 
zwłaszcza studentom kierunków studiów I stopnia, którzy obecnie mają możli-
wość wyboru przynajmniej dwóch kursów języka obcego z oferty uczelni w ramach 
godzin lektoratowych i są zobowiązani do osiągnięcia poziomu B2 z jednego z nich.

12 Do najważniejszych dokumentów tego rodzaju należy zwłaszcza ESOKJ (2003), 
w którym zawarto i podsumowano wytyczne dla planowania procesu kształcenia językowego 
opracowywane już od końca lat ‘60. Oprócz tego powszechnie znanego dokumentu warto wspo-
mnieć o takich publikacjach jak: Council of Europe, Recommendation no R(82)18 of the Com-
mittee of Ministers to members states concerning modern languages. Appendix., red. A. Girard, 
J.L.M. Trim, Council of Europe, Strasbourg 1982. Council of Europe, Transparency and cohe-
rence in language learning in Europeobjectives, evaluation, certification, Council of Europe, 
Strasbourg 1992. Parlament Europejski, Rekomendacja 1539, European Year of Language-
s,Strasbourg, Council of Europe, Strasbourg 2001, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
-XML2HTML-EN.asp?fileid=16954&lang=en (dostęp: 19.07.2018).

13 Beacco J.C., Byram M., From linguistic diversity to plurilingual education: Guide for the 
development of language education Policies in Europe. Main Version, Council of Europe, Stras-
bourg 2007.
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Pogłębione kształcenie językowe stało się natomiast domeną kierunków języ-
kowych, takich jak filologie czy też lingwistyka stosowana, gdzie studenci uczą się 
nie tylko języka, lecz także poznają literaturę, kulturę i realia danego obszaru obco-
języcznego, przygotowując się zazwyczaj do wykonywania zawodu nauczyciela 
lub tłumacza. Dzięki zintegrowaniu systemów nauczania w wielu krajach Europy 
wzrósł poziom mobilności studentów i kadry a zasady ewaluacji biegłości języ-
kowej stały się przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy.

Planowanie procesu kształcenia językowego w szkole wyższej

Organizacja procesu kształcenia stanowi niezwykle złożony proces, w którym 
należy uwzględnić szereg czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do tych 
pierwszych zaliczają się wszelkie rozporządzenia i rekomendacje odzwierciedla-
jące założenia polityki europejskiej jak i krajowej, do tych drugich możliwości 
wewnętrzne uczelni14. W edukacji językowej na poziomie akademickim, proces pla-
nowania powinno rozpocząć się od wyznaczenia najistotniejszych celów i profilu 
kursu, by następnie przejść do poziomów bardziej szczegółowych: planów rocz-
nych, semestralnych, a także planów wynikowych, metodycznych i jednostko-
wych zajęć lekcyjnych. W tym świetle program nauczania, innymi słowy curri-
culum dotyczy całości kursu i procesu dydaktycznego rozłożonego na poszczególne 
lata studiów, stanowiąc punkt wyjścia dla planowania pojedynczych etapów kształ-
cenia opisanych w tzw. sylabusach, czyli dokumentach odnoszących się do kon-
kretnych kursów. W sylabusie zawiera się wszystkie istotne dla kursu informacje na 
temat wprowadzanych treści nauczania, bibliografii, zakładanych efektów kształ-
cenia, metodologii pracy dydaktycznej i zasad oceniania studentów. To praktyczne 
narzędzie okazuje się nie tylko przydatne w procesie planowania, lecz także ułatwia 
komunikację między prowadzącym kurs a studentami – jego uczestnikami, którzy 
w odpowiednim momencie mogą zapoznać się z charakterem kursu, tempem pracy 
i obowiązującymi zasadami15.

14 Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Univer-
sitas, Kraków 2011. Cini L., La programmazione per la L2, (w:) Insegnare italiano a stranieri, 
red. P. Diadori, Le Monnier, Milano 2011, s. 145–156.

15 Balboni P., Le sfide di Babele… op. cit., s. 114. Ciliberti A., Manuale di glottodidattica. 
Per una cultura dell’insegnamento linguistico, La Nuova Italia, Firenze 1994.
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Analiza sylabusów – metodologia badawcza

Celem przedstawionego poniżej badania była analiza treści programowych zawar-
tych w sylabusach języka włoskiego, które odnoszą się bezpośrednio do kształcenia 
kompetencji interkulturowej. Na podstawie definicji tej kompetencji zostały wyzna-
czone jej trzy główne komponenty – tj. obszary kompetencyjne: (1) wiedza i umie-
jętności w zakresie kultury języka obcego, (2) wiedza i umiejętności w zakresie 
języka rodzimego oraz relacji istniejących między obiema rzeczywistościami kultu-
rowymi oraz (3) postawy i zachowania osób uczących się ułatwiające komunikację 
interkulturową. Posłużyły one jako kryteria badawcze, względem których zweryfi-
kowano zapisy umieszczone w dokumentach programowych w rubrykach poświę-
conych celom nauczania, ogólnemu opisowi przedmiotu i efektom kształcenia. 
Założono, że uwzględnienie w dokumentach określonych treści oznacza dążenie do 
kształcenia u studentów odpowiednich kompetencji, innymi słowy planowane pro-
cesu nauczania ukierunkowuje jego przebieg. W badaniu nie uwzględniono rzeczy-
wistości klasy zajęciowej, w tym konkretnych działań nauczyciela czy też wyników 
osiąganych przez studentów.

Analiza treści sylabusów miała charakter jakościowo-ilościowy, ale przede 
wszystkim diagnostyczny, bazowała na podejściu pojęciowym16, tj.: w każdym 
dokumencie oznaczono te kategorie pojęciowe, które odnosiły się bezpośrednio 
do trzech wyodrębnionych obszarów kompetencji interkulturowej. Jeśli w syla-
busie zostało użyte pojęcie wpisujące się w dany obszar, zaznaczano obecność (1), 
jeśli nie, odnotowywano nieobecność (0) danej cechy. W przypadku, gdy zostało 
ono użyte kilkukrotnie w różnych rubrykach dokumentu, w obliczeniach procen-
towych uwzględniano daną obecność tylko raz. Wyodrębnione kategorie poję-
ciowe stanowią najczęściej cytaty zaczerpnięte z dokumentów programowych, 
ponieważ wstępna analiza pozwoliła zauważyć, że w większości z nich stosowane 
są te same określenia, rzadziej pojawiają się tutaj wyrażenia synonimiczne doty-
czące tej samej kategorii. Niemniej w kilku przypadkach konieczne było uwzględ-
nienie pojęcia synonimicznego do konkretnej kategorii, np. hasło „elementy kultury 
włoskiej” zawiera w sobie pozostałe określenia o zbliżonym znaczeniu, takie jak: 

16 Griffith S.M. i in., Graduate ethics education: A content analysis of syllabi, „Training and 
Education in Professional Psychology”, 8(4)/2014, s. 248–252.
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„elementy kultury Włoch”, „kultura Włoch”, itd17. Wszystkie kategorie pojęciowe 
zostały następnie uporządkowane pod względem liczby wystąpień w korpusie, two-
rząc listę rankingową.

Korpus sylabusów składa się ze 100 dokumentów zaczerpniętych z uniwersy-
teckich systemów obsługi studiów 10 największych pod względem liczebności stu-
dentów uniwersytetów w Polsce18 i dodatkowo Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie 
prowadzi się studia italianistyczne19. Sylabusy dotyczyły kursów nauczania języka 
włoskiego zorganizowanych w ramach studiów o kierunku filologia włoska, jak 
i lektoratów oferowanych studentom innych kierunków. Pod uwagę zostały wzięte 
sylabusy wyłącznie od poziomu biegłości językowej A2/B1, a pominięto dokumenty 
dla poziomu początkującego A1, ponieważ ich treści koncentrują się przeważnie na 
kompetencjach językowych. Ze względu na zmienną poziomu biegłości sylabusy 
zostały podzielone na dwie kategorie: A2/B1 i bardziej zaawansowane B2/C1, a ze 
względu na zmienną rodzaju nauczania: sylabusy PNJW (praktycznej nauki języka 
włoskiego) – o profilu filologicznym i lektoraty. Tym samym, otrzymano cztery 
główne kategorie podziału zebranych dokumentów, które umożliwiły przejrzyste 
porównanie ich treści między poszczególnymi zbiorami. Dodatkowo, w badanym 
korpusie znalazły się też dokumenty całościowe obejmujące np. trzy lub dwa lata 
studiów od poziomu A1 do C1, przy czym w ich przypadku w badaniu nie wzięto 
pod uwagę części omawiającej treści dla poziomu początkowego. Tablica nr 1 przy-
bliża najważniejsze dane liczbowe korpusu.

17 McKeachie W., Svinicki M.D., McKeatchie’s teaching tips: Strategies, research, and 
theory for college and university teachers, Wadsworth, Belmont, Ca. 2011.

18 Dzięsięć największych uniwersytetów publicznych w Polsce uwzględnionych w badaniu 
to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, UAM w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu, Uniwersytet Śląski, UMCS 
w Lublinie, UWM w Olszynie. GUS 2017

19 Uniwersytet Szczeciński znajduje się w tek klasyfikacji na 23 pozycji, natomiast został 
on uwzględniony, ponieważ była to jedyna uczelnia publiczna niewchodząca do pierwszej dzie-
siątki, w której ofercie znajduje się także kierunek filologia włoska. 
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Tablica 1. Podział dokumentów ze względu na zmienne poziomu 
biegłości językowej i rodzaju zajęć dydaktycznych

Poziom biegłości Liczba łączna Lektoraty PNJW

Całościowe od A1 do C1
dla I, II i III roku studiów 3 1 2

A2/B1 53 24 29

B2/C1 44 14 30

Razem N = 100 N = 39 N = 61

Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy

W niniejszym artykule ograniczymy się do przedstawienia wyników łącznych oraz 
w odniesieniu do zmiennej trybu organizacji zajęć, czyli porównane zostaną doku-
menty programowe dla kursów PNJW i lektoratów. Wykres nr 1 obrazuje wartości 
procentowe dla wszystkich podkategorii w obrębie trzech głównych komponentów. 
Jak widać, najwyższe wyniki osiągnęły pojęcia z zakresu kultury języka doce-
lowego – w 74% sylabusów wymienia się tego rodzaju hasła, pojęcia dotyczące 
postaw i zachować pożądanych w komunikacji interkulturowej znalazły się na dru-
giej pozycji – 55% dokumentów korpusu, natomiast, najniższy wynik odnotowano 
w przypadku kategorii pojęć interkulturowych – 35%.

Co ciekawe, w przypadku pierwszej kategorii, zauważa się, że w dokumentach 
PNJW rzadziej znajdują się odniesienia do kultury włoskiej w stosunku do kursów 
lektoratowych – 67% wobec 85%. Podobna różnica na niekorzyść PNJW wystę-
puje w kategorii postaw i zachowań, gdzie tylko 49% PNJW zawiera takie pojęcia 
względem 64% sylabusów lektoratów. Wydaje się, że to właśnie kursy o profilu filo-
logicznym powinny być bardziej zorientowane na kształcenie w zakresie zjawisk 
kulturowych oraz odpowiednich postaw, ponieważ tego rodzaju kompetencje są 
niezwykle istotne dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli języka.

Wykres ukazuje również inny problem: w obu kategoriach sylabusów zanie-
dbuje się kwestię relacji między kulturami. Sama świadomość tego typu zjawisk 
może pomóc w rozwijaniu kompetencji interkulturowej poprzez ukazywanie stu-
dentom istniejących w społeczeństwach uproszczeń kulturowych zaburzających 
prawidłową komunikację. Tymczasem, jak wynika z wykresu nr 1, średnio 30% 
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dokumentów wskazuje na tego rodzaju tematykę, co należy uznać za wynik mocno 
niezadowalający. Obszar ten wymaga dalszych prac koncepcyjnych oraz stworzenia 
ogólnych wytycznych dla nauczycieli i autorów programów nauczania.

Wykres 1. Wyniki analizy sylabusów dla całego, korpusu,  
kursów PNJW i lektoratów

74
%

35
%

55
%

67
%

38
%

49
%

85
%

31
%

64
%

Kultura języka 
docelowego

Kultura języka rodzimego; 
relacje między kulturami

Postawy i zachowania

Korpus PNJW Lektoraty

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 2 przedstawia poszczególne kategorie obszaru kompetencji interkultu-
rowej: uwzględnia ona najczęściej wymieniane kategorie pojęciowe.
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Tablica 2. Kategorie pojęciowe zastosowane w korpusie sylabusów

N = 100

l.p. Kultura języka 
docelowego S

Kultura języka 
rodzimego-

-relacje
S Postawy i zacho-

wania S

1. Elementy kultury 
Włoch 57%

Interkulturowość 
i komunikacja 
interkulturowa

12%

Idea uczenia się 
przez całe życie/

konieczność 
dokształcania 

37%

2. Społeczeństwo 
włoskie 32%

Kompetencje 
w zakresie języka 

polskiego
5% Samodzielność 13%

3. Historia Włoch 30%
Różnice między 

językiem polskim 
a włoskim

4%
Świadomość kom-
pleksowej natury 

języka
13%

4. Polityka i eko-
nomia Włoch 19%

Funkcje komu-
nikacyjne języka 

polskiego
3%

Świadomość dzie-
dzictwa kulturo-

wego
11%

5.
Życie codzienne 

we współczesnych 
Włoszech 15% Wielokulturowość 3%

Otwartość na 
innych ludzi/

postawy
10%

6. Geografia 
i regiony Włoch 11% Integracja 2%

Uczestnictwo 
w popularyzacji 
kultury danego 
obszaru języko-

wego

10%

7. Muzyka włoska 8% Kultura sło-
wiańska 2%

Uczestnictwo 
w życiu kultu-

ralnym
6%

8. Sztuka i architek-
tura włoska 8%

Popularyzacja 
wiedzy o własnej 

kulturze
2% Aktywność 4%

9, Kino włoskie 8%

Relacje krajów 
słowiańskich 

z krajem języka 
docelowego

2% Kreatywność 4%

10. Mafia i przestęp-
czość 7% Świadomość 

różnic językowych 2% Otwartość na inne 
kultury 4%

11. Włoski styl 
i design 7% Własne dzie-

dzictwo kulturowe 2%

Źródło: opracowanie własne
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Jak wynika z tablicy nr 2, gdzie zostało przytoczonych dziesięć pierwszych 
pozycji z uzyskanych list rankingowych, największy udział procentowy uzyskały 
kategorie pojęciowe należące do pierwszego obszaru kompetencji interkulturowej, 
co oznacza, że autorzy dokumentów przykładają szczególną uwagę do zagadnień 
związanych z kulturą języka docelowego. Warto zauważyć niestety, że tego rodzaju 
treści pojawiły się przynajmniej raz w 57% sylabusów, czyli w 43% nie wymieniono 
żadnego pojęcia z zakresu kultury języka włoskiego. Z drugiej strony, w większości 
dokumentów wystąpiły pojęcia dość ogólnikowe i mało precyzyjne, jak np.: „ele-
menty kultury Włoch”, „społeczeństwo włoskie”, a te bardziej szczegółowe osią-
gnęły znacznie niższe wyniki w przedziale od 30% do 8%.

Odnośnie do drugiej kategorii pojęciowej, obserwuje się tutaj znaczny spadek 
wartości procentowych wobec dwóch pozostałych obszarów kompetencyjnych. Na 
pierwszym miejscu listy rankingowej znalazło się pojęcie „interkulturowość…”, 
którego wynik wyniósł zaledwie 12%, a obecność kolejnych haseł ogranicza się do 
pojedynczych wręcz przypadkowych wystąpień. Najbardziej uwypuklone zostały 
kwestie różnic językowych i funkcji komunikacyjnych, natomiast takie pojęcia jak 
„wielokulturowość”, „integracja” praktycznie nie pełnią żadnej istotnej roli w pro-
cesie nauczania.

Analizując wyniki trzeciego obszaru: postaw i zachowań, należy zaznaczyć, 
że nie wszystkie z cytowanych pojęć tego rodzaju odnosiły się bezpośrednio do 
kompetencji interkulturowej. W badaniu wyodrębniono wszystkie pojęcia wska-
zujące na postawy i zachowania, nie wyznaczając wyraźnej granicy między nimi 
z powodu trudności klasyfikacyjnych. Do najczęściej stosowanych należało pojęcie: 
„idei uczenia się przez całe życie” – 37%, a kolejne osiągnęły już znacznie niższe 
wyniki: „samodzielność”, „świadomość…” – 13%; przy czym pojęcia odnoszące 
się do kwestii interkulturowej – wyniki najniższe: „świadomość dziedzictwa…” – 
11%, „otwartość…” – 10%, itd.

Jeśli chodzi o różnice między kursami zorganizowanymi w ramach lekto-
ratów a PNJW to, dostrzega się tutaj pewną przewagę na rzecz tych pierwszych, 
np.: najczęściej stosowane pojęcie „elementy kultury języka włoskiego” osią-
gnęło wynik równy 69%, a dla porównania w programach PNJW – 49%, na drugiej 
pozycji znalazły się kolejno: „społeczeństwo włoskie” – 33% i „historia Włoch” – 
34% (PNJW); a na trzeciej „życie codzienne we współczesnych Włoszech” – 28% 
i „społeczeństwo włoskie” – 31%. Pozostałe hasła i ich wartości procentowe są do 
siebie zbliżone w obu rodzajach sylabusów zgodnie z porządkiem przedstawionym 
w tablicy nr 2. Natomiast elementy stricte interkulturowe, niestety, uzyskały dość 
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skromne wyniki, najczęściej wymieniane hasło „interkulturowość i komunikacja 
interkulturowa” wystąpiło tylko w 10% dokumentów lektoratów i 13% PNJW, 
drugie miejsce w pierwszej kategorii sylabusów zajęło hasło „wrażliwość interkul-
turowa” – 5%, a w przypadku PNJW „kompetencje w zakresie języka polskiego” – 
8%; trzecie odpowiednio: „kultura słowiańska” – 5% i „różnice między językiem 
polskim a włoskiem” – 7%.

Trzeci obszar kompetencji wydaje się również nieco bardziej uwypuklony w pro-
gramach lektoratów: „otwartość na innych ludzi i postawy” została wymieniona 
w 26% dokumentów, następnie „otwartość na inne kultury” – już 8% i „świado-
mość dziedzictwa kulturowego” – 8%, a „ciekawość” – 3%. W programach PNJW na 
pierwszym miejscu listy znalazło się „uczestnictwo w popularyzacji kultury danego 
obszaru językowego” – 16%, na drugim „świadomość dziedzictwa kulturowego” – 
13%, na trzecim „uczestnictwo w życiu kulturalnym” – 10%, a np. „otwartość na inne 
kultury” – tylko 2%. Jednak, większość pojęć tego rodzaju wystąpiła w korpusie tylko 
raz lub dwa razy, co pokazuje jak znikomą wagę przywiązuje się zarówno do roz-
wijania u studentów odpowiednich postaw i zachowań, jak i wiedzy i umiejętności 
w zakresie relacji między kulturą języka rodzimego a kulturą języka docelowego.

Badanie wykazało, że kształcenie kompetencji interkulturowej zgodnie 
z wytycznymi ESOKJ i zaleceniami większości badaczy abstrahuje od ważnych 
w dzisiejszym świecie kwestii relacji między kulturami, czy też postaw i zachowań, 
które w większości dokumentów programowych są całkowicie pomijane.

Podsumowanie

Kształcenie kompetencji interkulturowej powinno rozpoczynać się na poziomie 
planowania procesu nauczania poprzez wskazanie takich celów i treści nauczania, 
które pozwolą nauczycielowi na właściwe ukierunkowanie aktywności dydaktycz-
nych. Konstrukcja programu nauczania, bowiem, odzwierciedla zakładany rozwój 
kompetencji u osób uczących się. Jeśli nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności 
językowe w programie przeważają pojęcia dotyczące słownictwa i gramatyki, jeśli, 
natomiast na wiedzę i umiejętności komunikacyjne – to pojawiają się w nim głównie 
funkcje komunikacyjne lub akty mowy20. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 

20 Komorowska H., Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, 
Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.
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zrównoważenie wszystkich komponentów kompetencji komunikacyjnej i zwięk-
szenie nacisku na kompetencję interkulturową. Niestety, jak wynika z przeprowa-
dzonej analizy w sylabusach lektoratów i PNJW brakuje szczegółowych zagadnień 
interkulturowych, a dominują pojęcia ogólne, mało precyzyjne, czy wręcz stereo-
typowe. Nierzadko, powielane są te same tematy i zagadnienia kulturowe, które 
wydają się odzwierciedlać wyłącznie jeden utarty model życia, postaw i zachowań. 
Nie uwzględnia się w nich ani dynamiki relacji między kulturą rodzimą a tą obco-
języczną, ani alternatywnych wzorców kulturowych – lepiej pasujących do współ-
czesnej rzeczywistości. Nie planuje się procesu nauczania w taki sposób, aby roz-
wijać u studentów odpowiednie postawy i zachowania ułatwiające dialog między 
przedstawicielami różnych kultur. Te kwestie pozostają cały czas otwarte, wyma-
gając dalszej refleksji nad jakością kształcenia językowego w polskich szkołach 
wyższych.



153Rozwój kompetencji interkulturowej w programach nauczania języka włoskiego

Bibliografia

Bachman L., Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford University 
Press, Oxford 1990.

Balboni P., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET 
Università, Torino 2012.

Beacco J.C., Byram M., From linguistic diversity to plurilingual education: Guide 
for the development of language education Policies in Europe. Main Version, 
Council of Europe, Strasbourg 2007.

Beacco J.C., Une proposition de référentiel pour les compétences culturelles dans 
les enseignements de langues, (w:) Niveau B2 puor le Français. Textes et 
Références, red. J.C. Beacco, S. Bouquet, R. Porquier, Didier, Paris. Balboni P., 
Intercultural Communicative Competence: A Model, Guerra Edizioni, Perugia 
2006.

Byram M., Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Mul-
tilingual Matters, Clevedon 1997.

Canale M., Swain M., Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second 
Language Teaching and Testing, „Applied Linguistics”, 1(1)/1980, s. 1–47.

Ciliberti A., Manuale di glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento lingu-
istico, La Nuova Italia, Firenze 1994.

Cini L., La programmazione per la L2, (w:) Insegnare italiano a stranieri, red. 
P. Diadori, Le Monnier, Milano 2011, s. 145–156.

Council of Europe, Recommendation no R(82)18 of the Committee of Ministers to 
members states concerning modern languages. Appendix., red. A. Girard, J.L.M. 
Trim, Council of Europe, Strasbourg 1982.

Council of Europe, Transparency and coherence in language learning in Europe-
objectives, evaluation, certification, Council of Europe, Strasbourg 1992.

Cybulska K., Różnojęzyczność a kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, (w:) 
Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, red. H. Komorowska, Wydaw-
nictwo SWPS Academica, Warszawa 2009, s. 97–114.

Griffith S.M. i in., Graduate ethics education: A content analysis of syllabi, „Tra-
ining and Education in Professional Psychology”, 8(4)/2014, s. 248–252.

Grucza F., Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommukationskompetenz und Kul-
turkompetenz, (w:) Dass eine Nation die andere verstehen möge, Festschriff für 
M. Szyrocki zu seinem 60. Geburstag (Chloe. Beihefte zu Daphnis, Vol. 7), red. 
N. Honsza, H.G. Roloff, Geburtstag, Amsterdam 1988, s. 309–331.



154 Maria KALISKA

Hartig J., Klieme E., Leutner D., Assessment of competencies in educational con-
texts, Hogrefe & Huber Publishers, Ashland, OH 2008.

Hofstede G., Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, 
Maidenhead 1991.

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Uni-
versitas, Kraków 2011.

Kaliska M., Model uczenia języków obcych w szkole wyższej na przykładzie języka 
włoskiego. Założenia teoretyczne, metodologia nauczania i zintegrowany rozwój 
kompetencji, Wydawnictwo Naukowe IKSI, Warszawa 2018.

Komorowska H., Język i kultura w dydaktyce języków obcych, „Kwartalnik Peda-
gogiczny”, 4(202), s. 27–41. Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, 
Tertium, Kraków 2007.

Komorowska H., Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu języ-
kowym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kramsch C., Language and Culture, (w:) The Routledge handbook of applied lingu-
istics, red. J. Simpson, Routledge, London/New York 2011, s. 313.

McKeachie W., Svinicki M.D., McKeatchie’s teaching tips: Strategies, research, 
and theory for college and university teachers, Wadsworth, Belmont, Ca. 2011.

Parlament Europejski, Rekomendacja 1539, European Year of Languages,Stras-
bourg, Council of Europe, Strasbourg 2001, http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16954&lang=en (dostęp: 19.07.2018).

Pichiassi M., Fondamenti di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 1999.
Rada Europy, Europejski System Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, 

ocenianie, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003.
Widdowson H.G., Knowledge of Language and Ability for Use, „Applied Lin-

guistics”, nr 10(2)/1989, s. 128–137. Janowska I., Podejście zadaniowe do 
nauczania i uczenia się języków obcych, Universitas, Kraków 20110.

Zarate G., Identities and plurilingualism: preconditions for the recognition of inter-
cultural competences, (w:) Intercultural Competence, red. M. Byram, Council 
of Europe, Strasbourg 2003.



155Rozwój kompetencji interkulturowej w programach nauczania języka włoskiego

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego pla-
nowanego rozwoju kompetencji interkulturowej w sylabusach języka włoskiego. 
Analiza została przeprowadzona na podstawie korpusu złożonego ze 100 doku-
mentów programowych począwszy od poziomu A2 stosowanych na kierunkach 
językowych i lektoratach w 10 największych pod względem liczby studentów uni-
wersytetów. Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby studentów, którzy uczestniczą 
w programach mobilności akademickiej, mają częsty kontakt z osobami pocho-
dzącymi z innych kultur, albo, poprzez naukę języka, dążą do zwiększenia zakresu 
swoich kompetencji zawodowych, należy tak planować proces dydaktyczny, aby 
był on jak najwyższej jakości i uwzględniał wszystkie aspekty użyć języka. Wska-
zane jest, aby treści kursów językowych w odpowiedni sposób kształtowały m. in. 
kompetencję interkulturową ułatwiającą poruszanie się w dzisiejszym zglobalizo-
wanym świecie. Z tego względu, analiza diagnostyczna obecnego stanu rzeczy: 
określenie mocnych i słabych stron programów nauczania wydaje się odpowiednim 
narzędziem służącym do ulepszania procesu dydaktycznego już na etapie plano-
wania, dzięki czemu przekazywane treści zostają odpowiednio dostosowane do 
potrzeb studentów.
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Summary

Developing intercultural competence in Italian courses syllabi
This paper presents the findings of the study on the intercultural competence deve-
lopment planned in the Italian courses syllabi. The analysis was conducted on 
the basis of the corpus consisting of 100 A2–C1 level program documents which 
are applied in linguistic departments and general foreign language courses in the 
10 Polish universities with the biggest number of students. Considering specific 
needs of students who participate in the academic mobility programs, have frequent 
contact with people from other cultures or study a foreign language to enhance their 
professional competences, the teaching process should be planned in a way ensuring 
the highest quality and embracing all aspects of language use. The appropriately 
structured teaching content develops the whole range of learners’ competences, inc-
luded the intercultural one, which facilitates communication in today’s globalized 
world. The study mostly aimed at observing what teaching intercultural content is 
planned to be conveyed to the students in order to enable them to develop intercul-
tural competence.
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Istota pracy tłumacza przysięgłego

Rozważania prawno-wittgensteinowskie

Wprowadzenie

Istota pracy tłumacza przysięgłego najczęściej rozumiana jest zupełnie błędnie. 
Myli się cel istnienia tego zawodu z jego funkcjami, nie poszukując przy tym ratio 
legis. Istotę zawodu charakteryzuje się przez uprawnienia tłumacza przysięgłego, 
skupiając całą uwagę na lingwistycznych aspektach tej profesji. Naszym zdaniem 
jest to podejście z gruntu niewłaściwe, które zapoznaje istotę pracy osoby zaufania 
publicznego, rozumianą właśnie jako cel istnienia tego zawodu. Tłumacz przysięgły 
jest elementem polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, wykonuje zawód oko-
łoprawny, stąd celu jego działania należy szukać raczej na polu prawa niż lingwi-
styki. Wskazaniem jest tu brzmienie roty ślubowania mówiące o sumiennym i bez-
stronnym wykonywaniu zadań, z dochowaniem tajemnicy państwowej. Po wtóre 
natomiast, poszukiwanie istoty pracy to wskazanie istoty przekładu uwierzytelnio-
nego. Robimy to określając niezmienniki przekładu, jakie muszą zostać zachowane 
w tłumaczeniu poświadczonym. Kluczowe jest tu pojęcie wierności tłumaczenia; 
aby je właściwie zinterpretować, należy przyjąć odpowiednią koncepcję języka. 
Dotychczasowe poszukiwania skupiają się na aspektach filologicznych. Dokonuje 
się przy tym analiz przekładu z punktu widzenia komunikacyjnej funkcji języka, 
myląc funkcję z jego celem. Właściwym naszym zdaniem kierunkiem jest przyjęcie 
logicznej koncepcji języka, gdyż takie założenie pozwala na ukazanie niezmien-
ników przekładu. Dopiero w tym świetle możemy zobaczyć doniosłość zawodu tłu-
macza przysięgłego, jego odpowiedzialność i perspektywy.
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Korzenie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce

W Polsce zawód tłumacza przysięgłego jest specjalnością o ugruntowanej pozycji 
i długiej historii, sięgającej korzeniami połowy XIX wieku, mianowicie czasów 
zaboru austriackiego. Sam termin „tłumacz przysięgły” pojawił się jeszcze przed 
rokiem 19001; w Monarchii Austrowęgierskiej język polski był jednym z języków 
urzędowych. Z tego powodu zaistniała w niej potrzeba i prawny obowiązek zarazem 
tłumaczenia pism urzędowych, wyroków sądu i ustaw także na nasz język ojczysty. 
W odrodzonej Rzeczypospolitej zawód ten przetrwał i doczekał się niemal natych-
miastowej regulacji. Dokonała tego ustawa z dnia 16 lipca 1920 r., która zmie-
niała ustawę o postępowaniu karnem dla byłego zaboru austriackiego, a także roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 
7 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wynagradzania świadków, znawców i tłumaczów 
w postępowaniu karnem2. W II Rzeczypospolitej pozycję tego zawodu ugrunto-
wało następnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. 
o tłumaczach przysięgłych. W PRL kontynuacja zawodu została utrzymana, choć 
jego pierwsza urzędowa regulacja dokonała się dopiero 19 sierpnia 1968 roku roz-
porządzeniem Ministra Sprawiedliwości określającym, między innymi, sposób 
wykazania znajomości języka obcego przez kandydatów na tłumaczy przysięgłych. 
Rozporządzenie wskazywało również organ uprawniony do ustanawiania tłumaczy, 
którym był prezes sądu wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę tłumacza. 
Oznaczało to przypisanie mu roli pomocnika procesowego, jako podstawowej 
jego funkcji. Pozycja taka zbliżała tłumacza do biegłego sądowego. Sposób wyka-
zania biegłości językowej został z kolei zmieniony następnym rozporządzeniem 
wydanym w dniu 8 czerwca 1987 roku. Rozporządzenia potwierdzały potrzebę ist-
nienia zawodu tłumacza przysięgłego, która wynikała nie tylko z procedur praw-
nych, ale i rosnącego popytu na te usługi ze strony społeczeństwa. Zadania tłumaczy 
przysięgłych zaczynały bardzo wyraźnie przekraczać rolę wyłącznie biegłego sądo-
wego, gdyż zlecenia przyjmowane przez nich od podmiotów prywatnych i insty-
tucji pozasądowych, wynikające z rosnącego obrotu prawnego i gospodarczego 
znacząco przewyższały swoją liczbą zlecenia odbierane od sądów. Poszerzał się 

1 Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 
Redakcja naukowa: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 3.

2 A.D. Kubacki, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzial-
ność tłumacza przysięgłego. LEX, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 19. 
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też zakres wymogów merytorycznych stawianych tłumaczom. W tej sytuacji, przy 
aktywnej roli Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych 
TEPIS3, doszło do istotnej, ustawowej zmiany modelu regulacji prawnej zawodu 
tłumacza przysięgłego. Został od mianowicie oderwany od sądu i przekształcony 
w osobę zaufania publicznego, która może świadczyć usługi na rzecz wszystkich 
organów państwa i obywateli. Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku stworzyła 
w Polsce nowy wolny zawód4. Znalazło to też potwierdzenie w ważnym wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2006 roku stwierdzającym, 
że „tłumacz przysięgły […] nie jest instytucją prawa sądowego procesowego”5. 
Na mocy nowej ustawy tłumacz przysięgły, po zdaniu egzaminu przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną i złożeniu przysięgi, zostaje ustanowiony przez ministra 
sprawiedliwości. Ustawa ta reguluje całościowo zawód tłumacza przysięgłego; sta-
nowi o tym w szczególności jej Rozdział 3 określający zasady wykonywania tego 
zawodu. Ustawa ta, niezwykle ważna dla środowiska tłumaczy, doczekała się już 
trzech komentarzy. Autor chronologicznie pierwszego z nich, Grzegorz Dostatni 
wskazywał, że po raz pierwszy akt rangi ustawowej dokonał syntetycznej regu-
lacji zawodu, uwzględniając przy tym całość systemu prawa polskiego6. Wska-
zuje on, że ustawa z jednej strony kreuje nowy zawód, jednak z drugiej potwierdza 
tylko faktyczne istnienie instytucji, która „głęboko zakorzeniła się w ponad stu-
letniej świadomości społecznej oraz uzyskała należną jej pozycję”7. Mając przed 
oczami wspomniane akty prawne i komentarze do niej zastanówmy się teraz, na 
czym polega istota zawodu tłumacza przysięgłego.

Cel zawodu tłumacza przysięgłego

Kim jest tłumacz przysięgły? W obiegowej i bardzo rozpowszechnionej opinii 
jest to taki „tłumacz z pieczątką”, który przekłada teksty i opatruje je pieczęcią, 
aby można ich było potem użyć w urzędzie. Czasem podkreśla się, że jest to także 
„lepszy tłumacz”, dając tym samym wyraz zaufania do jego profesjonalizmu 

3 Obecnie: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.
4 Egzamin na tłumacza przysięgłego. Op. cit. s 4. 
5 Ibidem, s. 5. 
6 G. Dostatni, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. WYDAW-

NICTWO TEPIS, Warszawa 2005, s. 5. 
7 G. Dostatni, ibidem, s. 51. 
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odnośnie do znajomości języka. To proste wyjaśnienie znajduje pozornie potwier-
dzenie w ustawie, która określa uprawnienia tłumacza przysięgłego. Można by 
zatem pomyśleć, że celem tego zawodu jest dokonywanie tłumaczeń pisemnych 
i ustnych z języka polskiego na obcy i odwrotnie, w języku w którym dany tłu-
macz jest ustanowiony. Jeśli przyjrzymy się jednak bliżej tekstowi ustawy zoba-
czymy, że takie rozumienie nie do końca odpowiada prawdzie. Tłumacz przysięgły 
może bowiem także dokonywać poświadczeń tłumaczeń sporządzonych przez inne 
osoby, a także sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym. Teoretycznie 
zatem, mógłby on w ogóle nie dokonywać tłumaczeń, nadal wykonując zawód tłu-
macza przysięgłego. Sam proces tłumaczenia nie jest zatem konstytutywny dla tego 
zawodu, choć jest explicite wymieniony w ustawie. Czym są zatem uprawnienia tłu-
macza przysięgłego, jeśli nie celem jego zawodu i jak należy je wobec tego rozu-
mieć? Zgodnie z istniejącą w Polsce tradycją, a także zasadami techniki prawodaw-
czej, ustawy polskie nie określają w swojej treści ratio legis, czyli założonego celu 
danego aktu normatywnego. Zdarza się, że cel taki określony jest w preambule, 
lecz ma to zastosowanie przede wszystkim do konstytucji8. Cel ustawy musi zatem 
być wyinterpretowany z jej treści, zgodnie z regułami interpretacji i wnioskowań 
prawniczych. System prawa obejmuje bowiem nie tylko normy wprost wskazane 
w ustawach, ale i takie, które daje się z jego przepisów wywnioskować9. Analogicz-
nego zabiegu musimy dokonać, aby wydobyć na światło dzienne istotę zawodu tłu-
macza rozumianą jako jego cel właśnie. Regułami, którymi będziemy się tu posłu-
giwać, są: interpretacja teleologiczna oraz zasady analogii. Rozróżnijmy najpierw 
cel zawodu od jego funkcji. Cel rozumiemy tutaj jako efekt zamierzony, dla osią-
gnięcia którego zawód ten został w ogóle ustanowiony. Natomiast funkcje zawodu 
to są wszystkie rezultaty, które są zrazem oczekiwane i pożądane. Można by je roz-
różnić jako rezultat główny i rezultaty poboczne10. Cel zatem jest jeden, funkcji 
natomiast może być więcej niż jedna. W przypadku ustawy o zawodzie tłumacza 
przysięgłego, jego funkcjami są właśnie owe uprawnienia wyszczególnione w arty-
kule 13. Są to funkcje głownie lingwistyczne. Stanowią one oczekiwane i pożą-
dane efekty jego pracy, nie są jednak jej celem. Ten jest dorozumiany, musimy go 
zatem wyinterpretować na gruncie systemu prawa polskiego. Tłumacz przysięgły 

8 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 130. 

9 J. Jabłońska-Bońca, Wprowadzenie do prawa. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 164. 
10 Por.: B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty kary głównej. [w:] Filozofia i wartości, tom II, 

Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998 r., s. 209.
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jest elementem polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, stąd celu jego dzia-
łania należy szukać raczej na gruncie prawa niż lingwistyki.

Skoro ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie wskazuje celu tego zawodu, 
być może odnajdziemy go w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego11. 
Kodeks ten został niedawno znowelizowany, zastępując Kodeks tłumacza przysię-
głego z 2011 roku i stanowi bardzo cenne źródło zasad wykonywania zawodu tłu-
macza przysięgłego. Kodeks nie jest ustawą i ma formalnie charakter preskryp-
tywny, jednak naszym zdaniem, biorąc pod uwagę ciągłość i powszechność jego 
stosowania, zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Towarzystwo TEPIS, jak 
i coraz to szerszy krąg zawodowych tłumaczy, stał się on już elementem prawa zwy-
czajowego. Tym samym może być traktowany jako jedno ze źródeł prawa. Kodeks 
ten jest przy tym właściwie jedynym tak obszernym źródłem wiedzy praktycznej 
w zakresie przekładu uwierzytelnionego i potrafi oddawać nieocenione usługi, szcze-
gólnie tłumaczom pracującym w środowiskach stricte prawniczych, jak międzyna-
rodowe kancelarie prawne działające w Polsce. Niestety, przez niektórych tłumaczy 
bywa on jednocześnie kontestowany i niesłusznie krytykowany. Zarówno Kodeks 
z 2011 roku, jak i znowelizowany Kodeks z 2018 roku w paragrafie 1 mówią o tłu-
maczu przysięgłym jako osobie zaufania publicznego. Mówią też o szczególnej sta-
ranności i rzetelności wykonywania zadań przez tłumacza. I choć nie wskazuje on 
explicite celu istnienia tego zawodu, powyższe określenia naprowadzają nas na wła-
ściwy trop. Zastanówmy się bowiem, jaki zawód jest najbliższy zawodowi tłumacza 
przysięgłego pod istotnym względem. Wbrew pozorom nie jest to po prostu zawód 
tłumacza. W tym względzie niezwykle ważną obserwację znajdujemy w publikacji 
Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. W jej rozdziale II, na początku roz-
ważań o etyce tłumacza przysięgłego znajdujemy zdanie stwierdzające, że „Funkcja 
tłumacza przysięgłego jest pod wieloma względami podobna do funkcji nota-
riusza […]”12. Uznajemy doniosłość tej obserwacji, ale z określonymi zastrzeże-
niami. Jak widzieliśmy bowiem powyżej, funkcji tłumacza przysięgłego jest kilka, 
nie stanowią one celu jego zawodu i mają charakter w przeważającej części lin-
gwistyczny. Nie chodzi tu zatem o funkcje, tylko o cel i nie o jego podobieństwo, 
ale wręcz tożsamość. Podobieństwo dotyczy natomiast określonych form realizacji 

11 Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych 
i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa 2018. 

12 Cieślik B., Kierzkowska D., Michalska A., Staniszewska-Kowalik D., Zieliński J. Tłu-
macz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Wydawnictwo TRANSLEGIS, Warszawa 2018, 
s. 104.
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funkcji obu zawodów. Twierdzimy, co następuje: pomiędzy zawodami notariusza 
i tłumacza przysięgłego występuje podobieństwo form przy identyczności celu, nato-
miast jednoczesnej odmienności funkcji. Zgadzamy się natomiast z paranotarialnym 
charakterem pracy tłumacza przysięgłego i związanym z tym dużym społecznym 
zaufaniem do tego zawodu. W tym miejscu rodzi się pytanie: skoro zatem cel pracy 
notariusza i tłumacza przysięgłego są identyczne, jak możemy go określić i gdzie 
mamy go szukać? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Zawód notariusza reguluje ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. 
Zgodnie z regułami, o których wspomnieliśmy powyżej, nie wskazuje ona wprost 
ratio legis ani też celu profesji notariusza. Nie wnosi zatem wiele do zrozu-
mienia celu istnienia zawodu tłumacza przysięgłego. Jednakże zawód notariusza 
jest zawodem starszym, o bardzo ugruntowanej pozycji, dobrze uregulowanym, 
z wykształconym samorządem zawodowym (cecha, której ciągle tłumaczom przy-
sięgłym brakuje). Dużo obszerniejsza jest także literatura omawiająca specy-
fikę tego zawodu i do niej właśnie musimy się odwołać. Jak wskazuje Aleksander 
Oleszko, już w II Rzeczypospolitej uważano notariusza za „osobę zaufania publicz-
nego wykonującą wolny zawód o charakterze prawno-publicznym” pozostającą pod 
nadzorem władz państwowych13. Przez wolny zawód rozumiano przy tym działal-
ność zawodową prowadzoną na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. 
Notariusz sporządzał dokumenty z mocą urzędową. To ostatnie reguluje współcze-
śnie art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie z 1991 r. Zauważmy, że opis powyższy tak 
idealnie pasuje także do zawodu tłumacza przysięgłego, że opis tej działalności jest 
zasadniczo nie do rozróżnienia. Na gruncie ustawy z 2005 roku także tłumacz przy-
sięgły jest osobą zaufania publicznego, wykonuje wolny zawód, pozostaje pod kon-
trolą władz państwowych, ale działa na własne ryzyko i rachunek. Zaś efekty jego 
pracy także mają „charakter dokumentu urzędowego”14. Oleszko wskazuje dalej, że 
notariusz, który dokonuje swoich czynności, nie jest stroną żadnego z jej uczest-
ników, ale osobą zaufania publicznego. O takich osobach wspomina art. 17 Kon-
stytucji; zaufanie publiczne rozumie się przy tym jako przekonanie o zachowaniu 
dobrej wiary w pełnieniu swojej funkcji, respektowanie prawa, a także zagwaran-
towanie profesjonalizmu wykonywanego zawodu15. I znowu, gdyby nie fakt, że 

13 A. Oleszko, Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości. LEX a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2015, s. 23.

14 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91. Art. 2 § 2. 
15 A. Oleszko, ibidem, s. 57. 
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autor wprost wymienia zawód notariusza, można by powyższą charakterystykę 
odnieść do zawodu tłumacza przysięgłego. W ramach charakterystyki notariusza, 
jako osoby zaufania publicznego, Oleszko wymienia dalej zasadę zachowania przez 
notariusza bezstronności i przestrzeganie równego dystansu wobec wszystkich 
stron czynności. Podkreśla także, iż notariat jest obdarzony zaufaniem publicznym 
przede wszystkim przez państwo, które udziela mu wyłączności kompetencyjnej 
dokonywanych czynności w postaci dokumentów, którym nadana jest moc urzę-
dowa. Także tłumacz przysięgły, działając jako osoba zaufania publicznego, musi 
zachowywać bezstronność i dystans wobec stron czynności. Także i jego państwo 
obdarza analogicznym zaufaniem, przyznając mu wyłączność na tłumaczenia uwie-
rzytelnione, które mają moc urzędową dokumentu. Także on wreszcie jest przez 
państwo kontrolowany w swojej działalności. Na czym jednak polega teleolo-
giczna identyczność tych zawodów? Kluczowe znaczenie ma tu nadzór sprawo-
wany przez państwo nad samodzielnym przecież stanowiskiem notariusza, który 
gwarantuje bezpieczeństwo obrotu cywilnoprawnego16. Cel ten został explicite 
określony w Kodeksie etyki zawodowej notariusza. Preambuła tego Kodeksu, przy-
jętego Uchwałą nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 roku 
stanowi bowiem, że: „Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu,[…]”17. 
Nasza teza głosi natomiast, iż per analogiam celem zawodu tłumacza przysięgłego, 
jako osoby zaufania publicznego, jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu praw-
nego. Cel ten jest tożsamy z celem zawodu notariusza, przy jednoczesnej odmien-
ności funkcji tych zawodów a podobieństwie form. Jest to cel pozajęzykowy, gdyż 
leży on już w obszarze prawa.

Warto w tym miejscu rozważyć bliżej kwestię podobieństwa form. Na czym 
miałaby ona bowiem polegać? Forma aktu notarialnego i forma uwierzytelnionego 
tłumaczenia dokumentu są do siebie podobne. Co więcej, tak jak akt notarialny 
jest nowym instrumentem prawnym sporządzanym samodzielnie i wprowadzanym 
do obiegu prawnego przez notariusza, to samo można powiedzieć o tłumaczeniu 
uwierzytelnionym sporządzanym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie takie 
jest bowiem także nowym instrumentem prawnym, który pojawia się w obiegu 
poprzez osobę tłumacza przysięgłego. Ma on, rzecz jasna, bardzo ograniczone moż-
liwości kształtowania jego treści, z oczywistych względów określone przez katalog 

16 A. Oleszko, op.cit., s. 247.
17 Kodeks etyki zawodowej notariusza. Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, 

Poznań Kluczbork 1998, s. 6.
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powinności i sztukę zawodu, ale jednocześnie produktem pracy tłumacza jest doku-
ment urzędowy w sensie instrumentu prawnego. I to nawet wtedy, gdy tekst źró-
dłowy w ogóle żadnym instrumentem prawnym nie był. Tłumacz przysięgły ma 
więc zdolność i władzę przemiany dowolnego tekstu źródłowego, w tym rzecz jasna 
i dokumentu, w nowy instrument prawny, którego wcześniej w obiegu prawnym 
nie było. Widać od razu, że uprawnienie takie, jakkolwiek niewielkie by ono nie 
było, należy wykonywać w poczuciu odpowiedzialności i lege artis. Cel pracy tłu-
macza przysięgłego jest w tym względzie tożsamy z celem pracy notariusza, jest 
nim bowiem zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Tłumacz przysięgły 
gwarantuje to w zakresie przekładu tekstów, jako osoba zaufania publicznego, dzia-
łająca z mocy ustawy, zgodnie z treścią przepisów prawa i kierując się brzemie-
niem roty ślubowania. Efektem jego pracy jest tłumaczenie uwierzytelnione. Jak 
mówiliśmy jest to dokument mający moc urzędową, sporządzony w określony 
prawem sposób, zabezpieczający jego treść przed zniekształceniem i zafałszowa-
niem, a zarazem identyfikujący go jako określony instrument prawny. Zauważmy 
przy tym, że dokument taki może powstać jako rezultat przekładu dokonanego 
przez samego tłumacza przysięgłego, ale także przez inną osobę, której tekst, po 
sprawdzeniu i ewentualnym poprawieniu, może zostać przez tłumacza przysię-
głego uwierzytelniony. Przyjęcie założenia, że celem pracy tłumacza przysięgłego 
jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego jest w naszym pojęciu także 
argumentem za przyjęciem postulatu raczej aktywnej, a nie tylko biernej roli tłu-
macza w procesie niektórych tłumaczeń ustnych. Dotyczy to w szczególności sytu-
acji tłumaczenia ustnego przy czynnościach notarialnych, kiedy to bardzo często 
zdarza się, że tłumacz jest jedynym przedstawicielem systemu wymiaru sprawie-
dliwości, z którym w sposób komunikatywny styka się klient obcojęzyczny. Dodat-
kowo, należy też liczyć się z faktem, że klient taki nie tylko nie rozumie rozwiązań 
prawnych pochodzących z odmiennego niż jego własny systemu prawnego, ale też 
nie rozumie samego języka prawniczego, w jakim z konieczności zredagowane są 
akty notarialne. Coraz powszechniejszym oczekiwaniem jest wówczas, aby tłumacz 
nie tylko przetłumaczył treść konkretnego instrumentu prawnego, ale i wytłumaczył 
klientowi jego skutki i działanie. W tym celu powinien on rzecz jasna dysponować 
wiedzą prawniczą na więcej niż minimalnym poziomie. Przyjęcie przez tłumacza 
aktywnej roli w tym procesie wydaje się zatem usprawiedliwione, a dla klienta 
zazwyczaj jest nieocenione. Zarazem należy pamiętać, że tłumacz przysięgły pozo-
staje niezależny od wszystkich stron postępowania, w każdym akcie tłumaczenia 
i w każdej sytuacji tłumaczeniowej.
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Istota przekładu uwierzytelnionego

W drugim rozumieniu istoty pracy tłumacza przysięgłego szukamy odpowiedzi na 
pytanie, czym jest przekład uwierzytelniony i czy w jakiś istotny sposób różni się on 
od zwykłego tłumaczenia. Innymi słowy, chodzi o wskazanie niezmienników prze-
kładu, którymi powinien się kierować w swojej pracy tłumacz przysięgły. Poszu-
kiwania te prowadzimy, mając na względzie cel jego zawodu, czyli zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego. Tłumacz przysięgły powinien bowiem nie tylko 
dochować należytej staranności, jak stanowi artykuł 14 ustawy, ale też wierności 
tłumaczenia, które to pojęcie jest często rozumiane odmiennie i nastręcza trud-
ności interpretacyjnych. Problem ten słusznie podnoszą autorzy opracowania „Tłu-
macz przysięgły”18. Znane w środowisku tłumaczy powiedzenie mówi żartobliwie, 
że „tłumaczenie jest jak kobieta – albo piękne albo wierne”. Dla nieprofesjonali-
stów, ale i często dla początkujących w zawodzie, tłumaczenie wierne to przekład 
„słowo w słowo”. Wierność utożsamiana jest tu z dosłownością. Z drugiej strony 
wiadomo, że tłumacze literatury pięknej i poezji poświęcają czasami wierność na 
rzecz piękna przekładu; górę biorą wówczas względy artystyczne, przedmiot owej 
bezinteresownej kontemplacji, o której pisał w swojej teorii estetycznej Immanuel 
Kant. Jak wskazują autorzy wymienionego opracowania, dylemat ten „może być 
jednak poprawnie rozwiązany tylko przez zawodowego tłumacza”19. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że w przypadkach wątpliwych tłumacze przysięgli zwracają się raczej 
ku wierności tłumaczenia, poświęcając względy estetyczne, z czego nieraz robi się 
im – niesłuszne naszym zdaniem – zarzuty. Uściślając nieco, w przypadkach nastrę-
czających trudności interpretacyjne wybór tłumacza przysięgłego skłania się raczej 
ku przekładowi bardziej dosłownemu niż pięknemu. Przekład wierniejszy bowiem 
zapewnia lepsze zachowanie wybranych niezmienników przekładu. Powstaje 
natychmiast pytanie, co podlega wiernemu odwzorowaniu w tłumaczeniu uwierzy-
telnionym, co może je odróżniać skądinąd od tłumaczenia literackiego, w którym 
przeważają względy natury estetycznej? Jak prowadzić tłumaczenie uwierzytel-
nione, aby w możliwie największym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpie-
czeństwa obrotu prawnego? Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie naszym zdaniem 

18 Cieślik B., Kierzkowska D., Michalska A., Staniszewska-Kowalik D., Zieliński J. Tłu-
macz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Op. cit., s. 106.

19 Cieślik B., Kierzkowska D., Michalska A., Staniszewska-Kowalik D., Zieliński J. Tłu-
macz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Ibidem, s. 108.
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powinny tu być zachowane niezmienniki przekładu, posłużymy się na początek pro-
stym przykładem, by przejść od niego do przyjęcia określonej tezy i wskazania ade-
kwatnej do niej koncepcji języka.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy podczas procesu karnego, w którym oskar-
żonym jest osoba angielskojęzyczna, wysoki sąd zadaje klasyczne pytanie: Czy 
oskarżony przyznaje się do winy? Tłumacz może je przetłumaczyć wprost, zwra-
cając się do oskarżonego: Do you plea guilty? Usłyszawszy zaś odpowiedź: I do 
not plea guilty, tłumaczy ją, zwracając się do wysokiego sądu: Oskarżony nie przy-
znaje się do winy. Wiadomo, że odpowiedź taka nie jest protokołowana dosłownie, 
lecz w parafrazie wysokiego sądu i że tłumacz w taką parafrazę już nie ingeruje. 
Jeśli to robi, może zostać przez sąd upomniany. Załóżmy jednak, że w naszym przy-
padku wysoki sąd zwrócił się do protokolanta słowami: Proszę zaprotokołować: na 
pytanie, czy oskarżony przyznaje się do winy, oskarżony odpowiedział twierdząco. 
W praktyce nie zetknęliśmy się nigdy z takim przypadkiem, lecz teoretycznie jest 
on możliwy. Co w takiej sytuacji może i co powinien zrobić tłumacz? Pomijamy tu 
fakt, że z pewnością zareagowałby obrońca oskarżonego. Naszym zdaniem w takim 
przypadku tłumacz przysięgły ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zareagować. 
Być może to wydaje się oczywiste, ale co sprawia, że miałby on tutaj prawo sprze-
ciwu? Okoliczność, że wysoki sąd podaje do protokołu zdanie źle przetłumaczone, 
gdyż o przeciwnej wartości logicznej. Zmieniając zaś wartość logiczną zdania, sąd 
opisywałby inny stan rzeczy niż ten, z jakim mamy faktycznie do czynienia. Ade-
kwatny przekład powinien wartość logiczną danego zdania utrzymać. Nie chodzi 
przy tym o to, czy zdanie to samo w sobie jest prawdziwe – oskarżony może prze-
cież przed sądem kłamać. Chodzi o zachowanie wartości logicznej owego zdania 
w przekładzie. W tym sensie rozumiana prawdziwość, jako zachowanie wartości 
logicznej zdania źródłowego w tłumaczeniu, stanowi dla tłumacza przysięgłego 
granicę akceptowalności parafrazy sądowej, po przekroczeniu której, w naszym 
przekonaniu, tłumacz ma już wręcz obowiązek zareagować. Tekst wynikowy powi-
nien tu bowiem opisywać w taki sam sposób w sensie logicznym określone stany 
rzeczy, co tekst źródłowy. W tym kontekście niezmiennikami przekładu muszą 
być wartości logiczne zdań oraz związki logiczne pomiędzy nimi. W ten sposób 
bowiem opis stanów rzeczy dokonany na gruncie języka źródłowego będzie maksy-
malnie zbliżony do opisu stanów rzeczy na gruncie języka docelowego. Nazwijmy 
przekład taki translacją prawdziwościową. Jeżeli tłumacz przysięgły ma zapewnić 
bezpieczeństwo obrotu prawnego, musi on dokonać translacji prawdziwościowej, 
która nie zmieni wartości logicznej zdań opisujących określone stany rzeczy, ani nie 
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zmieni relacji logicznych pomiędzy nimi. Zatem przekład wierny to translacja praw-
dziwościowa, która zapewnia lepsze zachowanie wybranych niezmienników prze-
kładu, czyli wartości logicznej zdań i relacji logicznych pomiędzy nimi. Słusznie 
zatem, w przypadku konieczności wyboru podczas procesu tłumaczenia uwierzytel-
nionego, tłumacz przysięgły poświęca wartość estetyczną na rzecz translacji praw-
dziwościowej, co relatywnie często obserwuje się w praktyce i z czego nierzadko 
osoby nieświadome celu pracy tłumacza przysięgłego czynią mu zarzuty. Pod-
kreślmy – zarzuty te, na gruncie określonej koncepcji języka i w świetle istoty prze-
kładu poświadczonego – są niesłuszne. Wartość logiczna zdań i związki logiczne 
pomiędzy nimi mogą być zasadnie uznane za niezmienniki przekładu, jeżeli przyj-
miemy określoną koncepcję języka wywodzącą się z Traktatu logiczno-filozoficz-
nego Ludwiga Wittgensteina. Koncepcja ta jest najbardziej adekwatna w kontek-
ście rozważań o istocie pracy tłumacza przysięgłego i najlepiej zdaje sprawę ze 
specyfiki tłumaczeń prawniczych, jakimi bez wątpienia pozostają tłumaczenia 
uwierzytelnione.

Traktat wprowadza pewną ontologię, która w doskonały sposób oddaje to, co 
dzieję się w ramach postępowań prawnych i dlatego jest doceniana przez praw-
ników. Dla Wittgensteina światem są fakty w przestrzeni logicznej, fakty zaś rozu-
miane są jako stany rzeczy. Logicznym obrazem faktów jest myśl, która z kolei 
jest rozumiana jako zdanie sensowne. „To, co jest faktem – fakt – jest istnieniem 
stanów rzeczy”20. Pomiędzy językiem a światem istnieje pewna odpowiedniość. 
Poznając obraz faktów w języku, docieramy do stanów rzeczy w świecie. Sam Wit-
tgenstein uważał, że relacja, jaka tu zachodzi, jest izomorficzna. Według niektó-
rych autorów jednak odwzorowanie świata w języku może być jedynie homomor-
fizmem21. W tej koncepcji celem języka jest ukazanie prawdy, która może odsłonić 
się jedynie poprzez język, przy czym prawda jest tu rozumiana ontologicznie, jako 
ogół zdań prawdziwych. Sam język jest tu rozumiany antynaturalistycznie, ekspo-
nując jego atrybut, funkcję nośnika prawdy i abstrahując od jego akcydensu, czyli 
funkcji komunikacyjnej. Takie pojmowanie języka wywodzi się od Humboldta, pre-
cyzyjniej dał mu jednak wyraz dopiero Karl Bühler, który rozróżnił jednoklasowe 
i dwuklasowe systemy znaków22. W podziale tym język to dwuklasowy system 

20 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1997, s. 5. 

21 U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-
skiej, Warszawa 2010, s. 44.

22 K. Bühler, Sprachteorie, Jena 1934, s. 69–78, § „Wort und Satz”. 
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znaków, natomiast systemem jednoklasowym jest kod. Język jest właściwy tylko 
człowiekowi, kodem posługują się zwierzęta. Badacze nastawieni antynaturali-
stycznie krytykują przy tym próbę wywodzenia języka ludzkiego z kodów zwie-
rzęcych. Tak twierdzi choćby Noam Chomsky23, a także Karl Popper24. Chomsky 
twierdził ponadto, że „języka nie należy pojmować jedynie – ani głównie – jako 
środka komunikacji” oraz, że „instrumentalne użycia języka są wtórne i pomoc-
nicze”25. W Polsce takie stanowisko rozwija przede wszystkim Bogusław Wolnie-
wicz26. W jego ujęciu języki etniczne, którymi zajmuje się lingwistyka, są pewnym 
podzbiorem języków rozumianych jako dwuklasowe systemy znaków. Operuje on 
przy tym pojęciem języka etnicznego raczej, niż pojęciem języka naturalnego. Ści-
ślej rzecz biorąc, uważa on, że symbolika matematyki czy kartografii jest czymś 
równie naturalnym, co gwara góralska czy polski język literacki. Jako przykład 
języka sztucznego, czyli takiego, który pełni funkcje komunikacyjne języka etnicz-
nego, a który został całościowo zaprojektowany przez człowieka, Wolniewicz 
wymienia język esperanto.

W teoriach naturalistycznych język pojmowany jest głownie jako środek komu-
nikacji, w ujęciu antynaturalistycznym natomiast, jest on przede wszystkim nośni-
kiem prawdy. Uważamy, że to drugie ujęcie ma lepsze zastosowanie w rozumieniu 
celu języka na gruncie prawa. Jeżeli jednak przyjmiemy, że celem języka jest odsło-
nięcie prawdy rozumianej jako ogół zdań prawdziwych, powstaje pytanie, co jest 
celem tłumaczenia uwierzytelnionego? Przy tych założeniach, naszym zdaniem, 
jego celem będzie nie zatarcie prawdy, co uzyskuje się poprzez zastosowanie trans-
lacji prawdziwościowej. Istotą przekładu uwierzytelnionego będzie więc odwzoro-
wanie prawdziwościowe: to, co prawdziwe na gruncie języka źródłowego J1, po 
dokonaniu tłumaczenia musi pozostać prawdziwe na gruncie języka docelowego 
J2. Przy akceptacji klasycznej definicji prawdy, zgodnie z którą jest ona zgodno-
ścią sądu z rzeczywistością, ma to zupełnie fundamentalne znaczenie dla prze-
kładu uwierzytelnionego dokonywanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
obrotu prawnego. W przekładzie takim chodzi jednak o coś więcej, mianowicie 
o odwzorowanie związków logicznych. Po dokonaniu przekładu tekst docelowy 

23 N. Chomsky, Language and Mind, New York 1968, s. 61.
24 K.R. Popper, „Epistemology without a Knowing Subject”, [w:] Logic, Methodology and 

Philosphy of Science III, wyd. Van Rootselaar i Staal, Amsterdam 1968, s. 345. 
25 N. Chomsky, Current Issues In Linguistic Theory, 1964. 
26 Por.: B. Wolniewicz, Języki i kody oraz B. Wolniewicz, O pojęciu języka, [w:] Filozofia 

i wartości, tom II, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998 r., s. 79. 
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powinien oddawać relacje logiczne, jakie zachodziły między zdaniami na gruncie 
języka J1, gdyż tylko ich prawdziwościowe odwzorowanie w języku docelowym 
J2 da prawdziwy obraz faktów, czyli stanów rzeczy, z jakim mieliśmy do czynienia 
w języku J1. Niezmiennikami przekładu są tu wartości logiczne zdań oraz relacje 
logiczne pomiędzy nimi. Po dokonaniu przekładu powinny one w sposób wierny 
odzwierciedlić relacje między stanami rzeczy, jeśli przekład ten ma być w sposób 
wiarygodny wykorzystany w obrocie prawnym. Może to zapewnić translacja 
wierna, czyli prawdziwościowa. Przy jej zastosowaniu opis stanów rzeczy utwo-
rzony na gruncie języka docelowego będzie maksymalnie zbliżony do opisu faktów 
na gruncie języka źródłowego. Oznacza to, że pomiędzy tymi dwoma opisami 
powinna zachodzić relacja izomorfizmu, a przynajmniej relacja silnego homomor-
fizmu, maksymalnie do takiegoż izomorfizmu zbliżona. Tak musi być, gdyż zało-
żonym celem języka jest w tym ujęciu ukazanie prawdy, rozumianej jako ogół zdań 
prawdziwych; w danym przypadku mamy zaś do czynienia z pewnym fragmentem 
tego ogółu. Takim dociekaniom faktów rozumianych jako stany rzeczy zajmuje 
się prawo i w tym procesie powinno mu dopomagać tłumaczenie uwierzytelnione, 
jeżeli ma ono spełniać swój cel. Mogą się tu nasunąć dwa pytania. Po pierwsze, 
jaka translacja jest translacją prawdziwościową; po drugie zaś, czy taka translacja 
jest w ogóle możliwa? Jak mówiliśmy, translacja prawdziwościowa to taka, która 
zachowuje związki logiczne. Translacją, która zachowuje związki logiczne, jest 
z pewnością translacja izomorficzna. W sensie lingwistycznym, translacją izomor-
ficzną będzie przekład kongenialny. Jak wiadomo występuje on niezwykle rzadko, 
a czasem z różnych względów jest on być może wręcz niemożliwy do dokonania. 
Z tego względu w praktyce o wiele częściej tłumacz dokonuje przekładu homomor-
ficznego. Zachowuje on jednak nie identyczność, a podobieństwo relacji. Naszym 
zdaniem istnieje skończona liczba homomorfizmów H1, H2…Hn, które są na tyle 
blisko w sensie logicznym translacji izomorficznej Ti, iż uznajemy je za wystarcza-
jące przybliżenie związków logicznych opisywanych przez zdania języka źródło-
wego J1 uzyskane w przekładzie na zdania języka docelowego J2. Oznacza to, że 
może istnieć więcej niż jeden poprawny przekład danego tekstu. Gdyby było ina-
czej, ustawowe uprawnienie tłumacza przysięgłego do poświadczania tłumaczeń 
dokonywanych przez inne osoby byłoby raczej bezprzedmiotowe. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie, że inny tłumacz dokonał przekładu identycznego z przekładem, 
jakiego dokonałby dany tłumacz przysięgły poświadczający konkretny dokument. 
Jednocześnie nie przesądzamy, czy przekład izomorficzny, czyli kongenialny, jest 
możliwy wyłącznie jeden. Zdaniem specjalistów przekłady takie się zdarzają; za 
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przykład na gruncie literatury pięknej znawcy podają angielski przekład Stu lat 
samotności Gabriela Garcii Marqueza. W przypadku literatury inne będzie jednak 
kryterium kongenialności. Tłumaczenie uwierzytelnione, mówiąc nieco poetycko, 
ma brzmieć nie pięknie, ale prawdziwie.

Podsumowanie; perspektywy i aspiracje zawodu tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce jest zawodem o dobrze ugruntowanej, choć 
jednocześnie, w powszechnej opinii środowiska, nieco niedocenianej pozycji. Jest to 
zawód zaufania publicznego, profesja okołoprawna, której celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego. W tym sensie jest on najbardziej zbliżony do cie-
szącego się dużym prestiżem zawodu notariusza. Istotą zawodu tłumacza przy-
sięgłego nie jest samo dokonywanie tłumaczeń, ale zapewnienie bezpieczeństwa 
obrotu cywilnoprawnego przez wykonywanie ustawowo powierzonych funkcji. 
Funkcje zawodu, określone w ustawie, należy wyraźnie odróżnić od jego celu, który 
jest dorozumiany i musi być z treści ustawy i kontekstu prawnego dopiero wyinter-
pretowany. Tłumacz przysięgły jest w pierwszym rzędzie elementem polskiego sys-
temu wymiaru sprawiedliwości. Musi on, rzecz jasna, być profesjonalistą; jego pro-
fesjonalizm wykracza jednak daleko poza aspekty czysto lingwistyczne. Znajomość 
języka stanowi tu warunek sine qua non, ale równie ważna jest umiejętność doko-
nywania przekładu i świadomość celu tego zawodu. Sama znajomość języka jest 
bowiem niewystarczająca do bycia tłumaczem. Powyżej pewnego poziomu języko-
wego górę bierze zdolność do dokonywania tłumaczenia. W tym kontekście można 
lepiej znać język, ale gorzej tłumaczyć. W tłumaczeniu uwierzytelnionym istotne 
jest też rozumienie niezmienników przekładu poświadczonego. Przekład taki musi 
być przede wszystkim wierny. Wierność tę możemy określić, przyjmując antyna-
turalistyczną, logiczną koncepcję języka, którego celem jest odsłonięcie prawdy. 
Wówczas niezmiennikiem przekładu, teleologicznie istotnym, staje się zachowanie 
wartości logicznej zdań i relacji logicznych pomiędzy zdaniami obrazującymi stany 
rzeczy na gruncie języka źródłowego. Zachowanie tak zdefiniowanych niezmien-
ników przekładu zapewnia realizację celu zawodu tłumacza przysięgłego, czyli 
poniesienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Profesja tłumacza przysięgłego to wolny zawód w fazie rozwoju. Można powie-
dzieć, że w pewnym sensie jest to zawód nie do końca ukształtowany. Poprzez 
jego podobieństwo do pozycji rejenta jest to zawód powszechnie szanowany. 
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Obok zawodu notariusza jest to bowiem jedyna osoba zaufania publicznego, której 
słowom a priori daje się wiarę z mowy ustawy. Ujmując rzecz kolokwialnie, wie-
rzymy, że jest tak, jak mówi tłumacz przysięgły. Z drugiej strony jest to zawód 
cokolwiek niedoceniony. W największym stopniu ma na to wpływ zamrożenie 
stawek ustawowych na jego usługi, co odzwierciedla podejście samego Minister-
stwa Sprawiedliwości do swoich biegłych. Kwestia podniesienia stawek, o co nie-
ustannie zabiega, między innymi, Stowarzyszenie TEPIS, reprezentujące inte-
resy tłumaczy, jest w tym względzie niezwykle istotna. Perspektywicznie jednak 
sprawą ogromnej wagi jest stworzenie samorządu zawodowego tłumaczy przy-
sięgłych. Samorząd taki powinien docelowo przejąć od ministra sprawiedliwości 
„znaczną część pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu tłumacza przysię-
głego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”27. W tym względzie 
ustawodawca był raczej wstrzemięźliwy, kierując się opinią Huberta Izdebskiego 
na temat projektu ustawy o tłumaczach publicznych28. Samorząd byłby tu rzeczywi-
ście ukoronowaniem rozwoju tego zawodu. W naszym przekonaniu, w celu podnie-
sienia prestiżu zawodu tłumacza przysięgłego, środowisko powinno odwoływać się 
przede wszystkim do jego celu. Cele te są bowiem wyraźnie niedostatecznie uświa-
domione, a nawet jeśli uświadomione, to niedostatecznie akceptowane przez usta-
wodawcę i środowiska prawnicze. Należy podkreślać fakt, że tłumacz przysięgły 
jest de facto wolnym zawodem, wykonywanym przez osoby zaufania publicz-
nego w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego. Zawód ten 
wiąże się z przyjęciem dużej dozy odpowiedzialności za wprowadzanie do obiegu 
prawnego nowych instrumentów prawnych. Wymaga przy tym profesjonalizmu na 
wielu polach, językowych i pozajęzykowych, specjalistycznej wiedzy i umiejęt-
ności. Zwiększenie prestiżu tego zawodu powinno być celem działań całego śro-
dowiska. Pomóc w tym może właśnie uświadomienie sobie istoty pracy tłumacza 
przysięgłego.

27 G. Dostatni, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. WYDAW-
NICTWO TEPIS, Warszawa 2005, s. 55.

28 H. Izdebski, Opinia w przedmiocie projektu ustawy o tłumaczach publicznych (druk sej-
mowy nr 2481). Warszawa, 15 marca 2004 r. 
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Streszczenie

Celem niniejszego rozdziału jest omówienie istoty pracy tłumacza przysięgłego. 
Główną tezą tekstu jest, że celem pracy tłumacza przysięgłego jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego. W tym znaczeniu jest to cel identyczny, co cel 
zawodu notariusza na gruncie systemu prawa polskiego. Tłumacz przysięgły reali-
zuje ten cel zachowując niezmienniki przekładu, którymi są wartości logiczne zdań 
tekstu źródłowego oraz relacje logiczne pomiędzy nimi. Tłumacz osiąga to dzięki 
zastosowaniu translacji prawdziwościowej. Stawianych tez dowodzimy przy zasto-
sowaniu metod analizy porównawczej i logicznej analizy języka.

Summary

The goal of this chapter is to discuss the essence of work of a sworn translator and 
interpreter. The main thesis states that the goal of sworn translator’s work is the 
provision of safety to legal transactions. In this meaning such a goal is the same 
as the goal of the work of a notary public on the grounds of Polish legal system. 
The sworn translator may achieve that goal by maintaining invariables of translation 
that include logical values of propositions in the source text as well as logical rela-
tions between such propositions. The translator may accomplish such goals owing 
to application of a truth-focused translation. The theses are demonstrated with an 
application of comparative analysis as well as logical analysis of language.
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Metaphoric Use of Proper Names in Polish and English 
Online Publications

The paper is focused on the wealth of meanings expressed by proper names used 
metaphorically in English and Polish online publications. Cultural overlapping and 
variation in content as two major functional properties of anthroponyms in meta-
phoric use are emphasized, semantic syncretism and selectivity of meanings under-
lying their many descriptive uses and dynamics are stressed.

Introduction

A centuries-long dispute about the nature of proper names has not brought about any 
concensus among philosophers, logicians or linguists. Despite close attention and 
many efforts concentrated by representatives of varying branches of science who 
as Farhang Zabeeh remarks may be “often ignorant of each other’s work” (Zabeeh 
1968, p. 6) on the issues of the semantic and referential status of proper names there 
is still no agreement on the most essential points concerning proper names and no 
unified theory. The views vary from a complete denial of meaning, Millianism still 
being attractive providing as his contemporary followers believe “ a complete, con-
sistent, and well-motivated semantic treatment of proper names” (Predelli 2017, 
p. 2) to numerous anti-Millian theories with their basic idea of some descriptive con-
tent associated with the name in the speaker’s mind which “is thought to uniquely 
determine the name’s referent” (Reimer, Marga and Michaelson, Eliot 2018). Attrib-
uting meaning of some type – associative, connotational, categorical, presupposi-
tional, emotive, lexical, grammatical, etc. (see Langendonck 2007 for a detailed 
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survey) descriptivists try to offer an appealing explanation for a wide variety of 
proper names usage in diverse linguistic contexts. In some later descriptive interpre-
tations, especially those with a linguistic bias, to describe the semantics of proper 
names the terms ‘information’ and ‘knowledge’ or ‘the totality of mental con-
tent’ interlocutors associate with the name in question have been applied. Cf., e.g., 
V.Blanar’s statement that “A proper name can be understood as a set of informa-
tion on an onymic object; it relates to knowledge about this onymic object” (Blanar 
2009, p. 146).

The controversies in treatment of proper names stem not only from the differ-
ences in approaches – epistemological in case of philosophers and logicians and 
semantico-grammatical with particular interest in some specific language properties 
in case of linguists though they are by all means not be discarded. The differences 
in opinion are also rooted in the fact that proper names encompass many onymic 
classes (W. Zelinsky (2002) determined more than 130) (cited from Blanar 2009, 
p. 97) – personal names, place names, time names, institution names, artifact names, 
etc. with their numerous subdivisions and hence happen to be a not well-defined 
class of units some of which occupy an intermediary position between proper names 
and appellatives. Besides, proper names perform a set of functions – referring, iden-
tifying, describing or, in other terminology, nominative, individualising and differ-
entiative (Blanar 2009, p. 100) which may so merge in some context that it becomes 
fairly problematic to define the proper name’s functional role. An illustrative 
example is a sentence in Russian Волочкова – это я ‘Volochkova is me / Wolocz-
kowa jestem ja’, uttered the other day on Russian TV by the interviewer in his inter-
view with a notorious ex-ballerina of the Bolshoi Theatre Anastasia Volochkova as 
a quote of her former director who certainly could not mean any referential identity 
of the dancer and himself. This shows that proper names being indispensable lin-
guistic means to identify and to refer to people, family relations, locations, objects, 
etc., especially those of social significance, “may lead a richer and more exciting 
life than that of ‘mere tags’ (Zabeeh 1968, p. 56). An interesting part of this life lies 
in the active use of proper names in social communication as appellatives which 
can start a slow but nevertheless sure change by proper names of their categorial 
properties and categorial nature. The perspectival transition of proper names into 
the opposite linguistic class reflecting the dynamics and the constant exchange that 
occurs in reverse directions between the two classes of words – appelatives giving 
rise to proper names (E. Smith, Butler, etc., P. Kowal,.) and proper names acting as 
appellatives (E. mackintosh, winchester, etc.) does not help clarify the question of 
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their borderlines and status. But it does testify to the content which accompanies 
proper names making them full linguistic signs and to the shift from pure referring 
to semantics via pragmatic senses.

Aims, data, methods

Cognitive and cultural significance of proper names, associative and emotive senses 
of their content make them a source productively used in semantic transfers, which 
have become of late a popular object of study (Ratnikowa 2003, Larina 2012,Tere-
schenko 2016, etc.). Following the trend we concentrate on metaphoric use of 
proper names and set ourselves three tasks: 1) to find out how relevant the opposi-
tion of native and foreign onymy is for members of a language community; 2) to see 
what features within the content of proper names are commonly used as conceptual 
foundations (Fauconnier, Turner 2002) for their metaphoric use; 3) to reveal cultural 
specifics in the symbolic values of proper names. Our data of anthroponyms meta-
phorically used comprise about 200 examples selected from online versions of daily 
newspapers as well as miscellaneous articles from popular news and lifestyle web-
sites in English and Polish.

Discussion

1. As convincingly evidenced by the data, the set of people whose numerous prop-
erties (professional skills, creativity, wit, outstanding beauty, and other positive or 
negative features) form the cognitive basis for the conceptual blends in metaphori-
cally used proper names is wide enough. It includes famous politicians (Roosevelt, 
Reagan, Obama, Merkel, Hilary Clinton, Wałȩsa), football players (Cristiano Ron-
aldo, David Beckham, Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek), scientists (Albert 
Einstein, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking), beauty icons (Marilyn Monroe), 
writers (Shakespeare, Sienkiewicz), musicians (Elvis Presley, Whitney Houston, 
Michael Jackson, Edyta Górniak), etc. on a par with characters from the Bible and 
widely known literary works (Judas, Lady Macbeth, Don Juan, Pinocchio and 
others).

What immediately catches the eye is the identity of the prevailing number of 
proper names metaphorically used in English and Polish texts which comes, firstly, 
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from the common cultural world inheritance. Such are the characters from the Bible, 
mythology, and world known literature. E.g., ‘Judas’ of the eco-warriors spreads his 
gospel of doubt. (Browne, Anthony; theguardian.com – a traitor; the former presi-
dent of Greenpeace Dr. Patrick Moore has changed his opinion of the organization 
and claimed that the green movement policies were irrational and damaging), Are 
you a Modern-Day Judas? Here are 5 Signs to Watch Out For. (Infantado, Joshua; 
becomingchristians.com – 5 signs of a Modern-Day Judas e.g., selfishness or love 
for money), Najwięksi „Judasze” w historii futbolu. (Kwika, Dawid; gol24.pl – foot-
ball players who agreed to move to their rival clubs), Judasze Polscy. Nazywać zdra-
jców po nazwiskach. (Czarnecki, Ryszard; wpolityce.pl – politicians who give priority 
to their personal interest at the expense of their country’s welfare); Cate Blanchett Is 
Aphrodite In This Seafoam Gown At The Oscars. (perezhilton.com Team – a woman 
in a bluish-green dress), Miranda Kerr – Modern Day Aphrodite Out and About in 
New York. (justfabcelebs.blogspot.com Team – a woman in a bluish-green dress). 
In both cases the color undoubtedly refers to Aphrodite‘s birth from the sea foam. 
Amerykańska Afrodyta (Chłoń, Karolina; kulturatka.pl – Grace Kelly; an extraor-
dinarily beautiful woman), Afrodyta w czerwieni. (kobieta.wp.pl Team – Karolina 
Szostak; an extraordinarily beautiful woman); Yvette Cooper is the Lady Macbeth of 
modern politics (Roycroft-Davis, Chris; express.co.uk – a woman who will stop at 
nothing to achieve her aims), Africa’s Lady Macbeth. (Pukas, Anna; express.co.uk – 
greed for wealth), Ruth Madoff and Patti Blagojevich: Modern-Day Lady Macbeths? 
(Szustek, Anne; findingdulcinea.com – women who influenced their husbands‘ calam-
itous decisions), Prof. Jerzy Robert Nowak: Hillary Clinton to współczesna Lady 
Makbet. (Bodakowski, Jan; prawy.pl – according to the author, Hillary influenced Bill 
Clinton‘s political choices), Kim jest Lady Makbet polskiej polityki? (wiadomosci.dzi-
ennik.pl Team – Marek Migalski believes that Ms. Kluzik-Rostowska is the relentless 
person). Common is the knowledge of world famous writers, particularly Shakespeare 
who has become a symbol of a remarkable writing talent: Joey Barton: ‘Morrissey is 
a modern-day Shakespeare’ (Bainbridge, Luke; gq-magazine.co.uk), Jay-Z calls Chris 
Martin ‚a modern-day Shakespeare’ (Revesz, Rachael; independent.co.uk), Marian 
Marzyński: Polski Szekspir (Marzyński, Marian; studioopinii.pl), scientists (18-letni 
Stephen Hawking. Z Polski (Dziendobry.tvn.pl Team – extraordinary skills and broad 
knowledge), This 17-year-old wheelchair-bound teenager dreams to become the next 
Stephen Hawking (Indiatoday.in Team – a 17-year-old adolescent with cerebral palsy 
believes that disability is not an obstacle to success and, despite his limitations, pursues 
his interests in cosmology and computer technology), The next Stephen Hawking: 
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string theory pioneer gets Cambridge post (Sample, Ian; theguardian.com – British 
physicist Michael Green is compared to Stephan Hawking because of his significant 
contributions to science), Rosyjski Leonardo da Vinci” odkrywcą atmosfery Wenus 
(Polskieradio.pl Team – John Pitre; a visionary painter, world acclaimed inventor as 
well as the environmental and fitness equipment designer described as a man of many 
talents), Swedenborg – szwedzki da Vinci. (Cielebiaś, Piotr; facet.onet.pl – outstanding 
creativity), Lekarz ratunkowy – współczesny Leonardo da Vinci czy przegrany frus-
trat? (Medfor.me; many competencies that every emergency physician should pos-
sess), musicians, singers and actors (Ma 9 lat i oszałamiający głos! Mała Whitney 
Houston! (Guzik, Agata; tuba.pl – Angelica Hale, pleasant voice and the likelihood 
to become famous), Taiwanese Whitney Houston: Lin Yu Chun Sings ‘I Will Always 
Love You,’ Wins Competition (Huffigtonpost.com Team – a similar singing voice), 
Polska Whitney Houston? Oceńciesami! (Rmfmaxxx.pl Team), Coming Soon! The 
British Elvis (Brinn, David; jpost.com – Cliff Richard, an outstanding singing talent), 
The ‘Elvis of opera’: Russian baritone Dmitri Hvorostovsky dies at 55 (Voanews.com 
Team – an outstanding singing talent), Rain, South Korea’s modern-day Elvis, joins 
army (McCurry, Justin; theguardian.com – Jung Ji-hoon; a talented singer and suc-
cessful actor), Najlepszy polski Elvis: mam staroświeckie upodobania (Polskieradio.
pl Team – a dreamer; having a singing voice similar to Presley’s), Marcin Życzyński, 
Elvis z Rzeszowa (Nowiny24.pl Team – a singer; characterized by the singing voice 
similar to Elvis’s), The Weekend’s New Album ‘Beauty Behind the Madness’ Proves 
He Is the Next Michael Jackson (Barnes, Tom; mic.com – a singing talent with an 
enormous number of records sold), Michael  Jackson z Bytowa chce nagrać pro-
fesjonalny klip (Gurba, Andrzej; gp24.pl – a dancer), Polski Michael  Jackson jest 
kobietą! (Gazda, Ewa; bydgoszcz.eska.pl – physical apperance), Rosyjski Michael 
Jackson Filip Kirkorow (Kacewicz, Michał; newsweek.pl – Filip Kirkorow‘s musical 
talent as well as his original style), Kanye West Says Kim Kardashian is the Modern 
Day Marilyn Monroe (Thomasos, Christine; christianpost.com – Kim‘s controver-
sial behaviour or her distinctive style), Norma Ann Sykes: The sad decline of Brit-
ain’s Marilyn Monroe. (Nicholas, Sadie; express.co.uk – beauty, personal charm, sex 
appeal), Elżbieta Czyżewska: Nasza Marilyn Monroe (Makuch, Magdalena; styl.pl – 
an actress; numerous addictions; difficult childhood), Była polską Marilyn Monroe 
(Szabłowski-Bończa, Jan; pisf.pl – Gabriela Kownacka; she, like the pop culture icon, 
was typecasting as a sweet blonde. Moreover, the two actresses died prematurely).

Sharing interests in various aspects of today’s life especially in politics and 
sports and therefore common knowledge of political affairs and sports events acts 
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as another important factor which determines a wide metaphoric use of names of 
political leaders and outstanding football players both in British/American and 
Polish sources. E.g. You, the American people, were, as you remain, every hit as 
optimistic as your Roosevelts, your Reagans and your Obamas (Prime Minister 
Gordon Brown: All Americans Are Optimists Like FDR, Reagan, Obama (USNews.
com), Is Herman Cain the Next Ronald Reagan? (Dunn, Charles; foxnews.com), 
Światu potrzebny jest nowy Regan! (Ab/TOK FM/Trójka; fronda.pl), Manchester 
United might already have their next Cristiano Ronaldo (Luckhurst, Samuel; man-
chestereveningnews.co.uk), Czy Jacek zostanie nowym Cristiano Ronaldo? (Pytan-
ienasniadanie.tvp.pl Team), Who Will Be the Next David Beckham? (Koblin, John; 
nytimes.com), Liverpool step up interest in ‚the next Robert Lewandowski (Mirror.
co.uk Team), Agenci na tropie. Każdy chciałby znaleźć swojego Lewandowskiego 
(Franczak, Przemysław; dziennikpolski24.pl), etc.

On a par with identical metaphorically used proper names there are culture spe-
cific proper names. Though not so numerous in our data they embrace the names 
of political leaders (Amerykański Wałęsa (Saładaj, Sławomir; pabianice.pl), Poznań 
też miał swojego Lecha Wałęsę (Kowalski, Norbert; gloswielkopolski.pl), Szaron – 
izraelski Piłsudski  (Warszawski, Dawid; wiadomości.gazeta.pl), national writers 
(Elżbieta Cherezińska jako nowy Sienkiewicz? Co akcentuje, co przemilcza i czym 
manipuluje (Szybowicz, Eliza; wyborcza.pl), Zofia Kosak-Szczucka – Sienkie-
wicz w spódnicy, „antysemitka” od ratowania Żydów (Saulski, Arkady; wpoli-
tyce.pl), well-known Polish singers (Druga Górniak” z plagiatem? (Se.pl Team), 
Stany też mają swoją Edytę Górniak… Fergie zmasakrowała hymn USA na meczu 
NBA (Markiewicz, Natalia; wizaz.pl), football players (Nowy Boniek już gotowy 
do gry w reprezentacji (Drażba, Paweł and Rafał Romaniuk; polskatimes.pl), 
„Nowy Zbigniew Boniek” w „50” największych talentów. UEFA doceniła Szymona 
Żurkowskiego (Bobakowski, Piotr; sportowefakty.wp.pl) and demonstrate cultural 
selectivity, on the one hand, and an asymmetry in the number of national and world-
wide cultural symbols, on the other, which might develop as a result of various fac-
tors, globalization and predominance of American cultural symbols, among others.

2. Viewed from the angle of implicit meanings they express metaphorically used 
proper names clearly demonstrate that besides the evaluative component consti-
tuted by the very choice of a proper name in the characterizing, predicating func-
tion they bear some descriptive element which acts as the foundation of the evalu-
ation underlying their metaphoric use. The associations which include appearance, 
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traits of character, achievements in some sphere, outstanding status in the field of 
activity, some historic events and a person’s specific participation in them, behav-
ioral individualism, etc., perhaps, altogether not so numerous in each particular case 
as in prevailing metonymic transfers of proper names (see, e.g., Coca-cola asso-
ciations which include time, way, taste, effects of the drink, place, ways of get-
ting it and many others (Tur 2016) are not always easy to define and may be vague 
and ambiguous in some contexts. Due to their stability or variability metaphorically 
used proper names fall into two categories: names with well established meanings 
(judas‘a traitor’, Shakespeare ‘a great literary talent’, Lady Macbeth ‘an ambitious 
woman ready to exploit various, often forbidden and atrocious, ways, to achieve her 
aims’, Ronaldo ‘an outstanding football player’, etc.) and names with fluctuating 
senses based on various traits attributed to their referents. A variety of features asso-
ciated with Einstein (mathematical talent, creativity, great achievements) opens pos-
sibilities for the formation of several conceptual blends obvious in the following 
contexts: Young Einstein gets a first class maths degree aged FIFTEEN making him 
one of Britain’s youngest ever graduates (Duffin, Claire; dailymail.co.uk – Yasha 
Ashley, the fifteen-year-old boy from Leicester who has gained a first-class degree in 
mathematics); Trump a modern Einstein? (Horn, Artur; telegraph.co.uk – according 
to the author, the two men have considerably benefited to the world – Einstein has 
contributed to the exploration on atomic energy, and Trump is said to make Ameri-
ca‘s military the world‘s most powerful fighting force), Nowy Einstein na uniwer-
sytecie w Waterloo (Bejsment.com Team – exceptional competence and superior 
capabilities), Einstein żywienia radzi: Chcesz być zdrowy? Nie jedz mięsa i mleka! 
(Radiozet.pl Team; zdrowie.radiozet.pl – outstanding professional experience of 
professor Colin Campbell who provides his readers with advice on adequate diet). 
The names of famous American singers Elvis Presley and Michael Jackson are also 
used to convey different information: the singing talent (Rosyjski Michael Jackson 
Filip Kirkorow (Kacewicz, Michał; newsweek.pl), Michael  Jackson z Bytowa 
chce nagrać profesjonalny klip (Gurba, Andrzej; gp24.pl), Huge crowds gather for 
France’s ‘Elvis Presley’ (Bbc.com Team), likeness to Elvis Presley in appearance 
(Irański Elvis Presley napisał list do Władimira Putina (Sputniknews.com Team), 
dancing and unprecedental success (He wants to be known as the ‘second Michael 
Jackson  (Bhatt, Vanishree; thehindu.com – the famous singer’s name applied to 
a young teenager who practices many types of dances and has bright prospects for 
future career as a professional dancer). Similar to the given examples in which met-
aphoric use of a proper name rests on several information items are the examples 



182 Zinaida KHARITONCHIK, Aneta KLEPCZAREK

of metaphoric use of the name of David Beckham in which the latter, as follows 
from the contexts in which the utterances are found, is viewed not only as a gifted 
football player (The new Beckham? Ward-Prowse can be England’s next set-piece 
star (Maston, Tom; goal.com) but also as a style icon Who Will Be the Next David 
Beckham? (Koblin, John; nytimes.com) known as well as having a striking popular 
wife Japoński Beckham – Daisuke Matsui na testach w Legii Warszawa (Chojecki, 
Michał and Piotr Koźmiński; sport.se.pl).

This leads us to the conclusion that the multitude of characteristics of individ-
uals well known among the members of some community allows not only the wide 
use of their names employed as descriptive means but predetermines semantic syn-
cretism of metaphorically used proper names which singles them out of the class of 
prevailingly monosemous, one-property predicating words (Aрутюнова 1976). This 
does not contradict the tendency to selection of some major property denoted by 
a proper name which finally may become its conventional meaning. The semantic 
syncretism of proper names represents, to our mind, a starting point of the compet-
itive struggle among their semantic attributes for dominance in which either rele-
vant, i.e. criterial, important, essential for the entity named, or salient, i.e. percep-
tually or socially attractive, standing out among others, (see Харитончик in press) 
might prevail. What matters most is the fact that relevance and salience of informa-
tion, or knowledge of a person referred to function as two major criteria which guide 
the selection of proper names for conventional representation of some attribute or 
their occasional, pragmatically driven use.

3. It should be stressed though that the criteria of relevance and salience do not 
exclude variation and subjectivity in the selection of the features from the syncretic 
content which proper names possess. As unanimously admitted by Russel’s fol-
lowers the descriptive content of a proper name might vary quite markedly from 
one speaker to the next or even for one and the same speaker on different occasions 
and in different situations. On the level of different cultures the differentiation of 
associations attributed to the same name becomes even more prominent. As follows 
from their contextual use the images of Ronald Reagan and Margaret Thatcher for 
the American and Polish communities somewhat differ. Americans see their former 
president primarily as a charismatic person (Who Will Be the GOP’s Next Ronald 
Reagan? (Matthews, Chris; nbclearn.com), Is Herman Cain the Next Ronald 
Reagan? (Dunn, Charles; foxnews.com) while for Poland he is the one who could 
head the confrontation with Russia Romuald Szeremietiew o Donaldzie Trumpie: 
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To będzie Reagan? (Tysol.pl Team; tysol.pl). Margaret Thatcher is described in the 
English language sources as a symbol of a revolutionary approach to the economy 
America Needs a Margaret Thatcher (FOX News Network; foxbusiness.com), 
Why Britain needs another Thatcher (Lea, Ruth; edition.cnn.com) while in Polish 
media her decisive if somewhat severe measures in restructuring the mining sector 
are in the centre of attention: Świrski: Bez polskiej Thatcher nie uratujemy gór-
nictwa (Świrski, Konrad; biznesalert.pl), Polska Margaret Thatcher? Rząd nie ma 
argumentów, które przekonywałyby kogokolwiek o konieczności likwidacji kopalń 
(Kuźmiuk, Zbigniew; wpolityce.pl). The culture specific selectivity of the content 
expressed by metaphorically used proper names can lead to an asymmetry in their 
symbolic values and predetermine different social stereotypes which might cause 
misunderstanding in intercultural communication.

Conclusion

The contrastive study of metaphorically used anthroponyms which aim to predicate 
some properties of their referents to someone else reveals, firstly, how extensively 
anthroponyms are used for characterizing purposes. What makes them an effective 
linguistic means of description is their syncretic nature as they may imply knowl-
edge of the whole gamut of properties attributed to their referents, on the one hand, 
and semantic selectivity guided by relevance and/or salience of some attributed 
features, on the other. Secondly, when viewed from the angle of national culture 
anthroponyms metaphorically used in English and Polish texts overlap and exhibit 
a quantitative and, sometimes, qualitative asymmetry between actively employed 
world known names and not so frequent national ones which may result finally in 
the differences of the symbolic systems and symbolic values in culture of language 
specific communities.
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Summary

The contrastive study of metaphorically used anthroponyms which aim to predicate 
some properties of their referents to someone else reveals, firstly, how extensively 
anthroponyms are used for characterizing purposes. What makes them an effective 
linguistic means of description is their syncretic nature as they may imply knowl-
edge of the whole gamut of properties attributed to their referents, on the one hand, 
and semantic selectivity guided by relevance and/or salience of some attributed 
features, on the other. Secondly, when viewed from the angle of national culture 
anthroponyms metaphorically used in English and Polish texts overlap and exhibit 
a quantitative and, sometimes, qualitative asymmetry between actively employed 
world known names and not so frequent national ones which may result finally in 
the differences of the symbolic systems and symbolic values in culture of language 
specific communities.

Streszczenie

Kontrastowe studium metaforycznie używanych antroponimów, które mają na celu 
predykowanie pewnych właściwości ich odniesień do kogoś innego, ujawnia, po 
pierwsze, jak szeroko antroponimy są używane do celów charakteryzujących. To, 
co czyni je skutecznymi językowymi środkami opisu, to ich synkretyczna natura, 
ponieważ mogą one implikować znajomość całej gamy właściwości przypisywa-
nych ich odniesieniom, z jednej strony, i selekcyjnej selektywności kierowanej 
przez trafność i / lub istotność niektórych przypisywanych cech, na inny. Po drugie, 
patrząc z punktu widzenia kultury narodowej, antroponimy używane metaforycznie 
w tekstach angielskich i polskich nakładają się i wykazują ilościową, a czasami 
jakościową asymetrię między aktywnie używanymi nazwami znanymi na świecie, 
a nie tak częstymi nazwami narodowymi, co może ostatecznie doprowadzić do 
różnic między systemy symboliczne i wartości symboliczne w kulturze społecz-
ności specyficznych dla języka.
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Specyfika tłumaczeń prawniczych

Na rynku aktywnie działa bardzo wielu tłumaczy zajmujących się tekstami praw-
niczymi. O strategii przekładania tego typu dokumentów napisano już wiele publi-
kacji, problem ma jednak wciąż kilka ważnych aspektów, mniej czy rzadziej oma-
wianych, a istotnych szczególnie w praktyce. Mają one przy tym charakter głównie 
metodologiczny, ale pośród zagadnień rzadziej podejmowanych są też i takie, które 
mają charakter bardziej ogólny, na którzy rzadko kiedy zwraca się poważniejszą 
uwagę. Choćby ten, że tekstami prawniczymi zajmują się nie tylko zawodowi tłu-
macze przysięgli, ale też inni tłumacze, w tym także pracownicy nauki, którzy nie 
są nawet i nie muszą być filologami, ale z racji znajomości języka podejmują się tłu-
maczeń, i to nie tylko na użytek własnej pracy naukowej. Mimo że ich przekłady nie 
są uwierzytelnione (tak jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych), nadal ponoszą 
oni dużą odpowiedzialność za swoją pracę, zwłaszcza jeśli są one publikowane dru-
kiem i wchodzą siłą rzeczy do obiegu naukowego (jako np. tłumaczenia obowiąza-
nych aktów prawnych czy orzeczeń sądowych). Wszyscy tłumacze tekstów prawni-
czych, niezależnie od och profilu zawodowego, borykają się jednak z tymi samymi 
problemami, zarówno natury przekładoznawczej, jak i typowo formalnej.

Zadaniem tłumacza jest bardzo dokładne przełożenie dokumentu – niemal 
„słowo w słowo” – tak, aby żaden z jego fragmentów nie zmienił znaczenia. Dba-
łość o zachowanie znaczenia tłumaczonego tekstu nie jest jednak jedyna powinno-
ścią tłumacza. Musi on nie tylko skrupulatnie i rzetelnie przełożyć tekst, ale także 
zachować jego pełną logiczność i komunikatywność w języku przekładu. Od razu 
należy powiedzieć, że ten paradygmat translatorski stanowi w każdym przypadku 
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najpoważniejsze wyzwanie dla każdego tłumacza. Dobry przekład nie jest jednak 
tylko zwykłym „dekodowaniem”, jak zwykło się najczęściej sądzić. Żeby przekład 
był przeprowadzony w sposób właściwy trzeba bowiem przede wszystkim znać 
i rozumieć tekst oryginalny, i to na tyle dobrze, żeby potrafić oddać jego znaczenie 
za pomocą typowych wyrażeń i zwrotów języka docelowego. Dobre zrozumienie 
i przyswojenie tłumaczonego tekstu jest więc zawsze sprawą kluczową (metodo-
logicznie pierwszorzędną) i jeżeli już w tym miejscu brakuje odpowiedniej wiedzy 
(oznaczającej znajomość specyficznego języka prawniczego zarówno w języku 
przekładanym, jak i języku na który tekst ma być przełożony), lepiej w ogóle nie 
podejmować się translacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tekstów praw-
niczych, które w każdym języku odznaczają się wysoką swoistością, a to dlatego, 
że nadbudowują dany język (np. angielski czy francuski) swoistym metajęzykiem 
profesjonalnym, właściwym dla nauk prawnych. Ten ostatni jest częstokroć najpo-
ważniejszym wyzwaniem w przypadku tłumaczeń prawniczych. Zwroty i pojęcia 
języka obiegowego niekiedy bardzo istotnie różnią się przecież od zwrotów i pojęć 
(idiomów) cechujących język prawniczy. Dlatego tłumacz stykający się z tłumacze-
niem prawniczym musi być swoistym „zmultiplikowanym tłumaczem”, gdyż poza 
perfekcyjną znajomością samego języka przekładanego, musi on jeszcze mieć roze-
znanie w specyfice języka prawniczego, co bardzo często jest najpoważniejszym 
wyzwaniem tłumaczeń prawniczych, a w praktyce przyczyną błędnych (niewłaści-
wych) tłumaczeń.

Z tych też powodów sprawa dobrej znajomości specyfiki języka prawniczego 
w obu językach będących przedmiotem pracy tłumacza ma znaczenie rudymentarne, 
finalnie rozstrzygające o poprawności, a co za tym idzie i użyteczności dokonanego 
tłumaczenia. Jest tak nie tylko z uwagi na oczywiste w takich przypadkach różnice 
lingwistyczne, ale także z uwagi na różnice legislacyjne (pojmowane w szerokim 
tego słowa znaczeniu, tzn. ujmujące prawotwórstwo od strony aksjologicznej, prak-
seologicznej oraz teleologicznej). Znajomość terminologii prawniczej, a ponadto 
ogólna wiedza prawnicza jest wobec tego warunkiem sine qua non poprawności 
dokonania jakiegokolwiek przekładu, którego jakość determinuje dobra znajomość 
obu języków, a obok tego znajomość systemów prawych właściwych dla języków 
stanowiących przedmiot pracy tłumacza. Systemy prawa poszczególnych państw 
różnią się wszakże między sobą, zwłaszcza jeśli należą do odmiennych kultur praw-
nych (vide kultura prawa stanowionego versus kultura typu common law). Dlatego 
w pracy tłumacza warunkiem powodzenia tłumaczenia jest nie tylko dobra znajo-
mość obu języków przekładu, ale również dogłębna, niekiedy bardzo szczegółowa 
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znajomość systemów prawnych obu państw, rozumianych jako znajomość zarówno 
przepisów i dekodowanych z nich norm (law in book), jak i jako znajomość kultur 
prawnych, w ramach których przepisy i wyprowadzone z nich normy funkcjonują 
(law in action). Coraz większego znaczenia, w ramach znajomości kultur praw-
nych, nabiera też znajomość interpretacji prawa dokonywanej przez sądy, szcze-
gólnie sądy konstytucyjne, które w swoich rozstrzygnięciach dokonują wykładni 
norm, często opatrując je własnym, niekiedy oryginalnym komentarzem, mającym 
istotne znaczenie dla zrozumienia sensu prawa. Ważną kwestią, którą należy mieć 
na uwadze dokonując przekładów prawniczych jest też praktyka stosowania prawa, 
która w bardzo wielu przypadkach stanowi czynnik samoistny, istotnie modyfiku-
jący law in book. Jest tak zwłaszcza w utrwalonych, stabilnych kulturach common 
law, gdzie o sensie prawa rozstrzyga sposób w jakim jest ono stosowane. Warun-
kiem pierwszorzędnym pracy translatorskiej, w przypadku tłumaczeń prawniczych, 
jest więc, po pierwsze, dobra, filologiczna znajomość obu języków przekładu (tj. 
języka z którego przekład jest dokonywany i języka docelowego); po drugie, dobra 
znajomość prawa obu stron (państw), czyli znajomość przepisów i budowanych na 
ich podstawie norm (wzorów powinnego, nakazanego bądź zakazanego zachowania 
się); po trzecie wreszcie dobra zamożność kultury prawnej obu stron (państw), na 
którą składają się nie tylko normy, ale również zwyczaje i obyczaje prawne, orzecz-
nictwo, wykładnia (tak sądowa, jak i pozasądowa), doktryna prawnicza oraz prak-
tyka stanowienia i stosowania prawa. Wynika z tego niezbicie, że dobry tłumacz 
staje się sui generis mediatorem między poszczególnymi systemami prawnymi, 
osobą, która w zaręczy sposób przełoży specyfikę jednej strony na język drugiej 
strony, zachowując w każdym przypadku istotę przekładanego prawa, niezależnie 
od tego, czy w tym celu posłuży się prostą kalką, czy też użyje zawrotów i terminów 
prima facie odmiennych, ale znaczeniowo (w szerokim kontekście kultur prawnych 
obu stron) tożsamych. Rolą tłumacza jest wszakże w każdym przypadku możliwie 
dokładne przetłumaczenie teksu, tak aby oddawał on w języku przełożonym istotę 
treści zawartej w języku pierwotnym (z którego przekład jest dokonywany). Oczy-
wiście nie zawsze musi być to tłumaczenie „słowo w słowo”, ale zawsze musi być 
to tłumaczenie, które w sposób optymalny przełoży sens określonej wypowiedzi 
z języka przekładanego na język przekładu. Optymalność takiego przekładu należy 
rozumieć przy tym na kilka sposobów. Po pierwsze, chodzi o dobór słów wiernie 
identyfikujących język, z którego tekst jest tłumaczony. Po drugie, chodzi o dobór 
słów w języku przekładu, które będą miały albo dokładnie ten sam, albo możliwie 
najbliższy sens. Po trzecie chodzi o tzw. optymalność ekonomiczną, a zatem o to, 
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aby zasób zwrotów i terminów w języku tłumaczenia nie stanowił entropii w sto-
sunku do języka tłumaczonego. Po czwarte chodzi o to, aby przełożony tekst był 
jurydycznie tożsamy z tekstem przekładanym, w tym znaczeniu, że mimo moż-
liwej odmienności obu systemów prawnych był z nimi spójny. Po piąte wreszcie 
chodzi o to, aby przełożony tekst był jak najbardziej komunikatywny. Chodzi tu 
zarówno o komunikatywność lingwistyczną (a zatem o pełną zrozumiałość prze-
łożonego tekstu w języku przekładu), jak i komunikatywność jurydyczną, a więc 
odpowiednie przyłożenie i dopasowanie rozwiązań (instytucji, procedur, kon-
strukcji prawnych) z jednego języka na drugi. To ostatnie ma szczególne znacznie 
właśnie w przypadku tłumaczeń prawniczych. Poza funkcją poznawczą (widoczną 
głównie na gruncie nauk prawnych) pełnią one bowiem bardzo często dużo waż-
niejszą, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, funkcję utylitarną, sprzyjając 
koordynacji i kooperacji systemów prawnych w coraz bardziej zglobalizowanym 
świecie. Funkcją tłumaczeń prawniczych jest wszak najczęściej tworzenie konwer-
gencji między rozmaitymi językami i systemami, w których określone, podobne 
czy wręcz tożsame rozwiązania funkcjonują. Tłumaczenia prawnicze mają prze-
cież zapewnić, że analogiczne konstrukcje prawne (np. podatek, spadek, darowizna, 
etc.) mają sprawnie funkcjonować mimo odmienności lingwistycznych i jurydycz-
nych cechujących różne państwa i istniejące w nich kultury prawne.

Problemy z jakimi zmaga się tłumacz tekstów prawniczych mają jednak, obok 
wskazanych wcześniej, również charakter logistyczny. Dotyczy to w szczególności 
tłumaczy zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych. W pracy takich tłumaczy 
pojawia się coraz częściej jeszcze jeden istotny, nowym problem logistyczny. Jest 
nim świadczenie usługi translatorskiej w sposób zdalny, a więc bez bezpośredniego, 
osobistego kontaktu z klientem. Stosowanie takiego rozwiązania budzi jednak wiele 
kontrowersji, zwłaszcza w samej branży, szczególnie w odniesieniu do tłumaczeń 
przysięgłych. Uwierzytelniony przekład nie jest w końcu tym samym, co „zwy-
czajne” przetłumaczenie artykułu czy innego tekstu – nakłada na wykonawcę wiele 
dodatkowych obowiązków, takich jak fachowość, rzetelność i dokładność. Tłuma-
czenie tego typu zdecydowanie powinno być poprzedzone szczegółowym zapozna-
niem się z oryginałem dokumentu. Samo jego zeskanowanie i przesłanie na przy-
kład za pośrednictwem poczty elektronicznej, zasadę tę łamie. Tłumacz nie będzie 
bowiem w takim przypadku dysponował oryginalnym dokumentem. Nieco lepszą 
opcją jest – po takim wstępnym przekazaniu w formie elektronicznej – wysyłka 
kompletu dokumentów pocztą tradycyjną czy kurierską tak, aby tłumacz pracował 
jednak na teksie oryginalnym. Ten ostatni, rzecz jasna, powinien zostać zwrócony 
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zamawiającemu wraz z wykonanym przekładem uwierzytelnionym. Rozwiązanie 
takie bywa jednak czasami trudne do zastosowania w praktyce, gdyż często klient 
dysponuje tylko jednym kompletem dokumentów. W razie ewentualnego zaginięcia 
przesyłki mógłby wówczas powstać problem, znacznie poważniejszy aniżeli sam 
brak uwierzytelnionego przekładu pierwotnej wersji dokumentu. Jeszcze innym 
logistycznym problemem, częściowo powiązanym z poprzednim, jest generalne 
świadczenie usług translatorskich w Internecie. Należy tu podkreślić, że odpowie-
dzialność za przekład jest w przypadku przekładów internetowych dokładnie taka 
sama jak w przypadku tradycyjnych form kontaktu tłumacza z klientem. Zmiana 
(modernizacja) samej formy kontaktu klienta z tłumaczem nie może bowiem, 
w żadnym razie, zdejmować z tego ostatniego dyrektywy działania rzetelnego 
i profesjonalnego.

Rzetelność przekładu

Język prawny to język, w którym sporządzono akty stanowienia prawa (np. konsty-
tucję, ustawy, rozporządzenia itp.) albo akty stosowania prawa (np. decyzje admini-
stracyjne, orzeczenia sądowe). Język prawniczy to z kolei język, którym posługują 
się prawnicy dokonując interpretacji prawa (m.in. w opiniach prawnych) oraz ogól-
nych wypowiedzi na jego temat (tzw. doktryna prawnicza). Prawidłowe tłuma-
czenie tekstu prawnego bądź prawniczego to wypadkowa wielu czynników. Poza 
znajomością języka docelowego i źródłowego oraz warsztatem, czyli umiejętnością 
tłumaczenia w ogóle, konieczna jest tutaj również dobra znajomość podstaw prawa. 
Jest tak tym bardziej, że tekstach prawnych i prawniczych pojawia się wiele ter-
minów i zwrotów, które wyglądają znajomo i których znaczenie, lub jedno ze zna-
czeń, znamy na gruncie języka obiegowego. To jednak może „uśpić czujność” tłu-
macza, który bez głębszej refleksji i zapoznania się z niuansami terminologii 
prawniczej sięgnie po pierwszy znany mu odpowiednik. Tymczasem może się 
okazać, że pierwsze z brzegu znaczenie niekoniecznie musi wpisywać się w kon-
tekst i oddawać intencje autora tekstu oryginału, albo w ogóle – na gruncie języka 
prawniczego, może mieć inne znaczenie aniżeli w tzw. języku obiegowym. Prosta 
paralelność lingwistyczna obu języków (tj. przekładanego i przekładu) może 
bowiem nie iść w parze z paralelnością terminologii prawniczej obu języków, co 
każdy tłumacz tekstów prawniczych musi brać pod uwagę jako pierwsze i zarazem 
najważniejsze ograniczenie metodologiczne swojej pracy. W każdym tłumaczeniu, 
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zwłaszcza na początku drogi zawodowej, należy stosować zasadę ograniczonego 
zaufania do swojej wiedzy i kompetencji i sprawdzać wszystko. W przypadku tłu-
maczeń prawniczych dotyczy to nie tylko samej warstwy lingwistycznej tłuma-
czenia (znajomości terminów tożsamych i podobnych), jak również warstwy legi-
slacyjnej. Ta ostatnia obejmuje zarówno sam język wypowiedzi prawniczej, jak 
również kontekst w jakim ta wypowiedź jest osadzona (sytuacyjny, systemowy, 
aksjologiczny itp.). Dowodzą tego proste przykłady. Chociażby francuski termin la 
loi tylko pozornie znaczy tyle co „ustawa” w języku polskim. W zależności od kon-
tekstu może on oznaczać faktycznie ustawę, ale może też znaczyć coś diametralnie 
innego. La loi, w zależności od kontekstu znaczyć może również droit, czyli 
„prawo” w znaczeniu przedmiotowym, a więc ogół obowiązujących norm praw-
nych. W efekcie np. zwrot projet de loi znaczy tyle co „projekt ustawy” ale np. 
zwrot limites de la loi, w zależności od tekstu, znaczyć może zarówno „granice 
ustawy”, ale równie dobrze „granice prawa”. Zarazem nie w każdym przypadku la 
loi musi być ekwiwalentem droit. W podstawowym swoim znaczeniu la loi jest 
równoznaczna z droit, ale tylko jeśli przez „prawo” rozumie się prawo stanowione 
(pisane). Francuskie droit ma jednak zarazem szerszy zakres znaczeniowy, gdyż 
oznacza nie tylko prawo stanowione, ale także prawo ponadpozytywne. Jeśli więc 
mówiąc o prawie mamy na myśli, kluczowe w kulturze prawa stanowionego, prawo 
pisane, to terminalnymi w pełni alternatywnymi i ekwiwalentnymi są la loi i droit. 
Jeśli jednak przez prawo będziemy rozumieli również niestanowione formy obo-
wiązujących norm, czyli tzw. prawo ponadpozytywne (np. naturalne lub boskie) to 
jego nazwaniu będzie służył jedynie termin droit. W efekcie, oba terminy, czyli la 
loi i droit oznaczają prawo w sensie przedmiotowym (ogół norm obowiązujących 
w danym systemie norm), ale zarazem pojęcie droit, w swoim zakresie znacze-
niowym, wykracza poza prawo stanowione i obejmuje każdą normą tkwiącą w sys-
temie prawnym, bez względu na źródło jej pochodzenia (tj. prawo stanowione, 
prawo naturalne, prawo boskie). Jak z tego najprostszego przykładu widać znajo-
mość zawiłości terminologii i doktryny prawniczej jest warunkiem koniecznym 
fachowego, rzetelnego przekładu. Dowodzić tego może również przywołany już 
wcześniej zwrot projet de loi. Oznacza on „projekt ustawy” ale w języku francu-
skim istnieje też zwrot proposition de loi. Oba określenia nie są ekwiwalentne 
i wiążą się z istotnymi odmiennościami proceduralnymi. W prawie francuskim ina-
czej wygląda proces ustawodawczy w odniesieniu do projet de loi, a inaczej 
w odniesieniu do proposition de loi. Zupełnie inne podmioty dysponują więc 
prawem przedkładania projet de loi, a inne proposition de loi, inaczej też wygląda 
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reżim proceduralny zajmowania się projektem ustawy, a inaczej propozycją ustawy. 
Nie można więc tłumacząc oba zwroty na język polski dokonać zwykłego i, 
w jakimś sensie uproszczonego, przełożenia na język polski jako „projektu” bądź 
„propozycji”. Raz bowiem będzie to „projekt” a raz „propozycja”, co pokazuje, że 
tutaj „kalka” tłumaczenia jest nie tylko zasadna, ale wręcz niezbędna. Przykład ten 
wskazuje jednak jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt pracy tłumacza zajmującego 
się tekstami prawniczymi. Chodzi mianowicie o brak odpowiedników określonych 
zwrotów i kryjących się za nimi procedur prawych na gruncie systemu prawnego 
stanowiącego zarazem język docelowy przekładu. Wracając do przywołanych przy-
kładów należy mieć na uwadze, że tylko w prawie francuskim istnieje rozróżnienie 
„projektu ustawy” i „propozycji ustawy”, z czym wiążą się istotne odmienności 
procesu legislacyjnego. Rozróżnienie „projektu” i „propozycji” pociąga za sobą 
całą sekwencję odmienności procedur formalnych stosowanych w parlamencie na 
okoliczność uchwalenia ustawy. W rezultacie proces legislacyjny inaczej wygląda 
w przypadku, kiedy dotyczy on „projekt”, a inaczej, kiedy odnosi się on do „propo-
zycji”. Takich elementów zróżnicowania procesu ustawodawczego nie zna w ogóle 
prawo polskie, co oznacza, że tłumacząc tekst prawny należy nie tylko zachować 
specyfikę procedury francuskiej, ale też ją możliwie dokładnie wyjaśnić polskiemu 
czytelnikowi. Rolą tłumacza tekstów prawniczych, o czym czasami się zapomina, 
jest więc też swoiste przełożenie uwarunkowań danego prawa na uwarunkowania, 
czasami istotnie zmienione, właściwe dla prawa obowiązującego w języku prze-
kładu. Trudność ta jest niekiedy największą komplikacją procesu przekładu. Często 
bowiem przekłady dotyczą procedur i konstrukcji prawnych nie mających swoich 
odpowiedników w docelowym języku prac translatorskich. Wracając do naszego 
przykładu „projektu” i „propozycji” mają one utrwalone znaczenie w prawie fran-
cuskim, ale są zupełnie nieprzystawalne do warunków polskich. W takim przy-
padku tłumacz musi starać się podwójnie. Musi on bowiem zachować zarówno niu-
anse francuskie, jak i musi je odpowiednio „wtłoczyć” w zrozumiałe konstrukcje 
polskie. Tutaj właśnie bardzo często tłumacz narażony jest na pułapkę machinal-
nego tłumaczenia przekładanych terminów do specyfiki systemu prawego języka 
docelowego, bez liczenia się z tym, że określone rozwiązanie może być endemiczne 
dla danego systemu prawnego. Raz jeszcze należy więc pamiętać, że tłumacz nie 
może dokonywać prostej kalki językowej, ale musi mieć na uwadze cały bagaż 
doświadczeń rozmaitych, często wysoce odmiennych, systemów prawnych. 
Dowodzi tego choćby zwrot justice constitutionnelle. Termin justice znaczy tyle, co 
sprawiedliwość, czego dowodzi chociażby określenie justice socjale, znaczące tyle 



194 Paweł MADEJ, Jarosław SZYMANEK

co „sprawiedliwość społeczna”. Niemniej nie można frazy justice constitutionnelle 
przetłumaczyć po prostu na „sprawiedliwość konstytucyjną” (co czasami niestety 
się spotyka). Justice constitutionnelle jest idiomem i oznacza „sądownictwo konsty-
tucyjne”, co dowodnie pokazuje, że posłużenie się prostym zabiegiem kalki może 
tylko wprowadzić w błąd. Tak samo mogłoby się wydawać, że zwrot to execute an 
agreement, zgodnie ze znaczeniem podanym w słowniku niespecjalistycznym i per 
analogiam do innych kolokacji z czasownikiem execute, znaczy to samo, co zreali-
zować/wykonać umowę, tymczasem prawidłowe tłumaczenie to podpisać/sporzą-
dzić umowę. Różnica między podpisaniem/zawarciem umowy a jej wykonaniem 
jest – jak wiadomo – fundamentalna, zatem błąd tłumaczeniowy całkowicie zmie-
niłby znaczenie komunikatu, dyskwalifikując tłumacza. Dlatego sformułowanie 
This agreement has been executed in 2 counterparts należy przetłumaczyć na 
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Różnice leksykalno-semantycze

Niewątpliwie znajomość systemów prawnych i terminologii prawniczej dla każ-
dego tłumacza, który zmaga się z tłumaczeniami prawniczymi mają znaczenie klu-
czowe. W praktyce jednak najczęściej problemy przekładnicze generują różnice 
w znaczeniach zwrotów i terminów występujące w obu językach stanowiących 
przedmiot pracy tłumacza. Dlatego warsztat pracy tłumacza tekstów prawniczych 
obejmuje niejako dwie podstawowe sekwencje prac. Pierwsza z nich obejmuje usta-
lenie znaczenia, na gruncie prawnym, tłumaczonego tekstu i jego odpowiednie 
(adekwatne do prawa właściwego dla języka docelowego przekładu) przełożenie. 
Druga sekwencja obejmuje staranne ustalenie listy terminów i synonimów tak, aby 
uniknąć możliwych nieporozumień, które mogą się pojawić w zderzeniu języka 
potocznego z prawniczym językiem specjalistycznym.

Przykładów różnic między znaczeniem terminów w leksyce niespecjalistycznej 
i specjalistycznej jest całe mnóstwo. Oto kilka z nich:

 − action – powództwo
The action against the general contractor was brought by the ordering entity.
Zamawiający wytoczył powództwo przeciwko generalnemu wykonawcy.

 − consideration – wynagrodzenie/świadczenie wzajemne
The claimant did not receive any consideration for the services.
Powód nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za usługi.
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 − damages – odszkodowanie, zadośćuczynienie
The ordering entity may seek damages in an amount in excess of contractual 

penalties. Zamawiający może ubiegać się o odszkodowanie przenoszące wysokość 
kar umownych.

 − construction – wykładnia, interpretacja (czasownik: to construe)
This agreement shall be construed in accordance to the Polish law. Niniejsza 

umowa jest interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 − service – doręczenie

An agent for service should be appointed.
Należy wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń.
Język prawny/prawniczy bywa bardzo szczegółowy, tak jak w przytoczonym 

poniżej fragmencie:

Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej umowy o zachowaniu poufności pojęciem 
„Tajemnicy przedsiębiorstwa” objęte są wszelkie posiadane przez Strony informacje 
techniczne, technologiczne, dane finansowe, ekonomiczne, handlowe, prawne, orga-
nizacyjne, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Stron 
oraz ich klientów i partnerów, a także informacje dotyczące warunków płacy i pracy 
określone w umowach łączących Ujawniającego z jego pracownikami, współpracow-
nikami oraz osobami świadczącymi na jego rzecz usługi w ramach umów cywilno-
prawnych, oraz wszystkie inne informacje z wyjątkiem tych, które w chwili ujawnia-
nia lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako informacje 
nieobjęte Tajemnicą przedsiębiorstwa.

Niekiedy bywa natomiast mało konkretny bądź elastyczny (należyta staranność, 
niezwłocznie, zasady współżycia społecznego). Zarówno tę precyzję, jak i niedo-
precyzowanie orz możliwą skalę rozpiętości znaczeniowej należy oddać w tłuma-
czeniu i oprzeć się pokusie doprecyzowania lub generalizowania. Dlaczego słownik 
nie wystarczy? Przyzwoity słownik terminologii prawniczej to jedynie punkt wyj-
ścia. Samo poszukiwanie właściwych odpowiedników to proces wieloetapowy. Po 
wstępnych poszukiwaniach w słowniku dwujęzycznym przychodzi kolej na wery-
fikację definicji w słowniku jednojęzycznym i innych źródłach, a następnie szu-
kanie potwierdzenia we właściwym kontekście (tu właśnie niezwykle potrzebna 
jest biegła znajomość obu systemów prawych). Nieocenioną pomocą jest lektura 
tekstów specjalistycznych w obu językach (a zatem dogłębna znajomość doktryny 
i jej ustaleń szczegółowych). Jest to zarówno długoterminowa inwestycja w rozwój 
zawodowy, jak i doraźna pomoc przy realizacji konkretnego zlecenia.
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Jak w każdej dziedzinie, w prawie występuje wiele terminów nieposiadają-
cych ekwiwalentu, które wymagają tłumaczenia opisowego, a słowniki niekiedy 
podają odpowiednik mniej lub bardziej zbliżony (często jednak nieprecyzyjny). Na 
przykład dość powszechnie stosowanym tłumaczeniem słowa prokurent na język 
angielski jest proxy. Tymczasem proxy to ktoś upoważniony do wykonywania 
prawa głosu w imieniu innej osoby. Natomiast prokurent to osoba upoważniona do 
bardzo szeroko rozumianej reprezentacji spółki. W tym wypadku, aby nie uronić 
części znaczenia, należałoby zastosować tłumaczenie opisowe, na przykład regi-
stered (ponieważ prokurent wpisany jest do KRS) holder of general (ze względu na 
zakres uprawnień) power of attorney.

Podobnie jak w tekstach niespecjalistycznych, jednemu terminowi w języku 
polskim mogą odpowiadać dwa terminy w języku obcym i na odwrót. Wynika to 
z różnic na poziomie leksykalnym oraz, co równie ważne, z odmienności systemów 
prawnych. Na przykład, terminowi compensation odpowiadają w języku polskim 
dwa terminy, mianowicie zadośćuczynienie i odszkodowanie. Różnica polega na 
tym, że odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, podczas 
gdy zadośćuczynienie – szkody niemajątkowej, czyli krzywdy.

Jeśli kontekst nie sprzyja i nie wiemy, o jaką szkodę chodzi, można sięgnąć po 
bardziej ogólny termin, jakim jest rekompensata, czyli, jak podaje Słownik Języka 
Polskiego PWN:

zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat lub doznanych krzywd, to, co równo-
waży braki, straty lub krzywdy

Żeby dodatkowo skomplikować sytuację, dodam, że compensation może rów-
nież oznaczać wynagrodzenie. Niektóre terminy wymagają w tłumaczeniu dopre-
cyzowania. Na przykład gwarancja i rękojmia. W słownikach (np. Polsko-angielski 
słownik terminologii prawniczej, Ewa Łozińska-Małkiewicz, Joanna Małkie-
wicz) znajdujemy warranty i guarantee*. Wydawać by się mogło, że jest dobrze. 
Tu dwa terminy i tam dwa terminy. Niestety okazuje się, że sprawa jest bardziej 
skomplikowana.
* termin guaranty występuje w tekstach bankowych i finansowych.

Definicja terminu guarantee z Black’s Law Dictionary:

the assurance that a contract or legal act will be duly carried out
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Definicja warranty z Black’s Law Dictionary:

an express or implied promise that something in furtherance of the contract is guaran-
teed by one of the contracting parties, esp. a seller’s promise that the thing being sold 
is as represented or promised

Różnica między gwarancją a rękojmią na gruncie prawa polskiego sprowadza 
się do tego, na jakiej podstawie można dochodzić roszczeń. Gwarancję przy sprze-
daży i rękojmię za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (odpowiednio art. 
577 i nast. i art. 556 i nast.). Mniej wytrwałych czytelników zapraszamy na stronę 
UOKiK, gdzie zamieszczono skrótowe definicje, które pokazują najważniejsze róż-
nice pomiędzy gwarancją a rękojmią:

Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez 
przedsiębiorcę.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsię-
biorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to 
wprost z przepisów.

Widzimy zatem, że nie możemy ograniczać się do korzystania ze słownika dwu-
języcznego. Sprawdzanie znaczenia słów w języku ojczystym, zwłaszcza specja-
listycznych, to żaden wstyd. Dopiero po analizie definicji jesteśmy w stanie dość 
do wniosku, że terminowi gwarancja odpowiada warranty (chociaż w wielu kon-
tekstach warranty i guarantee to synonimy), a rękojmia to – w uproszczeniu – taka 
ustawowa gwarancja, czyli statutory warranty.
Podsumowując ten przydługi wywód, proponujemy następujące tłumaczenia:
gwarancja – warranty
rękojmia – statutory warranty

SERIE CZASOWNIKÓW
W angielskojęzycznych tekstach prawnych i prawniczych często pojawiają się serie 
czasowników, a wraz z nimi – pytanie, czy tłumaczyć, czy nie tłumaczyć. To zależy.

W testamentach można natknąć się na przykład na taką serię czasowników

I give, devise and bequeath…
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Zakładamy, że z czasownikiem give nie powinno być problemów, ale póź-
niej zaczynają się schody. Czasownik devise oznacza przekazać w spadku nieru-
chomość, natomiast bequeath oznacza przekazać w spadku ruchomość. W języku 
polskim nie mamy takiego rozróżnienia i stosujemy jeden czasownik niezależnie 
od tego, czy przedmiotem dziedziczenia jest ruchomość, czy nieruchomość. Tłu-
maczenie okazuje się zatem zaskakująco proste: przekazuję. Można ewentualnie 
dodać: w spadku. Chyba wszyscy zgodzą się, że możemy podarować sobie tłuma-
czenie pierwszego czasownika, bo wersja: daję i przekazuję byłaby redundantna i to 
nie brzmiałoby dobrze. Kolejny przykład, którym się posłużę, pochodzi z aktów 
notarialnych, które zazwyczaj kończą się w następujący sposób:

Signed, sealed and delivered

co zasadniczo odpowiada końcowej części aktu notarialnego w języku polskim:

Niniejszy akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Zastosowanie ekwiwalencji dynamicznej to jedna z opcji. Można również 
trzymać się oryginału i przetłumaczyć: podpisano, opieczętowano i wydano.

W powyższym przykładzie wszystkie trzy czasowniki kwalifikują się do tłuma-
czenia, ponieważ ich znaczenie jest odmienne i tak się składa, że w języku polskim 
dysponujemy odpowiednimi czasownikami umożliwiającymi tłumaczenie. Sytuacja 
wygląda natomiast inaczej w tym przypadku tej serii czasowników:

I make, constitute and appoint (sb as my attorney)

Pierwszy z czasowników jest najbardziej pojemny znaczeniowo, zatem nie tłu-
maczymy go. Prawidłowe tłumaczenie całej serii to: ustanawiam lub wyznaczam, 
które są synonimami. Nie jedno i drugie. Chociaż w języku polskim dysponujemy 
odpowiednikami obu czasowników, to zastosowanie jednego i drugiego nie ma 
sensu, bo w polskich tekstach prawniczych stosowanie synonimów nie jest przy-
jęte i brzmiałoby to co najmniej dziwnie. Podsumowując, poszczególne czasowniki 
w seriach tłumaczymy, jeśli ich znaczenie jest odmienne.

Skąd w angielskim języku prawniczym wzięły się takie serie czasowników? Jak 
wyjaśnia L. Berezowski w „Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, 
testamenty i pełnomocnictwa”, wynika to z uwarunkowań historycznych. Inwazja 
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Normanów wiązała się z napływem języka francuskiego, który obok łaciny domi-
nował w dyskursie prawnym, natomiast większość społeczeństwa posługiwała się 
językiem angielskim i nie rozumiała słownictwa obcego pochodzenia. Aby uniknąć 
wątpliwości, czy tekst jest dla wszystkich zainteresowanych zrozumiały, zestawiano 
czasowniki o tym samym znaczeniu ale o różnym pochodzeniu.

PRZYSŁÓWKI I PRZYIMKI Z HERE I THERE
Egzotyczne na pierwszy rzut oka złożone przysłówki i przyimki z there i here często 
pojawiają się w umowach sporządzanych w języku angielskim.

Ogólnie rzecz biorąc, złożenia z here odnoszą się do tego dokumentu, który 
właśnie czytamy/tłumaczymy, a złożenia z there – do innych dokumentów przywo-
ływanych w tekście lub do niego załączonych.

Na przykład:

parties hereto agree as follows – strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje

rights and obligations hereunder – prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 
(zakładając, że przedmiotowym dokumentem jest właśnie umowa)

Najczęstszym błędem w stosowaniu przysłówków i przyimków z there i here 
jest traktowanie ich jak przymiotniki. A przymiotnikami nie są.

Poniżej podaję przykłady poprawnych i niepoprawnych tłumaczeń:

Powyższe postanowienie
the hereabove provision the provision hereinabove lub the above provision

niniejszy dokument
the hereby document this document

Anna Jopek-Bosiacka w „Przekładzie prawnym i sądowym” podaje liczne przy-
kłady użycia przysłówków/przyimków z here i there z objaśnieniami i kontekstem.

Tłumaczenia prawnicze są szczególnie wymagające. Dyrektywa ostrożności 
powinna być w ich przypadku podstawowym drogowskazem działania tłumacza, 
niezależnie od tego, czy jest to tłumacz przysięgły, czy też inna osoba, która na tyle 
biegle posługuje się obu językami (językiem przekładanym i językiem docelowym), 
że podejmuje się zabiegu translacji. Należy raz jeszcze podkreślić, że warun-
kiem stanowczo niewystarczającym dokonania dobrego przekładu jest sama tylko 
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lingwistyczna znajomość obu języków. Jest to warunek wstępy, który musi być 
jeszcze uzupełniony dobrym rozeznaniem systemów prawnych właściwych dla obu 
języków przekładu. Mówiąc o systemach prawnych należy mieć na uwadze, niuanse 
języków prawnych i prawniczych; znajomość kultur prawych; znajomość doktryny 
oraz specyfiki stanowienia i stosowania prawa. To ostatnie jest sprawą kluczową 
z punktu widzenia zwłaszcza zrozumienia przekładanego tekstu w języku doce-
lowym. Chodzi tu więc nie tylko o możliwie dokładne i precyzyjne przetłumaczenie 
danej frazy z jednego języka na drugi, ale również o jego osadzenie w kontekście 
doktrynalnym, w taki sposób, aby był on zrozumiały dla odbiorcy tekstu docelo-
wego. Jak ważna jest to kwestia może świadczyć prosty przykład: la forme républi-
caine du gouvernment en peut faire l’objet d’une révision. Przepis ten pozornie nie 
nastręcza poważniejących kłopotów przekładniczych. Znaczy on tyle, że „republi-
kańska forma rządu nie może być przedmiotem zmiany (rewizji)”. Niemiej tłumacz 
niniejszej frazy musi mieć świadomość, że w doktrynie francuskiej przepis ten jest 
interpretowany zacznie szerzej aniżeli sugeruje to jego wykładnia językowa. Sfor-
mułowanie la forme républicaine du gouvernment jest bowiem rozumiane jako nie 
tylko proste przeciwieństwo monarchii (a więc republikańska forma rządu w ści-
słym tego słowa znaczeniu), ale także jako dorobek całego republikańskiego prawa, 
co oznacza, że intencją ustawodawcy francuskiego było szerokie rozumienie „formy 
republikańskiej”, jako formy prawodawstwa francuskiego, zbudowanego w ustroju 
republikańskim (czyli, ustroju właściwego dla kolejnych odmian państwa francu-
skiego numerowanych kolejnymi Republikami, czyli od I do V). Odpowiedzialny, 
rzetelny tłumacz ten kontekst wypowiedzi tekstu prawego musi koniecznie znać, co 
oznacza, że musi on też biegle władać językiem prawniczym, który objaśnia sens 
wypowiedzi zawartych w aktach stanowienia i stosowania prawa.

Podsumowanie

Tłumaczenia prawnicze są szczególnie wymagające. Jest tak niezależnie od tego, 
czy mają one realizować wyłącznie funkcję poznawczą (a zatem zapoznawać 
obcego czytelnika z odmiennościami prawa osadzonego na gruncie innego języka, 
ergo systemu prawnego), czy też mają spełniać zadania utylitarne (poprzez np. tłu-
maczenia uwierzytelnione, potrzebne w obiegu prawnym, który dzisiaj istotnie się 
internacjonalizuje i globalizuje). W każdym przypadku tłumacz winien kierować 
się określonymi wytycznymi swojej pracy, tak aby jej efekt, czyli przetłumaczony 
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tekst, był rzetelnie, dokładnie i fachowo przełożony z jednego języka na drugi. 
W pracy tłumacza zajmującego się tekstami prawniczymi należy wskazać kilka 
podstawowych grup wymagań. Pierwszą są wymagania lingwistyczne, które sta-
nowią warunek wyjściowy pracy każdego tłumacza, niezależnie od profilu tekstów, 
które on tłumaczy. Zgodnie z nimi tłumacz musi biegle znać oba języki będące 
przedmiotem jego pracy, tj. język z którego przekłada i język na który przekłada. 
Drugą grupą wymagań są wymagania merytoryczne dotyczące znajomości podstaw 
prawa, w tym zwłaszcza terminologii prawniczej, która w każdym języku nie jest 
tożsama z językiem potocznym. Terminologia prawnicza odznacza się własną spe-
cyfiką, częstokroć zupełnie nieprzystającą do języka potocznego, czego dowodzi 
najlepiej nadużywane nagminnie w języku polskim określenie „zapis prawny”, gdy 
tymczasem w prawie mamy zawsze do czynienia z „przepisami prawnymi”, zaś 
„zapis” funkcjonuje jedynie w testamencie (tzw. zapis testamentowy). Trzecią są 
wymagania związane z potrzebą uwzględniania nie tylko warstwy lingwistycznej 
właściwej dla nauk prawnych, ale również szerszego kontekstu, przez który rozu-
mieć należy cały system prawny właściwy dla języków przekładu (chodzi tutaj 
o znajomość doktryny, orzecznictwa oraz praktyki stanowienia i stosowania prawa). 
Czwartą grupą wymagań są te wszystkie wymagania, które pozwolą zachować 
funkcję komunikacyjną przekładu. Niezależnie od wszystkich trudności, niuansów, 
odmienności lingwistycznych i jurydycznych, finalny efekt pracy tłumacza ma speł-
niać podstawową dla każdego tekstu pisanego funkcję komunikacyjną. Tekst ma 
być więc w każdym przypadku zrozumiały dla odbiorcy niezależnie od tego, czy 
tłumaczenie ma mieć charakter jedynie poznawczy, czy też ma spełniać określone 
zadania utylitarne.
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Summary

Many translators dealing with legal texts are active on the market. Many publica-
tions have already been written about the strategy of translating this type of docu-
ments, but the problem still has some important aspects, less or less frequently dis-
cussed, and especially important in practice. At the same time, they have a mainly 
methodological character, but among the less frequent issues are also those which 
are of a more general nature, which are rarely paid more serious attention. Even the 
fact that not only professional sworn translators, but also other translators, including 
science employees, who are not even and do not have to be philologists, deal with 
legal texts, but because of language knowledge, they undertake translations, and not 
only for use own scientific work. Although their translations are not certified, they 
still have a lot of responsibility for their work, especially if they are published and 
are inherently in the scientific circulation. All translators of legal texts, regardless of 
their occupational profile, are struggling with the same problems, both transcription 
and formal.

Streszczenie

Na rynku działa wielu tłumaczy zajmujących się tekstami prawnymi i prawniczymi. 
O strategii przekładania tego typu dokumentów napisano już wiele publikacji, pro-
blem ma jednak wciąż kilka ważnych aspektów, mniej czy rzadziej omawianych, 
a istotnych szczególnie w praktyce. Mają one przy tym charakter głównie metodo-
logiczny, ale pośród zagadnień rzadziej podejmowanych są też i takie, które mają 
charakter bardziej ogólny. Choćby ten, że tekstami prawniczymi zajmują się nie 
tylko zawodowi tłumacze przysięgli, ale też inni tłumacze, w tym także pracownicy 
nauki, którzy nie są nawet i nie muszą być filologami, ale z racji znajomości języka 
podejmują się tłumaczeń. Mimo że ich przekłady nie są uwierzytelnione, nadal 
ponoszą oni dużą odpowiedzialność za swoją pracę, zwłaszcza jeśli są one publi-
kowane drukiem i wchodzą siłą rzeczy do obiegu naukowego. Wszyscy tłumacze 
tekstów prawniczych, niezależnie od och profilu zawodowego, borykają się jednak 
z tymi samymi problemami, zarówno natury przekładoznawczej, jak i formalnej.





Ewa MIKULSKA-FRINDO
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Pomoc jako projekt artystyczny. Kryzys migracyjny 
z perspektywy pisarki w powieści Norberta Gstreina Die 

kommenden Jahre (Przyszłe lata)

Wprowadzenie

Norbert Gstrein, zamieszkały w Hamburgu austriacki pisarz wywodzący się 
z austriackiego Tyrolu może być znany polskiemu czytelnikowi dzięki tłumacze-
niom powieści Angielskie lata1 i Rzemiosło zabijania2. Jego twórczością zajmował 
się na łamach „Literatury na Świecie” Andrzej Kopacki3, obie powieści zostały 
zauważone dzięki kilku recenzjom w prasie i Internecie. Niemniej jednak recepcja 
twórczości Gstreina jest skromna4, a pisarz w Polsce wciąż jest raczej mało znany.

1 Gstrein N., Angielskie lata (Die englischen Jahre), Świat literacki, Izabelin 2003, tłum. 
Elżbieta Kalinowska.

2 Gstrein N., Rzemiosło zabijania (Das Handwerk des Tötens), Wyd. Czarne, Wołowiec 
2009, tłum. Elżbieta Kalinowska.

3 Kopacki A., Paradoks Gstreina, „Literatura na świecie”, nr 1–2/2006, s. 399–413; 
Kopacki A., Szkoła rzemiosł artystycznych: o nowej powieści Norberta Gstreina, „Literatura na 
świecie”, nr 3–4/2004, s. 176–199; Kopacki A., Literatura samonegacji: Postawy narracyjne 
w prozie niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku. Oficyna naukowa, Warszawa 2016.

4 Po niemiecku o Rzemiośle zabijania pisała Joanna Drynda, zob. Drynda J., Der Krieg aus 
der geschichtlichen Ferne betrachtet. Norbert Gstreins Suche nach der richtigen Sprache, (w:) 
Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Fallstudien, red. C. Gansel, 
P. Zimniak, Neisse, Drezno 2006, s. 234–245.
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Zarówno we wczesnych opowiadaniach przedstawiających życie alpejskiej pro-
wincji jak i w późniejszych powieściach, których akcja rozgrywa się w różnych 
częściach świata, autor stawia pytania o możliwości i granice literatury. Od mniej 
więcej 2000 r. specjalizuje się w tematach, które odzwierciedlają wydarzenia naj-
nowszej historii w indywidualnych losach przedstawianych bohaterów. Prowadzi 
przy tym swoistą grę z czytelnikiem, w której miesza fakty z fikcją, nieustannie 
kwestionując możliwość adekwatnego ukazania rzeczywistości. W niektórych tek-
stach relacja faktów i fikcji staje się ich głównym przedmiotem, np. w powieści pod 
znamiennym tytułem Cała prawda / Die ganze Wahrheit, w której Gstrein bierze na 
celownik kierownictwo wydawnictwa Suhrkamp5 i jeszcze przed opublikowaniem 
powieści doprowadza do kontrowersji w świecie literackim stwierdzając wprost, 
że konstelacja bohaterów w powieści przypomina tę z oficyny Suhrkamp. Krytycy 
zarzucili wówczas Gstreinowi, że napisał powieść z kluczem będącą osobistym roz-
liczeniem z wydawczynią Ullą Berkéwicz, wdową po Siegfriedzie Unseldzie6. Peter 
Handke określił taką praktykę jako coś niedozwolonego, a samego Gstreina nazwał 
karierowiczem7.

Po opublikowaniu powieści Rzemiosło zabijania / Das Handwerk des Tötens 
pisarz spotkał się z zarzutami, że przetworzył literacko śmierć reportera Sterna 
Gabriela Grünera zabitego na wojnie w byłej Jugosławii. Choć w tekście to 
nazwisko nie pada – protagonista nazywa się Christian Allmayer – Gstrein dedykuje 
powieść „pamięci Gabriela Grünera (1963–1999), o którego życiu i śmieci [wie] za 
mało, żeby móc o tym opowiadać”. Książka wywołała sporo kontrowersji. Oprócz 
pozytywnych czy wręcz entuzjastycznych reakcji, były też negatywne. Szczególnie 
ostro skrytykowała Rzemiosło zabijania Iris Radisch z „Die Zeit”8, która znała oso-
biście Grünera przedstawionego – jej zdaniem – w mocno niekorzystnym świetle. 
Język powieści uznała za monotonny i pozbawiony napięcia, a konstrukcję tekstu 

5 Bachmann M.,„Die ganze Wahrheit?“ Oder doch Fiktion? Zur Rezeption von Norbert 
Gstreins Roman, https://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/1020035.html#a5 (stan na 
dzień 3 listopada 2018).

6 Kramatschek C., Reichmann W., Norbert Gstrein, (w:) Kritisches Lexikon zur deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur, red. H. Korte, editiontext + kritik, Monachium 2015, s. 18.

7 ht tps: / /www.news.at /a /handke-scharfe-kr i t ik-norber t -gstre in-news-das-
karrierist-276702 (stan na dzień 5 listopada 2018).

8 Radisch, I., Tonlos und banal. Wie Norbert Gstrein in seinem Roman „Das Handwerk des 
Tötens“ nichts über einen ermordeten Journalisten erzählen will, https://www.zeit.de/2004/01/
L-Gstrein (stan na dzień 27 stycznia 2019).
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za nieudaną. Autor nie pozostał dłużny, pisząc polemikę do tejże recenzji pt. Wem 
gehört eine Geschichte? / Do kogo należy historia?9

Po napisaniu Angielskich lat z kolei krytykowano go za to, że rzekomo nie miał 
prawa zająć się sprawą żydowską, ponieważ nie była ona jego historią – jako że nie 
jest Żydem i urodził się po wojnie10.

Wszystkie te wątki, czyli wykorzystywanie tragicznych wydarzeń z życia zna-
nych lub nieznanych pisarzowi / pisarce osób czy kwestionowanie prawa autora 
do podejmowania jakiegoś tematu oraz sięgnięcie w szczątkowej formie po wątki 
związane z Holokaustem i wojną w Jugosławii widoczne są również w najnowszej 
powieści Norberta Gstreina Die kommenden Jahre z 2018 roku.

Dystans i sceptycyzm

Charakterystyczną cechą pisarstwa Gstreina jest z jednej strony sceptycyzm wobec 
języka i jego przydatności w przedstawianiu „rzeczywistości” i „prawdy” – mówi 
się nawet o ciągłym sceptycyzmie jako manierze11 Gstreina – oraz z drugiej strony 
dystans wobec ukazywanych postaci i wydarzeń, zwłaszcza do tych wywołujących 
strach, jak opisywana w Rzemiośle zabijania wojna. Według autora paradoksalnie 
bliskość można osiągnąć właśnie poprzez dystans, który jest również formą zacho-
wania szacunku wobec opisywanych osób12.

Norbert Gstrein wielokrotnie podkreśla niechęć i brak zrozumienia wobec 
twórców, którzy w sposób oczywisty i zbyt dosłowny angażują siebie i czytelnika. 
Taki sposób wywoływania emocji i identyfikowania się z opisywanymi bohaterami 
i wydarzeniami uważa za kiczowaty.

9 Gstrein N., Wem gehört eine Geschichte?: Fakten, Fiktionen und ein Beweismittel gegen 
alle Wahrscheinlichkeit des wirklichen Lebens, Suhrkamp Verlag, Frankfurt n. Menem 2004.

10 Assmann D.-Ch., Das Verderben der Literatur durch die Wahrheit, (w:) Poetologien 
des Literaturbetriebs. Szenen bei Kirchhoff, Maier, Gstrein und Händler. De Gruyter, Berlin / 
Boston 2014, s. 261. 

11 Stringl D., Ein Buch und seine Rezeption. Über Norbert Gstreins „Schule des Tötens“, 
(w:) Norbert Gstrein, red. K. Bartsch, G. Fuchs, Literaturverlag Droschl, Graz, Wiedeń 2006, 
s. 197. 

12 Helbig A., Der obszöne Blick. Zwischen Fakten und Fiktion. (rozmowa z N. Gstreinem), 
(w:) Norbert Gstrein, red. K. Bartsch, G. Fuchs, Literaturverlag Droschl, Graz, Wiedeń 2006, 
s. 21.
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„Pisarz, który chce mówić, który uważa, że ma coś do powiedzenia lub, co gorsza, 
sądzi, że może nawet musi się od tego uwolnić, jest typem, którego książek zazwy-
czaj raczej unikam. Jednym z powodów mojego pisarstwa jest bowiem właśnie fakt, 
że nie muszę przy tym zajmować żadnego stanowiska”13.

Myśl ta może odnosić się do również do najnowszej powieści Gstreina Die 
kommenden Jahre. Zamiarem pisarza było spojrzenie na tematykę uchodźczą z per-
spektywy pary znajdującej się w kryzysie14. Zależało mu na tym, żeby znaleźć 
adekwatny sposób mówienia o kryzysie migracyjnym i nie rozpatrywać tej kwe-
stii z pozycji prawicowych ani lewicowych15. Jak podkreśla w wywiadzie, kwe-
stia uchodźców podzieliła niemieckie społeczeństwo tak bardzo, że nie ma w nim 
miejsca na inną narrację niż prawicowa widząca w nich wyłącznie zagrożenie lub 
lewicowa, która nie przewiduje jakichkolwiek trudności16. Na ile pisarzowi udaje 
się pozostać bezstronnym i czy to w ogóle jest możliwe – to kwestia do rozważenia 
w dalszej części tekstu.

Die kommenden Jahre

Przyjęcie syryjskiej rodziny Sahiry i Bassama Farhich wraz z nastoletnimi synami 
do domku nad jeziorem należącego do austriacko-niemieckiej rodziny staje się kata-
lizatorem dalszych wydarzeń, które z czasem coraz bardziej eskalują, by zakończyć 
się tragedią. Akcja powieści toczy się w Niemczech (na wsi położonej w Meklem-
burgii Pomorzu Przednim i w Hamburgu) oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych 

13 Gstrein N., Fakten, Fiktionen und Kitsch beim Schreiben über ein historisches Thema, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt n. Menem 2003, s. 7. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie teksty 
obcojęzyczne w tłumaczeniu autorki.

14 Autor Norbert Gstrein über das Fremdsein, 2018, https://www.ndr.de/kultur/buch/Autor-
Norbert-Gstrein-ueber-das-Fremdsein,gstrein124.html. Podobną perspektywę przyjął Bodo 
Kirchhoff w noweli Widerfahrnis (2016). zob. Mikulska-Frindo E., Od wrogości i obojętności 
do osobistego zaangażowania i dialogu. Postawy wobec uchodźców przedstawione w powie-
ściach „Gehen, ging, gegangen” Jenny Erpenbeck i „Ohrfeige” Abbasa Khidera oraz w noweli 
„Widerfahrnis” Bodo Kirchhoffa, (w:) W dialogu języków i kultur VI, red. A. Jaroch, J.F. Noso-
wicz, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, s. 247–264.

15 Pfoser K., „Die kommenden Jahre“ von Norbert Gstrein, https://oe1.orf.at/
artikel/644385 (stan na dzień 10 listopada 2018).

16 Pułapki zaangażowania. Spotkanie z Norbertem Gstreinem w Austriackim Forum Kul-
tury w Warszawie (10.12.2018, prowadzenie: Adam Krzemiński). 
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w 2016 r. Narracja prowadzona jest z perspektywy Richarda, uznanego w swej dzie-
dzinie badacza lodowców, mężczyzny około pięćdziesiątki przechodzącego kryzys 
wieku średniego. Podobnie jak autor Richard pochodzi z austriackiego Tyrolu. Nata-
scha, żona glacjologa, znana pisarka, chciałaby spełnić ostatnią wolę zmarłej sio-
stry bliźniaczki i zrobić z odziedziczonym domem nad jeziorem „coś sensownego”. 
Jeszcze za życia zaproponowała, że mógłby posłużyć za schronienie uchodźcom. 
Dla Nataschy ta idea staje się niemal życiową misją. Ignoruje wątpliwości męża, 
czy dom z dala od miasta jest odpowiednim miejscem dla rodziny z Damaszku. 
Richard od początku nie akceptuje propozycji nakręcenia przez ekipę telewizyjną 
filmowej relacji w domu nad jeziorem, w którym pokazano obie rodziny podczas 
grillowania.

„Widziałem podobne reportaże i nie miałem zbyt dobrego zdania o tych, którzy 
pozwalają przyglądać się swojemu pomaganiu i swojej dobroci, było więc dla mnie 
męką odnalezienie się w tej roli”17.

Richard obawia się reakcji znajomych na to ogólnodostępne wideo, w każdym 
najmniejszym nawet geście zdaje się widzieć ich dezaprobatę dla tego rodzaju 
działań. Z podobnym brakiem poparcia ze strony męża spotyka się pomysł opisy-
wania losów syryjskiej rodziny w stałej rubryce pisarki w gazecie. Richard stara 
się zrozumieć sens pokazywania tego konkretnego przypadku, z drugiej strony 
jednak jest przeciwny zajmowaniu się tym tematem za wszelką cenę. Poza tym 
zwraca uwagę, że poprzez opisywanie rodziny Farhich w gazecie gospodarze stają 
się jeszcze bardziej widoczni, a dla samych zainteresowanych ta sytuacja może 
wiązać się z niebezpieczeństwem, ponieważ czytelnicy mają dostęp do ich prywat-
nych danych i adresu. Natascha informuje bowiem na bieżąco czytelników o losach 
syryjskiej rodziny, również wtedy, kiedy spotyka się ona z objawami niechęci czy 
nawet realnego zagrożenia.

Niebezpieczeństwo pochodzi ze strony kilkorga nastolatków, którzy coraz 
bardziej osaczają dom letniskowy, często z pochodniami w dłoniach. Pewnego 
dnia dochodzi do porwania synów syryjskiej rodziny wraz z niemieckim kolegą, 
chłopców udaje się odnaleźć dopiero po kilku godzinach w domku na drzewie, 
wszyscy trzej są związani, zakneblowani i przerażeni. Czytelnik nie dowiaduje się, 

17 N. Gstrein, Die kommenden Jahre, Carl Hanser Verlag, Monachium 2018, s. 48, tłum. 
E. Kalinowska.
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kto konkretnie uprowadził chłopców. Może jedynie snuć przypuszczenia, że być 
może za porwaniem stali ci sami nastolatkowie, ponieważ pewnego dnia nagle 
wyjeżdżają za granicę.

Poczucie zagrożenia wzrasta, kiedy w najbliższej okolicy zostaje podpalony 
budynek dawnej szkoły, który niedługo mieli zasiedlić uchodźcy, Richard dostaje 
maile od nieznanego nadawcy ze zdjęciami przedstawiającymi żonę z panem Farhi, 
a jeden z sąsiadów nazywa Nataschę „arabską dziwką“.

Motywy, jakimi kieruje się Natascha w stosunku do syryjskiej rodziny są pod-
dawane w wątpliwość, Richard sprzeciwia się bowiem ubranej w otoczkę czło-
wieczeństwa promocji jej własnej osoby. Przeciwstawienie empatii i współczucia 
Nataschy zdystansowanemu racjonalizmowi zabarwionemu nieufnością Richarda 
stanowią podstawową oś konfliktu w powieści, przy czym należy podkreślić, że 
postawa Nataschy jest w jakimś sensie niezmienna, choć jej zaangażowanie wciąż 
rośnie, natomiast stanowisko Richarda – przynajmniej na początku – nie jest 
jednoznaczne.

Jeśli chodzi o wparcie dla rodziny Fahrich, zapatrywania małżonków w tej kwe-
stii są skrajnie różne. Zaangażowanie i poświęcenie ze strony żony Richard odbiera 
jako przesadną kontrolę, np. pomysł awaryjnego przenocowania w domku nad 
jeziorem po porwaniu chłopców uważa za brak szacunku dla sfery prywatnej Fah-
rich, podczas gdy Natascha sądzi, że syryjska rodzina mogłaby odebrać fakt, że nie 
poprosili jej o nocleg, jako afront.

Natascha szybko poznała szczegóły ucieczki Fahrich do Niemiec, Richard 
nie śmiał ich o nic wypytywać, ponieważ podczas obu pierwszych spotkań czuł, 
że każde pytanie, jakie mógł im postawić, przypominałoby mu przesłuchanie. 
Postawa Richarda w tym momencie zdaje się wahać między zainteresowaniem 
a obojętnością.

„Czegokolwiek bym nie powiedział, ryzykowałem, że ich urażę, a jeśli nie podejmę 
tego ryzyka, będę sprawiał wrażenie, że jestem obojętny na ich los […] przestałem 
próbować się czegoś dowiedzieć, jeszcze zanim tak naprawdę zacząłem”18.

Słowa te chyba najtrafniej odzwierciedlają postawę Richarda wobec syryjskiej 
rodziny, który z obawy przed przekroczeniem pewnych granic woli nie podejmować 
żadnych działań. Natomiast Natascha nie ustaje w wysiłkach, odwiedza Fahrich 

18 N. Gstrein, Die kommenden…, op. cit., s. 77–8
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regularnie, uczestniczy w ich życiu, pomaga chłopcom w nauce języka, uzupełnia 
kuchenne zapasy, co Richard kwituje krytyczną uwagą: „O ile słusznie przyjęliśmy 
tę rodzinę w naszym domu, nie musi z tego wynikać, że musimy zachowywać się 
jak rodzice adopcyjni”19.

Natascha nie ogranicza się do odwiedzin i rozmów. Oprócz stałej kolumny 
w gazecie poświęconej Farhim, planuje twórczą współpracę z Bassamem, która 
miałby się zakończyć napisaniem przez nią książki o traumatycznych przeży-
ciach rodziny. Żeby zagłębić się w temat, pisarka zaczyna czytać książki traktujące 
o świecie arabskim, Syrii i Islamie, co Richard komentuje ironicznie, że do pomocy 
nie potrzebny jest dyplom z etnologii czy religioznawstwa.

Kwestionowanie postawy żony wobec rodziny Farhich sprawia, że w jej oczach 
staje się potworem. Pisarka krytykuje jego sceptycyzm, nazywając go „człowie-
kiem lodu”. Nawiązuje tym samym do jego zawodu i dzieciństwa męża, w którym 
karano go umieszczeniem w chłodni hotelu prowadzonego przez jego rodziców.

Natascha również zostaje określona mianem potwora. Idea, pochodząca z Mek-
syku była studentka i aktualna kochanka Richarda nazywa Nataschę „potworem 
moralności o blond włosach”20, a cała rodzina uchodzi w jej oczach za „mode-
lową rodzinę na pokaz w modelowym kraju na pokaz”21. Zaangażowanie Nataschy 
w sprawy Fahrich Idea ironicznie komentuje, że pisarka „każdy dzień z syryjską 
rodziną odczuwa jako wielkie ubogacenie życia”22.

Nataschy można postawić zarzut artystycznego wykorzystywania Fahrich do 
kreowania własnego wizerunku i zdobywania popularności. Traktuje ich ona cza-
sami z kolonialną wyższością, nie ukrywa oburzenia, jeśli zachowanie rodziny nie 
pasuje do stworzonego przez nią obrazu. Im bardziej samodzielnie jej podopieczni 
podejmują decyzje dotyczące swojego życia, tym większy odczuwa niepokój. 
Chodzi o sytuację, w której rodzina rozważa przejście na katolicyzm. Natascha nie 
znajduje zrozumienia dla tej decyzji, akt konwersji uważa za zdradę tak cenionej 
przez nią obcej kultury. Można powiedzieć, że pośrednio jest również odpowie-
dzialna za krwawy akt przemocy ze strony pana Farhi wobec coraz bardziej niebez-
piecznych młodocianych, ponieważ daje mu do dyspozycji pistolet, który miałby 
mu służyć do obrony.

19 Ibidem, s. 89
20 Ibidem, s. 51
21 Ibidem, s. 86
22 Ibidem, s. 51
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Zdystansowana postawa Richarda staje się natomiast moralnie wątpliwa, kiedy 
ucieka on od odpowiedzialności w sytuacji, w której byłby najbardziej potrzebny. 
W krytycznym momencie zostawia Nataschę z syryjską rodziną i wyjeżdża do 
Kanady, fizyczną nieobecnością pogłębiając stan emocjonalnej alienacji. Richard – 
podobnie jak Natascha– nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy to jego wyobra-
żenia o Farhich nie pokrywają się z rzeczywistością. Syryjska rodzina stara się 
jak najszybciej dostosować do nowych warunków, o czym świadczą próby przej-
ścia na katolicyzm, postępy w nauce niemieckiego, fakt, że pani Farhi nie nosi już 
na głowie chustki i umie przyrządzić typowo niemieckie potrawy, a cała rodzina 
zamierza udać się do Berlina, żeby poznać zabytki niemieckiej stolicy. Richard 
pozwala sobie na niewytrawny żart, że Bassam z łatwością wszedłby w jego skórę. 
„Byłby pan moim idealnym sobowtórem. Moglibyśmy podzielić się zadaniem pole-
gającym na byciu przykładnym Niemcem”23.

W kwestiach dotyczących pomocy uchodźcom w szerszym kontekście między 
małżonkami często dochodzi do napięć i kłótni.

Richard zastanawia się nad motywami, jakimi kierują się ludzie wspierający 
uchodźców i dochodzi do wniosku, że często bardziej pomagają samym sobie niż 
tym potrzebującym pomocy.

„Niektórzy sprawiali na mnie wrażenie, że robili to przede wszystkim dla siebie, 
młodsi, jakby odbywali praktykę, która później ubarwi ich cv, starsi, jakby przeczy-
tali w aptecznej gazetce, że dobrze im zrobi kontakt z drugim człowiekiem albo jakby 
lekarz zlecił to na samotność”24.

Innym razem Richard stwierdza, że woli nie znać motywów ludzi, którzy wyko-
rzystują życie innych, będąc przekonanym, że robią to wyłącznie dla ich dobra. Spo-
tyka się to z niezrozumieniem Nataschy, która od razu przechodzi do ataku, przy-
równując męża do ludzi niechętnych uchodźcom pokazywanych w telewizji lub 
nazywając go „człowiekiem lodu”. „Dlaczego ludzie po prostu nie dadzą pieniędzy 
i nie zostawią tych biedaków w spokoju z tą natrętną chęcią kontroli i żałosnymi 
napadami narcyzmu”, zastanawia się Richard.25 Małżonkowie podnoszą również 

23 Ibidem, s. 231
24 Ibidem, s. 49, tłum. E. Kalinowska
25 Ibidem, s. 198
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kwestię pomocy imigrantom przez artystów, np. angażowania ich w przedstawienia 
teatralne. Richard uważa takie działania za niepotrzebne, a nawet szkodliwe.

„Uchodźca może grać uchodźcę, ale będzie wtedy granym przez siebie uchodźcą, 
prawdziwa jest w końcu tylko śmierć. […] Wyobrażam sobie didaskalia, umieranie 
ma być możliwie intensywne i naturalne”26.

Głos oburzenia, jakie Richard odczuwa wobec ciągłego odtwarzania w sztu-
kach teatralnych traum, jakich doświadczyli uchodźcy, w dużej mierze pokrywa 
się z protestem wyrażonym przez Norberta Gstreina w artykule Wo der letzte Akt 
fehlt (Gdzie brakuje ostatniego aktu).27 Wyraża się w nim sceptycznie o działa-
niach, które wynikają z dobrych intencji, ale nie zawsze odnoszą pozytywny skutek. 
Gstrein z tytułu wymienia sztukę Die Schutzbefohlenen (Podopieczni) Elfriede 
Jelinek, do której zaangażowano uchodźców, nie ma jednak zamiaru krytykowania 
noblistki, bardziej interesuje go zależność między rzeczywistością i fikcją, między 
życiem a sztuką. W odróżnieniu do Jelinek Gstrein nie szczędzi słów krytyki wobec 
aktywistów Centrum Politycznego Piękna (Zentrum für politische Schönheit), naj-
bardziej znanej w Niemczech grupy kierunku action art28, która używając spektaku-
larnych, często prowokacyjnych i drastycznych metod „agresywnego humanizmu” 
chce zwrócić uwagę na problemy współczesnego świata, takie jak zbrodnie prze-
ciwko ludzkości (akcja „Säulen der Schande” /„Kolumny hańby” w 2010 r. doty-
cząca ludobójstwa w Srebrenicy), produkcja i sprzedaż broni przez kraje wysoko 
uprzemysłowione (akcja „Belohnung: 25.000 Euro” / „Nagroda: 25.000 euro”) czy 
problem uchodźców („Erster Europäischer Mauerfall 2014” / „Pierwszy europejski 
upadek muru 2014”). Temu ostatniemu tematowi akcjoniści poświęcili następne 
dwie akcje: „Idą zmarli“ (2015) i „Pożreć uchodźców” (2016). Obie miały na 
celu zwrócenie uwagi na coraz bardziej rygorystyczną politykę Unii Europejskiej 
w sprawie imigrantów. Pierwsza polegała na ekshumacji zwłok syryjskiej matki 
i dziecka oraz pochowaniu ich w Berlinie – do niej odnosi się Gstrein w artykule 
w „Profilu” –, druga swoim charakterem nawiązywała do igrzysk w starożytnym 

26 Ibidem, s. 198
27 Gstrein N., Wo der letzte Akt fehlt, 2017, Die Presse 23.12.2017, https://diepresse.com/

home/spectrum/zeichenderzeit/5343242/Wo-der-letzte-Akt-fehlt?from=suche.intern.portal (stan 
na dzień 14 sierpnia 2018).

28 Uberman I., W imię praw człowieka, Przegląd 6/2016, http://www.teatr-pismo.pl/przegla-
d/1451/w_imie_praw_czlowieka/ (stan na dzień 8 listopada 2018).
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Rzymie. Na arenie zbudowanej przed teatrem Gorkiego w Berlinie tygrysy miały 
pożreć uchodźców-ochotników29, żeby w ten sposób nakłonić rząd do zmiany para-
grafu w niemieckim Aufenthaltsgesetz30, który uniemożliwiał uchodźcom korzy-
stanie z samolotów w drodze do Europy.

O akcjach Centrum Politycznego Piękna Norbert Gstrein wypowiada się 
z gorzką ironią:

„Zadziwiające jest, że jeszcze żadnemu z utalentowanych artystów nie przyszło do 
głowy, żeby krążyć statkiem wycieczkowym wokół libijskiego wybrzeża, oferując 
swoim zwolennikom jeszcze bardziej groteskowy spektakl. Publiczność mogłaby ze 
słonecznego pokładu obserwować, jak uchodźcy odbijają od wybrzeża i obstawiać, 
czy pontony się przewrócą i czy w sytuacji awaryjnej łodzie organizacji humanitar-
nych zdążą przyjść im z pomocą”31.

Niemal dokładnie te same słowa32 autor wkłada w usta Richardowi, sceptycznie 
nastawionemu wobec zainscenizowanych i nagłośnionych przed media działań 
swojej żony. W tym punkcie niemal jeden do jednego zbiegają się poglądy pisarza 
wyrażone artykule prasowym z zapatrywaniami wykreowanego przez niego boha-
tera. W jakimś sensie Richard może uchodzić zatem za alter ego pisarza. Tak jak 
Gstrein urodził się w austriackim Tyrolu, jego rodzice byli właścicielami hotelu, 
szkolne lata spędził w katolickim internacie, mieszkał w różnych miejscach na 
świecie, a od 2000 roku żyje w Hamburgu.

Byłoby to jednak zbyt łatwe rozwiązanie, Gstrein jest bowiem uważany za 
mistrza niejednoznaczności. Faktem jest, że jego ostatnią powieść – podobnie jak 
poprzednie – można odczytywać na skrajnie różne sposoby. Sabine Haupt uznała 
Die kommenden Jahre za książkę o dość wątpliwym przesłaniu, politycznych resen-
tymentach, na wpół tłumionej złości zdezorientowanego intelektualisty na lewi-
cową, zaangażowaną ekologicznie i społecznie pisarkę u jego boku, za powieść 
o nienawiści do histerycznych feministek i „Gutmenschen”33. Haupt w swojej 
recenzji wyraża rozczarowanie, że tak znany i powszechnie ceniony autor musi 

29 Do udziału w akcji zgłosiła się m.in. syryjska aktorka May Skaf (1969–2018).
30 Ustawa o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców 
31 Gstrein N., Wo der…
32 Gstrein N., Die kommenden…., op. cit., s. 198
33 Dosłownie „dobry człowiek“. W odniesieniu do kryzysu migracyjnego określenia tego 

używa się często pogardliwie w odniesieniu do wolontariuszy pomagających uchodźcom. „Gut-
mensch” zostało w 2016 r. „antysłowem roku“. 
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zabiegać o względy populistycznego mainstreamu34. I rzeczywiście książka zna-
lazła uznanie prawicowych krytyczek35, które podkreślają awersję wobec postaci 
Nataschy, nazywając ją typową przedstawicielką tzw. „Gutmenschentum”36. Z kolei 
inni recenzenci podkreślają, że dużą zaletą autora jest jego literackie wyczucie niu-
ansów, które nie zostają do końca opowiedziane lub stają się zrozumiałe dopiero 
w późniejszym czasie37 lub stwierdzają, że Gstreinowi udała się paradygmatyczna 
powieść naszych czasów, która trafia w serce współczesności38.

Podsumowanie

Te diametralne różne interpretacje Die kommenden Jahre są wynikiem intencji 
autora polegającej na charakterystycznej dla niego awersji wobec zajmowania 
jednoznacznego stanowiska w kwestiach ideologicznych, o czym była mowa 
na początku. Również jeśli chodzi o narrację powieści, większość przedstawio-
nych sytuacji z założenia jest niedopowiedziana. Czytelnik nie dowiaduje się, co 
dokładnie stało się z synami Fahrich, kto i po co ich porwał. Autor celowo nie wyja-
śnia, na ile niebezpieczni są młodociani dręczyciele syryjskiej rodziny i czy strze-
lanie do nich przez pana Fahri w ostatnim rozdziale było obroną konieczną czy też 
nieadekwatną reakcją na doznawaną przemoc. Niewyjaśnioną pozostaje również 
kwestia, czy pan Fahri był prześladowany przez reżim Asada czy – wprost prze-
ciwnie – należał do jego zwolenników, będąc oficerem syryjskiej armii rządowej. 
Podobnie rzecz się ma z przejściem Fahrich na katolicyzm, z którym tak trudno się 

34 Haupt S., Warum das Private politisch, das Politische aber nicht privat sein kann. Nor-
bert Gstreins literarische Mogelpackung „Die kommenden Jahre“, https://literaturkritik.de/gstr-
ein-die-kommenden-jahre-warum-das-private-politisch-das-politische-aber-nicht-privat-sein-
kann,24314.html (stan na dzień 8 listopada 2018).

35 Aufgeblättert. Zugeschlagen. Mit Rechten lesen, https://www.youtube.com/watch?v=EP-
FIGHhTCcw (stan na dzień 8 listopada 2018).

36 postawa charakterystyczna dla „Gutmenschen“
37 Otte C., Mit Fingerspitzengefühl. Flüchtlingskrise. Ehekrise. Klimakrise. In Norbert 

Gstreins neuem Roman, „Die kommenden Jahre“, gleiten wir durch all diese tonnenschweren 
Krisen – und das ist herrlich befreiend, http://www.taz.de/!5484675/ (stan na dzień 11 listopada 
2018).

38 Breitenstein A., Vor einer Zukunft, die niemand will – Norbert Gstreins neuer Roman 
„Die kommenden Jahre“, https://www.nzz.ch/feuilleton/vor-einer-zukunft-die-niemand-will-
norbert-gstreins-neuer-roman-die-kommenden-jahre-ld.1357187 (stan na dzień 8 listopada 
2018).
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pogodzić Nataschy. Czy ta konwersja jest duchową potrzebą syryjskiej rodziny czy 
też wynika z chęci dostosowania się do nowych warunków życia? Nie wiadomo 
również, od kogo Richard dostaje maile ze zdjęciami żony w towarzystwie Bas-
sama Fahri ani wreszcie, jakimi motywami kieruje się Natascha. Czy pomaga ona 
głównie z potrzeby serca czy też spotkania z syryjską rodziną stanowią dla niej cie-
kawe tworzywo literackie w drodze do osiągnięcia zawodowego sukcesu?

Równie niejednoznaczne jest zakończenie powieści, które składa się z trzech 
trzynastych rozdziałów, z których pierwszy nosi tytuł „Koniec dla miłośników lite-
ratury”, drugi „Inne zakończenie”, a ostatni „Co naprawdę się wydarzyło”. Pierwsze 
dwa stanowią swoisty rodzaj pożegnania protagonisty z marzeniami związanymi 
z przeprowadzką do Kanady, natomiast w ostatnim – zgodnie z koncepcją Frie-
dricha Dürrenmatta, na którą powołuje się Norbert Gstrein – sprawy przyjmują naj-
gorszy z możliwych obrót.

Mimo tych wielu wymienionych niedopowiedzeń i braku jednoznacznych roz-
strzygnięć w kwestii angażowania uchodźców w różnego rodzaju projekty arty-
styczne autor nie pozostał bezstronny i ma dość zdecydowaną opinię. Mimo 
dobrych chęci i zaangażowania mogą zostać oni posądzeni o chęć wykorzystania 
cudzych przeżyć do własnych celów, zwłaszcza jeśli te projekty są nagłośniane 
medialnie. Potwierdzają to teksty prasowe Gstreina na ten temat oraz jego wypo-
wiedź w jednym z wywiadów, w którym podsumowuje, że Richard w stosunku do 
Fahrich jest bardziej troskliwy, ponieważ traktuje ich poważnie, natomiast Natascha 
w swojej uczuciowości ma tendencję do podporządkowywania ich sobie39.

Znając niechęć pisarza do angażowania się artystów w projekty związane 
z uchodźcami zastanawiam się, czy Gstrein, opisując projekt Nataschy, nie czyni 
aluzji do ostatniej bestsellerowej powieści Jenny Erpenbeck Gehen, ging, gegangen 
przestawiającej autentyczne losy migrantów z Afryki. Erpenbeck przeprowa-
dzała z nimi wywiady oraz próbowała im pomóc na różne sposoby, np. załatwiając 
z nimi sprawy urzędowe. Wydarzenia w powieści Erpenbeck pokazane są z per-
spektywy głównego bohatera, emerytowanego profesora o imieniu Richard, który 
w przeciwieństwie do Richarda z Die kommenden Jahre po śmierci żony odnaj-
duje sens życia, angażując się w sprawy uchodźców protestujących na Oranienplatz 
w Berlinie.

39 https://www.youtube.com/watch?v=wA6aaPVL0fY
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Streszczenie

Celem opracowania jest analiza najnowszej powieści austriackiego pisarza Nor-
berta Gstreina pt. Die kommenden Jahre (Przyszłe lata) (2018), w której podej-
muje on m.in. kwestie związane z kryzysem migracyjnym w Europie. Akcja książki 
toczy się w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2016 roku, tematyka 
uchodźcza pokazana jest z perspektywy małżeństwa w średnim wieku, przedsta-
wicieli klasy średniej. Na przykładzie zachowań głównych postaci Gstein ukazuje 
odmienne wyobrażenia na temat wsparcia oferowanego uchodźcom. Przeciwsta-
wienie empatii i współczucia pisarki zdystansowanemu racjonalizmowi zabarwio-
nemu nieufnością jej męża Richarda stanowią podstawową oś konfliktu w powieści.

Charakterystyczną cechą pisarstwa Gstreina jest z jednej strony sceptycyzm 
wobec języka i jego przydatności w przedstawianiu „rzeczywistości” i „prawdy”, 
z drugiej strony dystans wobec ukazywanych postaci i wydarzeń. Jednym 
z powodów, dla których Gstrein pisze, jest fakt, że nie musi przy tym zajmować 
żadnego stanowiska. W przypadku powieści Die kommenden Jahre autorowi zale-
żało na tym, żeby znaleźć adekwatny sposób mówienia o kryzysie migracyjnym 
i nie rozpatrywać tej kwestii z pozycji prawicowych ani lewicowych.

Jednak w kwestii angażowania się artystów w różnego rodzaju projekty na temat 
uchodźców jego bohater i sam pisarz ma jednoznacznie negatywną opinię. Bohater 
powieści, Richard jest sceptyczny wobec działań żony traktującej syryjską rodzinę 
jako tworzywo literackie, a sam autor jest przeciwny angażowaniu uchodźców do 
sztuk teatralnych przedstawiających ich losy. Szczególnie mocny sprzeciw Norbert 
Gstrein wyraża wobec działań aktywistów Centrum Politycznego Piękna.

Pomoc jako projekt artystyczny. Kryzys migracyjny z perspektywy pisarki w powieści...
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Resume

Help as an artistic project. The migration crisis from the writer’s perspective 
in the novel of Norbert Gstrein ‘The years to come’
The aim of this elaboration is an analysis of the latest novel by the Austrian writer 
Norbert Gstrein ‘The years to come’ (2018), in which he deals among other things 
with the migration crisis in Europe. The action of the book takes place in Germany, 
Canada and the Unites States of America in 2016. The topic is shown from the per-
spective of a middle aged couple from the middle class. Showing the behaviour 
of the main characters Gstrein depicts different representations about the support 
towards refugees. The juxtaposition of empathy and compassion of the female writer 
Natascha and distant rationalism combined with distrust of her husband Richard is 
the main pivot of the novel.

The characteristic feature of Gstrein’s writing is on the one hand his scepticism 
about the usefulness of the language in depiction of ‘reality’ and ‘truth’ and on the 
other hand his distance towards the portrayed figures and events. One of the reasons 
why he is a writer is the fact, that he does not have to take a stand on some issues. 
In case of ‘The years to come’ the author was willing to find the appropriate way 
of showing the migration crisis and not to consider this issue from the left- or right-
-wing positions.

However when it comes to the involvement of artists in different project about 
refugees the writer and his protagonist have an unambiguously negative opinion. 
The main male character, Richard is sceptical about the activities of his wife who 
treats the Syrian family as the literary material. Norbert Gstrein is against refugees 
playing the roles of refugees in the theatre. He raises a particularly strong objection 
against the activities of the Center for Political Beauty.

Autorka dziękuje Austriackiemu Forum Kultury w Warszawie za udostępnienie 
nagrania z wieczoru autorskiego Norberta Gstreina pt. Pułapki zaangażowania. 
10.12.2018 r. Z pisarzem rozmawiał Adam Krzemiński.
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Несколько замечаний о религиозной 
терминологии в преподавании 

русского языка

Одной из форм культуры человеческого общества с самых древних времён 
является мифология. «Миф – это одновременно и созданное фантазией 
и познанная реальность, и вымысел и правда, т.е. форма творчества, не срав-
нимая с такими гораздо больше специализированными формами творчества, 
как поэзия или наука»1. Это своеобразный способ восприятия мира, обоб-
щённый опыт народа, представленный в системе образов. Следы мифов сохра-
нились и в языке. Все знаки и предметы, всё, что люди говорят, произведения 
искусства и т.д. имеют своё значение. Человек постоянно стремится к тому, 
чтобы разобраться в том, что его окружает, как оценивать то, что он восприни-
мает. Иногда встречаются рассуждения о том, что достаточно определить, что 
миф – это миф, а ложь – это ложь, и таким образом найти решение целого ряда 
проблем, то есть приблизиться к истине. Однако отказаться от устаревших 
ценностей очень сложно. Просто не использовать мифы невозможно. У чело-
века остаётся только один выход – заменить одну систему мифов другой. Иде-
ология так вошла в быт человека, что стала неотъемлемой частью его суще-
ствования. Следует искать способ, как демистифицировать одну идеологию 
только тогда, когда есть возможность предложить другую2.

1 Zob. Стеблин-Каменский М.М. Древнеисландская топономастика как материал 
к истории имени собственного W: Спорное в языкознании, «Русский язык», Ленинград 
1974, s. 87.

2 Zob. Greimas A.J., Gyvenimas ir galvojimas, «Universitetai Lietuvai», Vilnius 1998, 
s. 110–120.
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Известный представитель и основатель Парижской семиотической школы 
А.Ю. Греймас писал о том, что человеческий мир – это мир значений. Мир 
может называться человеческим лишь в такой мере, в какой он что-то значит. 
Естественные науки ставят вопрос о том, что представляют собой человек 
и мир. Для гуманитарных же наук важно, что значит и то и другое.

Человека окружает множество предметов действительности (сигнифи-
кантов), которые дают возможность значению проявить себя на уровне воспри-
ятия (перцепции) и воспринимаются как внешние по отношению к человеку. 
Значения (сигнификаты) появляются благодаря существованию сигнифи-
кантов. Объединение сигнификанта и сигнификата можно назвать ансамблем 
значения. Сигнификанты и ансамбли значений могут быть: а) визуальные 
(жесты, письмо, ландшафт, изобразительное искусство, предметы быта, сим-
волы и многое другое); б) аудитивные (язык, музыка и т.п.); в) тактильные 
(письмо слепых, ласка и т.д.). Язык по сравнению с другими ансамблями 
занимает исключительное положение, поскольку он может выражать очень 
широкий круг значений. Кроме того, язык может транспонироваться в язык 
кинематографии, изобразительного искусства и т.д.3. Не случайно в языкоз-
нании ставится вопрос о языковой картине мира (англ. view of the world, нем. 
das sprachliche Weltbild, польск. językowy obraz świata). Это отражение и интер-
претация в языке предметов окружающей действительности, их классифи-
кация, определение связей между явлениями действительности, установление 
взаимоотношений между человеком и окружающим его миром и т.п.

При анализе языковой картины мира наблюдаются попытки выделить 
в ней элементы духовной и материальной культуры. Однако необходимо иметь 
в виду и то, что такое деление нередко является условным. Дело в том, что 
восприятие предметов материального мира и его отражение в языке во многом 
определяет миропонимание, систему ценностей, традиции того или иного 
народа.

Символическая сторона материальных предметов, как, например, тип тка-
чества и вышивки, форма и цвет символики помогают понять природу челове-
ческого поведения и мышления. Артефакты, создаваемые обществом, могут 
рассматриваться так же как слова в языке народа или же составные элементы 
коммуникативной системы.

3 Zob. Greimas A.J., Semiotika. «Darbų rinktinė», Vilnius 1989, s. 43–52.
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Все социумы развили свои собственные технические навыки и методы 
удовлетворения материальных потребностей. Строительная техника, исполь-
зуемая для возведения жилища, храмов и поселений, – это такой же отличи-
тельный культурный фактор, как особые характеристики одежды и декоратив-
ного искусства. Одежда представляет собою замечательный пример того, как 
люди наряду с функциональным значением создают свой собственный образ 
через неповторимые комбинации материалов, покроя, украшения. Эти эле-
менты культуры могут сообщить многое о происхождении народа и его иден-
тичности. В равной мере кулинарные традиции – это не только простое отра-
жение ресурсов, доступных в каждой конкретной среде. В них заключены 
культурные установки, в том числе ритуальные и символические. Кулинарная 
культура используется также для различения людей разных социальных групп.

По сохранившимся предметам древнего мира учёные (прежде всего архе-
ологи) реконструируют историю, и даже элементы духовной культуры соз-
дателей соответствующих предметов. Частью духовной культуры является 
система ценностей. У различных народов ценностные категории и представ-
ления могут столь разниться, что крайне желаемое и позитивное среди членов 
одного общества презирается и отвергается среди других. То, что у одного 
народа считается священным или морально обязательным, у другого может 
считаться кощунственным и аморальным. Чтобы понять культурную идентич-
ность другого народа, необходимо учитывать лежащую в основе его мирови-
дения систему ценностей.

Культурное многообразие проявляется и в том, как люди выражают цен-
ности через метафоры или особые символы. Символы связаны со значением 
предметов, слов, действий и явлений. Через символы всегда выражаются 
и религиозные представления, и поэтому важно понимание значения символов 
и их связи с религиозными верованиями. Религиозные символы могут быть 
вербальными (например, названия богов и духов). Кроме того, определённым 
словам, фразам и песнопениям могут придаваться сверхъестественные зна-
чение и сила. Правда, иногда восприятие символов по определённым причинам 
может меняться. Например, свастика (крест с загнутыми под прямым углом 
концами) у народов древнего Востока, а также в какой-то мере в античной 
и средневековой Европе воспринималась как знак, символизирующий самые 
положительные качества (солнце, свет, плодородие). Украшения с изображе-
нием свастики были обнаружены, в частности, и при археологических рас-
копках на территории Литвы. Однако после того, как свастика стала эмблемой 
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гитлеровской Германии, восприятие данного символа у многих народов мира 
стало совершенно иным: в данном случае свастика – уже символ зла.

Религия представляет собою один из центральных компонентов духовной 
культуры. В науке существуют два основных подхода к изучению религий: 
один обращён к психологическим факторам, объясняющим происхож-
дение и развитие религий (Б. Малиновский, З. Фрейд, К. Юнг, М. Элиаде), 
другой являет собой социологический подход к религиозному феномену 
(М. Вебер, Ч. Спенсер, Э. Тэйлор, Дж. Фрэзер, Э. Дюркгейм, А. Радклифф-
Браун). На основе работ Э. Дюркгейма сложилось отдельное направление 
религиозных исследований (Л. Леви-Брюль, Э. Эванс-Притчард, М. Дуглас, 
В. Тернер). Наконец, особый подход был разработан в трудах К. Леви-Строса 
и К. Гирца, а также их последователей. В российской этнологии созданы зна-
чительные труды по истории и географии религий (С.А. Токарев, П.И. Пучков, 
Л.П. Потапов, В.Н. Басилов). Учёные проводят основную разграничительную 
линию между «примитивными» религиями дописьменных обществ и так 
называемыми «мировыми» религиями. Однако это деление носит условный 
характер, ибо тотемизм, мифология, колдовство, ритуал и символизм есть 
составляющие любого религиозного феномена.

Дж. Фрэзер одним из первых постулировал, что магия предшествует 
религии в человеческом миропонимании и это происходит по причине осо-
бого восприятия человеком важных в его жизни явлений, над которыми, 
однако, он имеет слабый контроль. Несмотря на то, что этот подход был под-
вергнут серьезной переоценке (Б. Малиновский, М. Мосс), он дал толчок 
к изучению таких феноменов, как магия и символизм, табулирование, тоте-
мизм и другие. Материалистическая традиция стремилась установить основу 
морали и религии в социальных институтах. Религиозные системы рассма-
тривались как продукт исторического производства и как часть социальных 
правил и обязательств индивида. Религия состоит из верований и ритуальных 
действий, причём ритуал предшествует оформлению религиозных доктрин, 
т.е. религиозные институты старше, чем религиозные доктрины (Р. Смит). 
С другой стороны, в социологии религии важна рациональная сторона: посто-
янно происходит систематизация религиозных идей и концепций, растёт эти-
ческий рационализм и уменьшается роль ритуальных и магических элементов 
религии (М. Вебер, Б. Моррис).

Религия – это прежде всего факт социальной жизни и, согласно одному 
из определений, представляет собой систему символов, формирующих 
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миропонимание и мотивации людей. Одной из основных задач религии счи-
тается объяснение сложных проблем, которые невозможно решить с помощью 
положений других областей знания.

Религиозные системы находят своё отражение в особых институтах, 
которые позволяют избранным индивидам выполнять ритуальные действия 
в сакральных контекстах. Существует четыре типа религиозной организации: 
индивидуалистские культы, шаманские культы, общинные культы и церковные 
культы. Первый предполагает ситуацию, когда индивид выступает как религи-
озный специалист, ищущий прямой контакт с духами, исходя из личного опыта 
и психических потребностей. Такие личностные представления о духе распро-
странены среди многих североамериканских индейцев. Шаманизм представ-
ляет собою древнюю и повсеместно распространённую практику, при которой 
члены общества общаются с потусторонним миром через личность шамана. 
Он наделён особой силой и с помощью психотропных средств или каких-то 
процедур способен переживать состояние экстаза. Собирательный термин 
«шаман» заимствован через эвенкийский язык (šaman из др.-инд. śramaņás 
‘аскет-буддист’). В отличие от священников, шаманы чаще всего самолично 
ощущают и определяют свою «богоизбранность» и осуществляют своё вли-
яние через личные способности и создание своей клиентуры. Шаманизм 
существует не только в малых, эгалитарных сообществах, но и в стратифици-
рованных государственных образованиях. Шаманизм может иметь тенденцию 
к возрождению в период политических и религиозных репрессий или в ситу-
ациях социальных кризисов, как это имеет место в период глубоких обще-
ственных трансформаций на территории бывшего СССР.

Священнослужитель – это деятель другого плана. Если шаман действует 
в качестве медиума (посредника) и контролирует события в процессе общения 
с духами, священнослужители не вступают в прямой контакт с духами 
и выполняют свои обязанности согласно известным правилам. Священник – 
это лицо, обладающее сакральным знанием, но он только посредник между 
людьми и духовными силами. Его поведение носит регулируемый и предска-
зуемый характер. Занимая определённую должность, он не нуждается в посто-
янном утверждении собственного статуса, как это приходится делать шаману.

В коммунальных (общинных) культах группы обычных людей отправляют 
ритуалы и церемонии для всей общины или её части (например, возрастной, 
половой или родственной). В этих церемониях могут использоваться специ-
алисты, но главная ответственность остаётся за простыми людьми, которые 
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по этому случаю берут на себя сакральные роли и исполняют сакральные 
действия.

Церковные культы действуют на основе профессионального священ-
нослужения, которое формально избирается или назначается и посвящает 
всё или большую часть своего времени исполнению религиозных обязанно-
стей. Церковные культы существуют в обществах, где проходит чёткая грань 
между светской публикой и священниками. Прихожане участвуют в ритуалах 
главным образом как публика, а не организаторы и исполнители религиозных 
действий. В качестве примера обществ с церковными культами могут быть 
названы древние египтяне, греки и римляне или же народы, продолжающие 
иудео-христианскую традицию и ислам4.

Наследие прошлого в соотношениях и связях обнаруживает себя, 
по-видимому, не столько в наблюдаемых и потому более или менее очевидных 
фактах языковых, сколько в менее очевидных, хотя от этого не менее ощу-
тимых, фактах языкового и речевого сознания у носителей некогда сообщав-
шейся и претендовавшей на совмещение ментальности. Подходя к изучению 
современного состояния языка, необходимо учитывать эти факты, структурно 
и парадигматически себя в нем отражающие. Различение собственного этниче-
ского компонента и компонента включённого, привнесённого, отчасти общего, 
этнически не индивидуального, в структуре языкового знака, по-видимому, 
будет результативно в том случае, если удастся исследовать виды и типы воз-
можного совмещения ментальностей – общей некоторому, скажем идеологи-
ческому, национально-языковому континууму с индивидуальной, типически, 
характерно национальной в пределах действия её для одного языка5.

Во многих государствах некоторые религии обладают официальным ста-
тусом и не только выполняют функцию, регулирующую поведение граждан, 
но могут служить и как средство поддержания политического устройства.

Поскольку религия играет весьма важную роль в жизни и миропонимании 
общества, то, разумеется, она оставила заметный след в языке и в какой-то 
мере в языковой картине мира. Если говорить о языковой картине мира, 

4 Zob. Nosowicz J.F., Wartość integracyjna języka w komunikacji społecznej, W: Wartości 
w pedagogice. Pod red. W. Furmanka, „Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rze-
szów – Warszawa 2005, s. 231–233.

5 Червинский П., Объекты внешнего как формы воздействующего отношения на 
языкового субъекта, W: Język a rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato-
wice 2005, s. 152–153.
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то следует обратить внимание на само название Бога. Можно выделить, 
например, два типа восприятия: а) Бог как источник света; б) Бог как одаря-
ющий, наделяющий.

Сегодня в условиях общей гуманизации общества и осознания необхо-
димости разностороннего сотрудничества с другими странами, активизации 
взаимодействия между народами все более значительное место отводится 
культуре и литературе как началам объединяющим, языку как средству меж-
культурной коммуникации. Поэтому неслучайно дидактика нового тысяче-
летия рассматривает изучение языков как диалог культур.

«Язык, выступая как компонент духовной культуры, необходимое сред-
ство человеческого мышления и общения, является условием ее возник-
новения и развития, а также передачи культурных ценностей от поколения 
к поколению»6.

Язык выполняет кумулятивную функцию: он закрепляет и хранит в своих 
единицах концепты и установки культуры. Культурная информация «рас-
сеяна» в языке, она осознанно или неосознанно воспроизводится носителями 
языка, употребляющими языковые выражения в определенных ситуациях, 
с определенными интенциями и с определенной эмотивной модальностью. 
Язык выполняет также и транслирующую функцию: через него концепты 
и установки культуры воспроизводятся в менталитете народа или отдельных 
его социальных групп из поколения в поколение. Через функцию трансляции 
культуры язык способен оказывать влияние на способ миропонимания, харак-
терный для той или иной лингвокультурной общности.

Отсюда, изучение языка – это не только овладение его лингво-организаци-
онной структурой, но и постижение культурной информации, закодированной 
в языке, а также изучение фоновых формантов, включающих в себя пласты 
общечеловеческих, региональных и национально-специфических знаний. 
Культурно-ориентированная направленность обучения предполагает усво-
ение фоновых знаний как некоей совокупности наделенных культурной спец-
ификой сведений и культурного модуса поведения носителей языка. В связи 
с этим актуализируется проблема формирования у обучаемых межкультурной 
(термин В.П. Фурмановой) или лингвокультурологической компетенции 
(термин В.В. Воробьева).

6 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Язык и культура: лингвострановедение в пре-
подавании русского языка как иностранного, „Русский язык”, Москва 1990, s. 183.
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Лингвокультурология как наука получила в последние годы убедительное 
обоснование и развитие в трудах В.В. Воробьева, В.А. Масловой и др. Линг-
вокультурология – гуманитарная наука, изучающая воплощенные в живой 
национальный язык и проявляющиеся в языковых процессах, материальную 
и духовную культуру. Лингвокультурология изучает способы, которыми язык 
воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру. В.В. Воро-
бьев предлагает основную комплексную единицу описания объекта – линг-
вокультурологическое поле как иерархическую систему его единиц – лингво-
культурем. Каждое такое поле дает для определенного народа свою «картину 
мира», а сопоставление таких «картин мира» разных народов вырисовывает 
сходство и различия в их языках и культурах.

В соответствии с разным пониманием предмета лингвокультурологии 
(более узким или более широким) возможно и различное включение этого 
аспекта в учебный процесс. Лингвокультурологическая компетенция – система 
знаний о культуре, воплощенная в определенном национальном языке. Поэ-
тому в процессе изучения языка имплицитные смыслы языковых знаков 
и выражений требуют своего раскрытия путем обращения к экстралингвисти-
ческой сфере, т. е. к культуре носителей данного языка.

Исходя из классического тезиса, согласно которому язык отражает опреде-
ленную картину мира, мы вправе предполагать, что один из фрагментов этой 
картины представляет собой своего рода автопортрет языка. Средства, исполь-
зуемые лингвистикой для описания явлений, относя щихся к языку или свя-
занных с языком, присутствуют в самом языке. Соответ ственно, в качестве 
отправной точки при анализе национальной лингвисти ческой традиции есте-
ственно рассматривать систему представлений о языке, обнаруживаемую 
в самом языке.

Определенное лингвистически-философское содержание можно усмо-
треть и в религиозных доктринах. Существенно при этом, что филологиче-
ский аспект богословия достаточно отчетливо осознавался в истории хри-
стианства (в частности, в истории польского католичества и русской церкви). 
Чрезвычайно интересны, например, характерные для средних веков кон-
цепции, прямо связывающие ответы на вопросы о языке с религиозными дог-
матами и библейскими текстами7. Эволюция представлений о месте языка 

7 См. Б.А. Успенский, В.М. Живов, Центр и периферии в языке в свете языковых 
универсалий // Вопросы языкознания, 1973. № 5, с. 24–35.
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в религиозном миро воззрении должна быть предметом, как истории языкоз-
нания, так и истории культуры в целом. К этой области относится, например, 
учение о буквах в славянской книжной традиции. Средневековое сознание 
видит в буквах не только техническое средство фиксации текста, но и систему 
символов, имеющих религиозное, философское, а иногда и научное содер-
жание8. Социальные характеристики языков и в особенности социокультурное 
развитие языков находится в глубокой зависимости от той роли, какую выпало 
играть тому или иному языку в конфессиональной истории народов.

Традиционным для славян способом приобщения к книжной культуре было 
интенсивное чтение канонических текстов, к которому при ступали непосред-
ственно после знакомства с азбукой. Это требовало выра ботки специальных 
методических приемов, формирования особого типа учеб ной литературы. Для 
того чтобы писать грамотно, человек должен был овладеть навыками исполь-
зования обширного и многообразного репертуара клише. Видимо, некоторые 
памятники религиозной литературы использо вались в качестве способству-
ющих этому учебных пособий9.

Новые возможности описания сложных отношений между языком и дей-
ствительностью открывают постулаты лингвистов, ориентированные на куль-
туру и антропологию. Положения лингвокультуроведения помогают опре-
делить роль языка в создании и сохранении культуры, с чем связывается его 
кумулятивная функция, которая интерпретируется как накопление в системе 
языка информации о действительности, об опыте данной языковой общности, 
ее культурных традициях, системе ценностей, моральных оценок и норм10. 
Для понимания культуры народов и человеческого опыта в целом духовные 
аспекты культуры столь же важны, как и материальная культура и социальная 
организация. Под духовной культурой понимается весь идеальный материал, 
производимый обществом. Он имеет свою собственную историю и придаёт 
культуре её отличительность, даже если материальные аспекты жизни, осо-
бенно в современных обществах, могут быть очень схожими. Многие народы, 
проживающие в одинаковых природных условиях, могут иметь очень разные 
миропредставления, религиозные верования, ритуалы и мифологию. Хотя 

8 См. П.А. Клубков, Взгляд на язык в истории культуры // История и филология: 
проблемы научной и образовательной интерференции на рубеже тысячелетия, Петроза-
водск 2000, с. 107.

9 Там же.
10 См. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1994.
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имеются определённые универсальные характеристики религиозных систем 
и верований, именно их разнообразие и неповторимость представляют перво-
степенный интерес для науки и общественной практики. Во многих исследо-
вательских постулатах важное место занимает религия как носитель традиций, 
формирования менталитета исповедующих ее, их духовных основ, а даже как 
способ видения мира11. Религия – это прежде всего факт социальной жизни 
и, согласно одному из определений, представляет собой систему символов, 
действующих с целью установления глубоких, убедительных и длительных 
настроений и мотиваций людей через формулирование представлений об 
общем порядке существования и облекающих эти представления аурой под-
линности, чтобы эти настроения и мотивации выглядели как единственно 
реальные. В целом же религия продолжает рассматриваться как система 
взглядов и практик, при которых институт религии сам по себе состоит из 
культурно обусловленных форм взаимосвязей с сверхъестественным. Функция 
религии в обществе рассматривается как соединяющая сила для членов 
группы, будь это домохозяйство, клан, племенной союз или современное госу-
дарство. Религия продолжает играть роль в объяснении сложных и трудно кон-
тролируемых явлений или в разрешении проблем, которые недоступны для 
местного знания и обычных технологий.

В представленных исследовательских постулатах важное место занимает 
религия как носитель традиций, формирования менталитета исповедующих 
ее, их духовных основ, а даже как способ видения мира. Проблематику право-
славной и католической религии интересно рассмотреть с точки зрения линг-
водидактики. Эта тема не случайно входит в круг занятий по практике русской 
речи в вузах и на уроках русского языка в польских школах. Как достояние 
культуры религия, в том числе религиозность определенной общности, эле-
менты церковного искусства, его проявления в живописи, архитектуре, литера-
туре, связана с историей и современностью страны изучаемого языка и, несо-
мненно, приближает студентам образ России в более широком плане, скорее 
духовном, чем материальном. Кроме того, систематизируется также монокуль-
турная компетенция в области их родной культуры и как элемент страноведче-
ских знаний безусловно, содействует расширению бикультурной компетенции.

Как утверждали авторы социально-лингвистических исследований про-
водимых в советское время, уже в 60-е годы совершилась окончательно 

11 А.М. Верещагин, Лингвострановедческая теория слова, Москва 1980.
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секуляризация многих, раньше типично религиозных, слов, таких как 
например догма, религия, мощи, исповедь12 и т.п. Можем ли использовать 
существующие лексикографические издания для изучения со студентами на 
занятиях по русскому языку „модной” в настоящее время тематики: „Религия 
в жизни сегодняшнего общества?” При реализации любой тематики, и для 
закрепления нового лексического материала, предлагаем учащимся посмо-
треть толкование нового слова в общедоступных словарях.

Посмотрим, как фиксируются некоторых из выше указанных слов в авто-
ритетных лексикографических пособиях русского языка. Возьмем в качестве 
примера хотя бы само слово религия.

В изданном еще до революции авторитетном Полном церковно-славянском 
словаре13 данное слово объясняется следующим образом: Религия – (лат. 
religio, от religo – соединяю) = собственно нравственная связь человека с Богом, 
богопочтение. В Далевом словаре14 узнаем, что Религия – вера, духовная вера, 
исповедание, богопочитание, или основные духовные убеждения.

А как толкуют данное слово советские словари?
В четырехтомном Словаре15 Ушакова приводится типичная для советской 

пропаганды явно антирелигиозная интерпретация этого понятия: Религия – 
взгляды и представления, основанные на мистике, на вере в чудодейственные 
силы и существа. Религии древнего Востока. Мусульманская религия. Религия 
есть опиум народа, – это изречение Маркса есть краеугольный камень всего 
миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Ленин. Религия есть один из 
видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задав-
ленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Ленин.

Отметим, что здесь явно отсутствуют употребляемые в повседневном упо-
треблении многих носителей русского языка (не только у верующих) выра-
жения: христианская религия, православное вероисповедание, католическая 
вера и т.п.

12 См. Е.В. Кокорина, Трансформации лексической семантики и сочетаемости, (в:) 
Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995), под ред. Е.А. Земской, Москва 2000, с. 71.

13 Полный церковно-славянский словарь протоирей Г. Дьяченко, Москва 
1993 [Репринтное воспроизведение издания 1900 г.]

14 В.И. Даль, Словарь живого великорусского языка, Изд. 3-е, СПб. 1903–1909 гг.
15 Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова, Москва 1935
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Еще выразительнее проявляется отрицательное отношение к вероиспове-
данию в самом большом советском лексикографическом труде нормативном 
17-томном Словаре современного русского литературного языка16.

Религия. 1. Несовместимые с научным миропониманием взгляды и представ-
ления, основанные на убеждении в существовании божественных сил, управ-
ляющих миром. Как орудие порабощения трудового народа, религия еще 
существует и, как таковое орудие, все еще играет свою позорную, злую и бес-
человечную роль. М.Горький, Если враг не сдается…

|| Та или иная вера; вероисповедание. Исповедать христианскую религию. ▫ 
Никто не знал, какой она религии, – католической, протестантской или право-
славной. Л.Толстой. Анна Каренина.

2. Перен. О том, чему слепо поклоняются. Обман и притворство полноправно 
господствуют в этом доме и представляют нам как будто какую-то осо-
бенную религию, которую можно назвать религию лицемерства. Доброл. 
Темн. царство. [Буржуазия] свой классовый инстинкт превратила в религию. 
Лунач. Ист. зап.-европ. лит.

Даже последние советские общедоступные издания энциклопедических 
словарей и пользующихся спросом словари иностранных слов (кое-где они 
еще продаются в новой России, в Беларуси и т.п.) предвещали исчезновение 
религия в современном цивилизованном мире. Так Словарь иностранных слов 
объявил о наступающем вымирании религии: „религия – одна из форм отра-
жения действительности в фантастических образах, представлениях, поня-
тиях; религия – исторически преходящая форма общественного сознания, ее 
отмирание произойдет в развитом коммунистическом обществе”17.

А в Советском энциклопедическом словаре в иллюстрациях обширно 
приводятся цитаты классиков марксизма-ленинизма: „Религия – мировоз-
зрение и мироощущение, а также соответственное поведение и специфиче-
ские действия (культ), основанные на вере в существование бога (со строчной 

16 Словарь современного русского литературного языка, том 1–17, Москва – 
Ленинград 1950–1965 гг.

17 Словарь иностранных слов, Москва 1980, s. 437.
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буквы – Я.Н.) или богов; „Фантастическое отражение в головах людей тех 
внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – 
отражение, в котором земные силы принимают форму неземных” (Ф. Энгельс). 
„… религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм. 
Ее исчезновение должно произойти в результате общественного развития, 
в котором крупная роль принадлежит воспитанию” (К. Маркс)”18.

И только в современном Большом толковом словаре русского языка под 
ред. С.А.Кузнецова (с 1998 г.) находим описание и толкование слова религия 
без никаких антирелигиозных подтекстов: Религия  [от лат. religio – ‘набож-
ность, святыня’]. 1. Одна из форм общественного сознания; совокупность 
духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные 
силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения. 2. 
с опр. Та или иная вера; вероисповедание. Христианская религия. Мусульман-
ская религия. Исповедовать буддийскую религию. Хоронить по обрядам своей 
религии. Никто не знал, какой она религии19.

Но, конечно, с точки зрения верующего наиболее приемлемым является 
толкование этой лексемы (как нам кажется) в словаре Христианство Романа 
Левицкого: Религия  – мировоззрение человека, касающееся происхождения 
и цели существования мира и человечества, основанное на вере в высшее 
существо или существа, которым он поклоняется и с которыми общается 
посредством различных форм культа, а также в бессмертие души; связана 
с комплексом нравственных требований20.

Так можно бы было проследить судьбу и других слов, касающихся верои-
споведания. Но остановимся еще на типично религиозном слове догма, которое 
за советское время в русском словнике полностью подверглось секуляризации. 
Еще в Словаре Дьяченко: Догма = учение веры. Надо обратить внимание, что 
в Словаре Даля вообще нет этой лексемы. У Ушакова она уже получает совсем 
новые значения: Догма  (книж.) 1. Система основных положений какого-
нибудь учения или научного направления. Догма материализма. 2. Положение, 
утверждение, не допускающие возражений [нет иллюстрации]. А в 17-томном 
академическом Словаре полностью отражается уже советская эпоха:

18 Советский энциклопедический словарь, Москва 1980, s. 1129.
19 Большой толковый словарь русского языка Гл. редактор С.А. Кузнецов, Санкт-

Петербург 1998, с. 1116.
20 R.Lewicki, Христианство. Русско-польский словарь. Chrześcijaństwo. Słownik 

rosyjsko-polski, Warszawa 2002, с. 233
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Догма. 1. Бездоказательное положение какого-либо учения, принимаемое на 
веру, без критической проверки и без учета конкретных условий его примени-
мости. Допустить застой в развитии теории – это значит засушить нашу 
философию, лишить ее самой ценной черты – ее способности к развитию, 
превратить ее в мертвую сухую догму. Жданов. Выступление на дискуссии… 
У оппортунистов II Интернационала существует ряд теоретических догм, 
от которых они танцуют всегда, как от печки. Сталин. Об основах лени-
низма. Учение Маркса и Энгельса не догма, которую мы заучиваем. Его 
нужно принять как руководство к действию. Ленин, Собр. парт. работников 
Москвы21.

Злая язвительная антирелигиозность достигает своего апогея в книге 
Д.С. Мгеладзе и Н.П. Колесникова От собственных имен к нарицательным. 
Посмотрим, как они толкуют некоторые слова. Например: Кретин – слабо-
умный человек. – Вероятно от латинск. christianus «христианин», потому, что 
слабоумными считали угодными богу существами22.

Работая с такими темами, как роль религии в России и в Польше, право-
славное и католическое искусство, значение вероисповедания в жизни совре-
менного человека, экуменический процесс, спорные вопросы религиозной 
нетерпимости, ставятся как дидактическая задача не только научить студентов 
связанных с религией слов и выражений, но главным образом вызвать дис-
куссию и развивать их абстрактное мышление.

Спецификой нашей аудитории является то что, с одной стороны, религия 
присутствует в повседневной, семейной жизни студентов, а, с другой стороны, 
работа над текстами религиозной тематики, сравнение обычаев, обрядов, 
значения символов и идей православия и католицизма позволяет говорить 
о религии несколько с иной позиции. Дискуссия временами может приводить 
к неоднозначным выводам. Учащиеся начинают замечать субъективные, часто 
не совсем точные обобщения в классификации мира (Польша это католиче-
ская страна, и вытекающий отсюда следующий стереотип: Каждый поляк 
это католик), которые не имеют соответствий в современной российской 

21 Словарь современного русского литературного языка, том 1–17, Москва – 
Ленинград 1950–1965 гг.

22 Мгеладзе Д.С., Колесникова Н.П., От собственных имен к нарицательным, 
Издательство Тбилисского университета, Тбилиси 1970, с. 34.



235Несколько замечаний о религиозной терминологии в преподавании русского языка

действительности (утверждение Россия это православная страна не приводит 
на мысль Каждый россиянин исповедует православие, хотя, конечно, на про-
тяжении веков столпам национального самосознания были православие, само-
державие, народность). Такое отступление от стереотипов может помочь сту-
дентам более критически иметь отношение – на первый взгляд – к очевидным 
фактам, явлениям и учит их самостоятельно формулировать выводы.

Переходя к рассмотрению православия и католицизма, сосредоточиваем 
внимание на общих для них положениях, поскольку обе эти религии выводятся 
из одного христианского, а скорее иудейско-христианского корня, а общее пра-
вославно-католическое наследие берет начало в нераздельной церкви первого 
тысячелетия.

При этом не следует забывать о том, что в процессе декодирования иноя-
зычного текста реципиент в первую очередь соотносит его с родной языковой 
средой и фоновыми знаниями, неосознанно оценивает его в «кодах» своей 
культуры, однако случается, что студент все же не находит адекватных язы-
ковых или даже ситуационных соответствий. Как известно элементы, специ-
фические в плане культуры, не всегда понятные, требующие дополнительной 
информации, создают т.наз. лакуны. И это именно они, как лингвокультуремы, 
характерные исключительно для одной из сравниваемых религий, безусловно, 
составляют самую интересную группу. Их интерпретация требует объяснения, 
относящегося к области функционирования данной культуры. Относящиеся 
к сфере религии лакуны в двух языках можно проследить на разных ситуаци-
онно-тематических уровнях. Это, например, названия духовных лиц: ksiądz – 
ксендз (католический священник), kardynał – кардинал; попадья, матушка – 
żona popa, батюшка – duchowny prawosławny, pop. Причем в последнем случае 
студентам важно объяснить, что в польском языке православного священника 
называют словом pop, которое имеет абсолютно нейтральный характер. В рус-
ской же сфере общения надо помнить, что данное слово в советское время 
приобрело иронический оттенок (например, встретить попа дурная при-
мета). Поэтому не следует соотносить эти определения и взаимно их перево-
дить. Польская лексема pop это в русском языке батюшка, более обобщенно 
православный священник, либо же более конкретно – отец Николай, отец Гри-
горий. А в свою очередь, для русского слова поп ищем эквивалентов с ирони-
ческим, несколько пренебрежительным оттенком, например, klecha.

При этом надо помнить, что в польском языке слово ojciec – это «tytuł 
używany w niektórych zakonach w stosunku do zakonnika mającego święcenia», 
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например: ojciec Rydzyk. Католического священника называем ksiądz Jerzy 
Popiełuszko или ksiądz Jerzy.

Различие менталитета и реалий культуры отдельных обществ можно 
проиллюстрировать на примере заглавия известного хита развлекательной 
музыки – песни Last Christrmas, которое переведено на русский язык как Ново-
годняя ночь. Возрождающаяся религия не на столько укоренилась в сознании 
россиян, чтобы праздничная атмосфера отождествлялась с рождеством Хри-
стовым. Все окружение – праздничный стол, пожелания, елка, подарки и при-
поднятое настроение – ассоциируется у россиян с Новым годом. Свое вли-
яние на такое положение вещей оказывает также тот факт, что Новый год 
празднуется в России перед Рождеством, а так называемый Старый Новый 
год (13 января) россияне почти не замечают. На основании вышесказанного 
можно прийти к выводу о том, что рассмотрение понятий, связанных с рели-
гией, через призму двух культур помогает выяснить наполняющие их зна-
чения, в том числе эмоционально-экспрессивную направленность, понять 
заложенный в них смысл в культуре не только изучаемого языка, но также 
задуматься над ним в родной культуре.

Лингвистические (как, впрочем, и любые научные) концепции иногда при-
обретают значимость, выходящую за пределы науки. При этом следует учи-
тывать, что наряду с самостоятельностью развивающаяся наука приобретает 
эзотеричность. Для научных занятий становится необходимым систематиче-
ское образование, недостаток которого не может быть возмещен ни природ-
ными способностями, ни повышенным интересом к предмету. Питательной 
средой для лингвистики могут быть также непрофессио нальные рассуждения 
о языке, лингвистическая публицистика, разнообразные любительские опыты. 
Это явление сохраняется как культурный феномен в наше время и для совре-
менного языкознания представляет интерес лишь в качестве воз можного объ-
екта исследования.
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Резюме

В разработке этой тематики внимание обращается на умение декодировать 
тексты (читаемые, высказываемые), интерпретировать их, а затем перехо-
дить к дискуссии. Это непосредственно основывается на введении церковной 
лексики, использования культурем в адекватном страноведческом и ситуаци-
онном контексте, конечно, учитывая грамматическую и стилистическую пра-
вильность речи. Тонкая, а вместе с тем серьёзная тема способствует тому, что 
в устных высказываниях, а главным образом, в письменных, размышления 
студентов отличаются стремлением углубится в проблему и выйти за рамки 
стереотипного мышления.

Streszczenie

Kilka uwag na temat terminologii religijnej w nauczaniu języka rosyjskiego
Niniejszy artykuł dotyczy możliwości dekodowania tekstów (czytanych, wyra-
żanych) do interpretowania ich, a następnie do dyskusji. Jest to bezpośrednio 
oparte na wprowadzeniu słownictwa kościelnego, wykorzystaniu kultury w odpo-
wiednim regionalnym kontekście geograficznym i sytuacyjnym, oczywiście, biorąc 
pod uwagę gramatyczną i stylistyczną poprawność mowy. Jest to specyficzny, 
a zarazem poważny temat, który przyczynia się do tego, że w wypowiedziach ust-
nych, a głównie pisemnych, refleksje uczniów wyróżniają się chęcią zagłębienia się 
w problem i wyjścia poza stereotypowe myślenie.

Summary

Some remarks on religious terminology in teaching the Russian language
This article concerns the possibility of decoding texts (read, expressed) to interpret 
them and then to discussions. In the development of this subject, attention is drawn 
to the ability to decode texts (read, expressed), interpret them, and then proceed 
to the discussion. Thin, and at the same time a serious topic contributes to the fact 
that in oral statements, and mainly in written ones, students’ thoughts differ in their 
desire to deepen into the problem and go beyond the stereotypical thinking.
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Panorama filmowa jako przykład ewolucji języka 
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Wprowadzenie

Jedną z form wpływających na jakość życia człowieka jest edukacja artystyczna, zaś 
wszędzie tam, gdzie dbano o nią, rozwój danej kultury był na wysokim poziomie1. 
Zadaniem edukacji artystycznej w odniesieniu do sztuki teatru, sztuk muzycznych, 
sztuki baletowej, sztuk plastycznych jest przekazywanie wiedzy o sztuce, kształ-
towanie gustu estetycznego, kształtowanie umiejętności dostrzegania społecznej 
i moralnej wymowy dzieła sztuki a więc promowanie wartości uniwersalnych, 
oraz formułowanie własnego, krytycznego stosunku do różnorodnych wartości 
np. destrukcyjnych moralnie, które przez sztukę mogą być wzmocnione. To rów-
nież stymulowanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie szacunku wobec piękna 
i sztuki oraz uświadamianie roli sztuki w życiu człowieka2. Zadania te można śmiało 
odnieść również do edukacji artystycznej z zakresu sztuki filmowej.

1 D. Michałowska, Edukacja artystyczna ‒ od wrażliwości estetycznej do wrażliwości inte-
lektualnej, [w:] Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, (red.) S. Krzyśka, R. Kubicki, 
D. Michałowska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011, 
s. 71; Zob. także: J.F. Nosowicz, Kultura krajów rosyjskojęzycznych. Język i literatura [w:] 
Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy / pod red. Michała Zająca, Elżbiety Bar-
bary Zybert, Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007, s. 41–59

2 Ibidem, s. 72.
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Specyfika języka filmowego

Jak stwierdza Mirosława Moszkowicz:

„W Europie pojawiły się koncepcje badawcze wyrastające głównie z tradycji fran-
cuskiej czy niemieckiej humanistyki, związanej z badaniami nad fotografią, filmem, 
a w sensie metodologicznym bazujące na psychoanalizie, semiotyce, antropologii, 
które są skoncentrowane na obrazie (szeroko rozu mianym, niekoniecznie związanym 
ze sztuką) […] Z obszaru studiów filmoznawczych, medioznawczych oraz kulturo-
znawstwa wyłonił się osobny obszar zainteresowania kulturą audiowizualną, kulturą 
mediów” a „współczesna problematyka zjawisk wizualnych jest zbyt złożona i nie 
można jej zamknąć w tradycyjnych granicach historii sztuki, teorii sztuki, psychologii 
percepcji, estetyki czy filmo znawstwa”3.

Film zaczął więc być obszarem zainteresowania badaczy zajmujących się np. 
językiem ciała, gestykulacji na przestrzeni wielu filmów w dorobku konkretnych 
aktorów i reżyserów. Kino, jako pierwsza sztuka epoki globalizacji internacjona-
lizuje przede wszystkim obcy język cielesny za pośrednictwem grających w nich 
gwiazd i sposobów budowania roli. Pod wpływem zachowania ekranowych postaci, 
widzowie zmieniają swój styl zachowania, czy nawet gestykulację i chód, zwyczaje, 
modę. Jak pisze profesor Oksana Bułgakova, absolwentka Wszechrosyjskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Kinematografii im. S.A. Gierasimowa w Moskwie oraz 
autorka wielu prac z historii kina i tłumaczka na język niemiecki prac wybitnego 
reżysera Siergieja Eisensteina:

„Do przekształcenia niezdarnego ciała rosyjskiego w ciało współczesne kino lat dwu-
dziestych, sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych wykorzystywało wzorce ame-
rykańskie, antypody rosyjskiej powolności. W latach dziewięćdziesiątych kino 
zachodnie upowszechniło gesty wcześniej nieużywane (jak obraźliwe pokazywanie 
środkowego palca albo znak victorii). Porównując zmiany technik cielesnych radziec-
kiego bohatera filmowego z wzorcami zachodnimi, można zauważyć wspólny kie-
runek: „histeryzację” ciała na początku wieku, wyzwolenie w latach dwudziestych 
i sześćdziesiątych, sformalizowanie w latach trzydziestych, w końcu rozluźnienie 
w latach dziewięćdziesiątych, wiązane z pojęciem postkolonialnego, etnicznie nie-
jednorodnego społeczeństwa wielu kultur – afrykańskiej, islamskiej, buddyjskiej 

3 M. Moszkowicz, Badania nad obrazami i kulturą wizualną jako kontekst edukacji, [w:] 
Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, (red.) S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011, s. 105–106.
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itd. – i swobodnie przyjmowaną identyfikacją. Jednocześnie następowały mimowolne 
zmiany tego, w jaki sposób pojmowane było i przedstawiane na ekranie narodowe 
rosyjskie kinociało”4.

I jako przykład przywołuje dorobek aktorski znakomitego radzieckiego aktora 
Innokientija Smoktunowskiego, który grając zarówno Hamleta jak i prowincjo-
nalnego nauczyciela, wieśniaka, żołnierza czy fizyka ze stolicy, wyposażał swoich 
bohaterów w ten sam „język cielesny”5.

Przyczyną, dla której w latach 1933–1956 czołowe miejsce w kinematografii 
radzieckiej zajmowały filmy biograficzne poświęcone carom, dowódcom, podróż-
nikom, kompozytorom, naukowcom była chęć ukazania chwalebnej przeszłości 
i teraźniejszości Rosji oraz ustanowienie ciągłości pomiędzy rosyjską tradycją kul-
turalną a nowymi czasami6. Pod koniec lat 40-tych XX w. zapoczątkowano pro-
dukcję filmów fabularno-dokumentalnych, które rekonstruowały decydujące bitwy 
i operacje II wojny światowej np. Trzeci szturm, Upadek Berlina, Przysięga, czy 
Bitwa stalingradzka (1949), w której rolę Józefa Stalina zagrał aktor Aleksiej Diki, 
obdarzony majestatycznym wyglądem, wcześniej grający rolę Kutuzowa w filmie 
Kutuzow (1944) i admirała Nachimowa w filmie Admirał Nachimow (1944). Twórcy 
radzieccy przyczynili się do powstania gatunku zwanego filmem monumentalnym, 
który nie tylko ilustruje historię, ale wyjaśnia świat, jego historię, relacje między 
jednostką a historia oraz miejsce człowieka w społeczeństwie7.

Z biegiem czasu, wraz z pojawiającymi się nowymi tematami filmów, obrazują-
cymi różnorodne środowiska (zakłady pracy, domy inteligenckie, wieś, wojsko, śro-
dowisko młodzieżowe) oraz nowym językiem bohaterów (warstwa tekstowa sce-
nariusza oraz sposób realizacji kwestii postaci przez aktora, dynamika dialogów), 
sposobem montażu i sposobami prowadzeniem samego aktora (np. różny dla dra-
matu i dla komedii, często w opozycji do obrazu) zaczęto poszukiwać nowego języka 
ciała jako środka wyrazu artystycznego i wypowiedzi filmowej. Nowy język cie-
lesny bohaterów wprowadzają do filmów opowiadania Wasilija Aksionowa i Anato-
lija Gładilina, sztuki teatralne Wiktora Rozowa i Aleksieja Arbuzowa. Bohaterami 

4 O. Bułgakowa, Rosyjskie kinociała lat pięćdziesiątych. Między „obcym” a „swoim”, 
(tł.) A. Nabokina https://www.nck.pl/upload/2018/12/2-rosyjskie-kinociala.pdf [online] [dostęp: 
26.02.2019].

5 O. Bułgakowa, Rosyjskie kinociała lat ……op. cit.
6 A. Kwiatkowski, Charyzma wodza, (tł.) A. Bilińska, „Blok”, nr 2/2003, s. 35.
7 Ibidem, s. 35–45.
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stają się nastolatki, młodsi bracia, uciekinierzy z domu studentów. Film wychodzi 
poza sztywny obraz hali zdjęciowej, filmy robione są pod dużym wpływem estetyki 
dokumentalnej, kamera filmowa rejestruje przypadkowe zdarzenia z realnego życia, 
niewyartykułowane nastroje. Do sztuki „wytworzonej” (stara szkoła aktorska, 
zaplanowana kompozycja kadru, zgrabna dramaturgia, wyostrzone dialogi) włą-
czane są działania amatorów, używanie ręcznej kamery, improwizację i hałas oto-
czenia, które stają się ważniejsze od słów. Nikita Michałkow grając w obrazie Cho-
dząc po Moskwie (1964) wprowadza nowy chód szesnastoletniego bohatera, który 
snuje się, gapi, nie śpieszy. Nastolatki w tym obrazie mają zgarbione plecy i długie, 
zwisające ręce, wyluzowany i niewymuszony sposób siedzenia – z rozstawionymi 
nogami, zgarbionymi plecami, oparciem się na łokciu8. Zaczęto poszukiwać rów-
nież innego języka dialogów i sposobów mówienia samych bohaterów. Do całości 
postaci dopasowany jest mowa postaci, dialogi, sposoby jego podawania (półpry-
watne, zdawkowe, jakby improwizowane). Słowo wypowiadane z ekranu wzboga-
cone zostaje o słowo „wytworzone” w obszarze obrazu, włączone do przestrzeni 
bohatera w jego narrację. Jak pisze Bułgakowa:

„Do filmów trafiają kadry dokumentalne pokazujące rzeczywiste dyskusje, spekta-
kle, wernisaże, występy poetów. Ich publiczne istnienie oddziela się od intymności 
zachowywanej przez widzów. Podczas słuchania wierszy w Muzeum Techniki boha-
terowie filmu Mam 20 lat wymieniają się tylko dla nich widocznymi i zrozumiałymi 
gestami, ukrytymi przed postronnymi oczami, ale wysuniętymi przez kamerę na plan 
pierwszy”9.

W latach 60 i 70 XX w. do kina radzieckiego wchodzi nurt nazywany w litera-
turze przedmiotu ludowym bądź ludowo-poetyckim, w którym filmowcy ujawniają 
i kształtują obraz peryferyjnych tożsamości zamieszkujących Związek Radziecki 
a Ukraińcy, Kirgizi i Romowie stają się w radzieckim filmach widzialni, pamiętać 
należy, iż naród Radziecki tworzyło ponad 170 mniejszości narodowych. Rozkwita 
nowe kino, będące głosem narodów republik peryferyjnych, ale też ludów bezpań-
stwowych. Kino radzieckie zostaje zaktualizowane i odświeżone w duchu wpisu-
jącym się w prądy „nowofalowe” i zaczyna różnić się znacząco od siermiężnego 
nurtu socrealistycznego. Jak stwierdza Jerzy Płażewski istnieją więc obok siebie trzy 
główne nurty: nurt pierwszy ‒ filmy polityczne komentujące naukowo-techniczne 

8 O. Bułgakowa, Rosyjskie kinociała lat …op. cit., s. 20.
9 Ibidem, s. 22.
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przeobrażenia Związku Radzieckiego, nurt drugi ‒ kino intymistyczne celujące 
w psychologicznych obserwacjach a za temat obierając relacje rodzinne, szkolne 
oraz miłosne i nurt trzeci określany mianem ludowego czy też ludowo-poetyckiego, 
którego niepisanym patronem został Oleksandr Dowżenko oraz jego najbardziej 
reprezentatywny film Ziemia (1930). Większa część tych filmów umiejscowiona 
jest w przeszłości, co wpływa nie tylko na nieco nostalgiczną tonację filmów, ale 
także uprawomocnia odwoływanie się filmowców do mistycyzmu i legend, stąd ich 
tajemniczość, dziwność, poetyckość. Należą do nich obrazy: Biały ptak z czarnym 
znamieniem w reżyserii J. Illienki (1972), Drzewo pragnień T. Abuladze (1977), 
Tabor wędruje do nieba E. Lotianu (1976), Cienie zapomnianych przodków S. Para-
dżanowa (1965) i wszystkie one „zdają się być wiązkami słów wyrwanymi z kart 
starych baśni”10.

Cienie zapomnianych przodków są opowieścią osadzoną w huculskiej wiosce 
na Karpatach. Jest to historia miłosna, ale rozbijająca schemat klasycznego love-
-story, raczej rozszerzająca go o huculskie legendy a sam film jest jednocześnie sur-
realistyczny, etniczny, magiczno-realistyczny, ale i wyzywająco popkulturowy11. 
W filmie wykorzystano autentyczny dialekt, huculskie stroje, rekwizyty, ceremonie 
odtwarzano według wzoru, dbano, aby warstwa muzyczna bazowała na oryginal-
nych pieśniach. Bezkompromisowy, kolażowy obraz Siergieja Paradżanowa zdobył 
uznanie na wielu zagranicznych festiwalach, ale zablokowanie przez reżysera moż-
liwości dubbingu filmu w języku rosyjskim spotkało się z niechęcią ówczesnych 
władz, tak więc bohaterowie filmu, mówili w dialekcie huculskim. Tak więc kino 
nurtu ludowego wyznaczyło nową wrażliwość estetyczną w kinie radzieckim oraz 
otworzyło możliwość twórczego podejścia do tego co lokalne, niezwykłe, inne12.

Marek Hendrykowski, rozpatrując osiągnięcia kinematografii radzieckiej 
z początków jej istnienia stwierdził, że: „novum poszukiwań filmowców radziec-
kich należy rozpatrywać właśnie w aspekcie generalnych zmian modelu świado-
mości filmowej – jako tym przejawie, który daje szansę najpełniejszego, najbardziej 
całościowego ogarnięcia procesu przeobrażeń”13. Owe poszukiwania ‒ tematyczne, 

10 K. Kostyra, Między zachwytem a potępieniem: Inny w obiektywie ludowego nurtu kina 
radzieckiego, [w:)] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, (red.) J. Dziewit, 
M. Kołodziej, A. Pisarek, grupakulturalna.pl, UŚ, Katowice 2016, s. 175–196.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 M. Hendrykowski, Przeobrażenia modelu komunikacji filmowej w kinie radzieckim lat 

dwudziestych, „Studia Rossica Posnaniensia”, nr 11/1979, s. 41–53.
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formalne, estetyczne, stylistyczne ‒ towarzyszyć będą twórcom radzieckim i rosyj-
skim na przestrzeni całego rozwoju filmu, generując niezwykłą zależność pomiędzy 
dziełem filmowym, sztuką reżyserii i sztuką aktorską. Wraz z rozwojem filmu, roz-
wijać się będzie jego język, od scenariusza począwszy a na środkach ekspresji 
aktorskiej i sposobach montażu kończąc.

Jeden z socjologów radzieckich, Jurij Dawydow na początku lat 70-tych XX-ego 
w. twierdził, że szuka jest „zjawiskiem socjologicznym i należy ją rozpatrywać 
w kontekście jej odbioru przez publiczność, zwracając uwagę na rozmaite warstwy 
i grupy społeczne”14. Na popularyzację rodzimego kina i jego odbiór wśród wszyst-
kich środowisk oraz na samą produkcję filmową miała wpływ dynamicznie rozwija-
jąca się telewizja. Jak pisze Victoria Dunaeva:

„Szerokie upowszechnienie telewizji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
doprowadziło w ZSRR do radykalnych zmian w codziennej aktywności kulturalnej 
milionów ludzi. Telewizja stała się (…) centrum „życia duchowego” (Lew Kogan) 
większości obywateli ZSRR. Środki masowego przekazu, wraz z państwowymi insty-
tucjami kultury, wywierały decydujący wpływ na proces tworzenia masowych sym-
boli kulturowych”15.

Współcześnie w Rosji przyjmuje się tezę (Borys Dudin), że kultura, to „cało-
kształt sposobów i wyników ludzkiej działalności” lub „całokształt zasad i przed-
miotów stworzonych przez ludzi”16, tym samym akceptując całość dokonań 
w obrębie sztuki i kultury radzieckiej i rosyjskiej.

Stosunek do własnej kultury i historii najpełniej wyraża się w filmach historycz-
nych, które dla społeczeństwa rosyjskiego stały się istotnym elementem edukacji 
filmowej. Ale pamiętać należy, że film historyczny zawsze jest tylko pewną repre-
zentacją przeszłości, jej twórczą interpretacją. Jak pisze Monika Piotrowska:

„Ilustracją tego zjawiska mogą być fabularne filmy radzieckie, na przykład Alek sander 
Newski (1938) w reżyserii Siergieja Eisensteina. Opowiada on o epizodzie z histo-
rii XIII-wiecznej Rusi, jednakże wybór tematu zwycięstwa nad zakonem inflanc-
kim na Jeziorze Czudzkim (1242) ściśle wiąże się z ekspansją stalinizmu i sytuacją 

14 V. Dunaeva, Badanie kultury w PRL i ZSRR oraz nowe spojrzenie na kulturę w polskiej 
o rosyjskiej socjologii po przełomie ustrojowym, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2–3/2011, r. LV, 
s. 120.

15 Ibidem, s. 121.
16 Ibidem, s. 123.
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polityczną Związku Radzieckiego. Ten sam temat stał się kanwą filmu Aleksander. 
Bitwa newska w reżyserii Igora Kalenowa z 2008 roku. Można uznać, że Rosja kon-
sekwentnie realizuje jednokierunkowy sposób filmowego przed stawienia własnej 
przeszłości. Również dziś jest ona wykorzystywana na dużą skalę w polityce histo-
rycznej popularyzującej jednostronną reprezentację. Świa dectwem założeń politycz-
nych jest film pt. Taras Bulba z 2009 roku, podejmujący temat walk kozaków z Pola-
kami w XVII wieku, czy też film Rok 1612 w reżyserii Władimira Chotinienki (2007). 
Moment historyczny oznacza za każdym razem wszystkie dające się zrekonstruować 
okoliczności, w jakich określony obraz zo stał zrealizowany”17.

Tak więc, „Historia ujęta w obrazie filmowym nie musi być całokształtem prze-
szłości. Może być wybranym epizodem, zinterpretowanym twórczo, a następnie 
zaprezentowanym na ekranie. Pojawia się ona na taśmie filmowej w roli pamięci 
symbolicznej i formy tradycji, której wyobrażenia kul turowe zostały przedstawione 
jako żywe obrazy”18.

Wywiedzione z kultury

Podstawą współczesnej edukacji medialnej powinna stać się edukacja filmowa, 
rozumiana jako edukacja w dziedzinie języka filmu. To współczesne media audio-
wizualne mające naturę filmową wykorzystują język filmu „jako swoisty sposób 
wypowiedzi publicznej czy artystycznej”19.

Pod koniec 2018 r. wytwórnia Mosfilm przygotowała na rynek polski kolekcję 
„Klasyka kina radzieckiego”, obejmującą 22 swoich najwybitniejszych produkcji 
filmowych, której wartość oceniła na swoich łamach „Polityka” następująco:

„Kolekcja składa się z dawno niewznawianych w Polsce, wybitnych filmów radziec-
kich. Tytuły pochodzą z katalogu największej w Rosji wytwórni filmowej Mosfilm, 
która w czasie trwania ZSRR zrealizowała ponad 2 500 produkcji. Niektóre z nich 
były prawdziwymi arcydziełami przełamującymi ograniczenia formalne, estetyczne, 

17 M. Piotrowska, Rola i znaczenie filmu w popularyzacji historii a kształtowanie społecznej 
świadomości historycznej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humani-
styczne”, nr 14(3)/2016, s. 67–68.

18 Ibidem, s. 71.
19 W. Bobiński, Film jako medium o językowej naturze. Perspektywa edukacyjna, [w:] 

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, (red.) M. Federowicz, S. Ratajski, Polski Komitet do 
spraw UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2015, s. 297.
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nawet jeśli ich przekaz był już ściśle propagandowy. A inne odważnie łamały dogmaty 
stalinowskich zasad tworzenia sztuki, były przykładami niesamowitej swobody arty-
stycznej ekspresji, wnikliwie i w inteligentny sposób nawiązując do niełatwej rzeczy-
wistości, w której przyszło tworzyć ich reżyserom. Z tego też powodu filmy, takie jak 
Andrzej Rublow Tarkowskiego, przez lata zatrzymywane były przez radzieckich cen-
zorów i ukrywane przed widzami.

Inne produkcje, znajdujące się w obejmującej 22 ważne tytuły Mosfilm kolekcji 
„Klasyka kina radzieckiego”, trafiały jednak w ZSRR do kin. Miały więc szanse 
poruszyć widzów w Związku Radzieckim, a czasem także tych po drugiej stronie 
żelaznej kurtyny. Dlatego niejednokrotnie nagradzane były, nawet w trakcie zimnej 
wojny, na najważniejszych festiwalach filmowych, a także przez rozdające karty 
gildie filmowców amerykańskich”20.

Panorama klasyki jest w dużej mierze panoramą twórczości trzech reżyserów: 
Gieorgija Daneliji, Leonida Gajdaja i Władimira Mieńszowa, bowiem prezento-
wane są ich najciekawsze filmy.

Gieorgij Danelija w filmach Chodząc po Moskwie (1964), Afonia (1975) 
Mimino (1978), Jesienny maraton (1979), nie tylko buduje obraz współczesnego 
radzieckiego społeczeństwa, ale traktuje kamerę jak lustro, w którym przeglądają 
się wszyscy bohaterowie. To również opowieści o uczuciach, miejscach, jasnych 
i ciemnych stronach życia, dokonywanych wyborach, marzeniach i rozczarowa-
niach, awansie społecznym i nostalgią za czymś niedościgłym. Jest to również obraz 
pragnień i marzeń w konfrontacji z otaczającym bohaterów światem, kulturą, daną 
społecznością. Różnorodność i barwność filmów Daneliji wynika również z róż-
norodnego języka artystycznego. W filmie Afonia zadebiutował bardzo popularny 
później zespół rockowy Maszyna Wriemieni, w filmie Jesienny maraton scenarzysta 
Aleksandr Wołodin, który był również autorem sztuk teatralnych i poetą, swój 
wiersz A co natura zrobiłaby bez nas, przemycił w pierwszych sekundach filmu. 
Dostrzegali i doceniali ową specyfikę języka filmowego jurorzy wielu festiwali, 
na których prezentowane były te filmy zdobywając ważne nagrody. Film Chodząc 
po Moskwie został nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes za indywidualny 
styl reżyserski i śmiałe stosowanie oryginalnych form języka filmowego. Atutem 

20 Klasyka kina radzieckiego w wyjątkowym wydaniu, „Polityka”: https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kultura/1770536,1,klasyka-kina-radzieckiego-w-wyjatkowym-wydaniu.read 
[online] [dostęp:20.02.2019].
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wszystkich prezentowanych filmów są znakomici aktorzy znani polskim widzom 
m.in. Nikita Michałkow, Galina Polskich, Jewgienij Leonow, Galina Wołczek.

Częścią panoramy filmowej są również cztery znakomite komedie Leonida 
Gajdaja. Operacja „Y” czyli przygody Szurika (1965), to historia, w której tytu-
łowy bohater-inteligent skonfrontowany zostaje ze środowiskiem miejscowych 
chuliganów, obiboków i bandytów. Kaukaska branka czyli nowe przygody Szu-
rika (1967) to opowieść, w której komediowość jest wynikiem konfrontacji kultur, 
bowiem akcja dzieje się na kaukaskiej prowincji, gdzie Szurik ma zbierać legendy, 
opowiadania i ludowe opowieści wplątany zostaje w uprowadzeni dziewczyny. 
Fabułą dla filmu było autentyczne zdarzenie opisane w gazecie, jak to „dżygit” 
porwał dziewczynę. Konfrontacja kultur, mentalności i charakterów bohaterów 
w takim temacie w ujęciu komediowym wydaje się więc nieunikniona. Kolejne 
komedie Gajdaja to Brylantowa ręka (1969), Dwanaście krzeseł (1971) oraz Iwan 
Wasiljewicz zmienia zawód (1973) w sposób wyjątkowy łącząc filmową sprawność 
i warsztatowość artystyczną, ukazują rosyjskich bohaterów niby w codziennych, ale 
niezwyczajnych sytuacjach, uwypuklając poprzez język komedii filmowej ich róż-
norodne cechy charakteru, zachowania i relacje z innymi bohaterami. W swoich fil-
mach Gajdaj, któremu nie powiodło się jako aktorowi i dlatego został reżyserem, 
wydobywał w poszczególnych scenach z aktorów to, co dla granych przez nich 
postaci było wyjątkowe i niepowtarzalne. Każda postać w tych komediach jest pre-
cyzyjnie określona, ma swój sposób zachowania się, chodzenia, patrzenia, gesty-
kulacji, sposób mówienia. Wszystko to spotęgowane zostaje zabawnymi i kome-
diowymi sytuacjami, wynikającymi z pomyłek bohaterów czy stworzonych przez 
nich okoliczności. Komediowym zabiegiem wydaje się już zestawienie aktorów 
o różnorodnym filmowym emploi: Jurija Nikulina w roli zwyczajnego obywa-
tela, nieświadomie przyjmującego rolę przemytnika i przystojnego, uwodziciel-
skiego Andrieja Mironowa (Brylantowa ręka). Podobnie będzie w filmie Dwa-
naście krzeseł: zabawne sytuacje, szczególnie w scenach z tytułowymi krzesłami 
i kreślone grubą kreską postaci bohaterów. Najzabawniej wypada konfrontacja 
czasów Iwana Groźnego w obrazie Iwan Wasiljewicz zmienia zawód ze współ-
czesnością radziecką początku lat 70. Wykorzystano tutaj klasyczny, komediowy 
motyw podróży w czasie, stale nawiązując do komedii slapstikowej, również do 
musicalu. Sukces artystyczny i frekwencyjny tych trzech komedii był możliwy 
z kilku powodów: pierwszym z nich jest znakomite rzemiosło reżyserskie Gajdaja, 
który był absolwentem wydziału reżyserskiego Wszechzwiązkowego Państwo-
wego Instytutu Kinematografii(WGIK) i wychowankiem znakomitego reżysera 
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i pedagoga Grigorija Aleksandrowa, autora takich filmów jak Pancernik Potiomki, 
Świat się śmieje, Wołga, Wołga. Drugim powodem sukcesu są znakomicie napi-
sane scenariusze, w tym scenariusze adaptowane, będące ekranizacją utworów lite-
rackich: komedii Michaiła Bułhakowa Iwan Wasiljewicz oraz powieści satyrycznej 
Ilji Ilfa i Jewgienija Pietrowa Dwanaście krzeseł. Trzecim powodem sukcesów tych 
filmów są znakomici aktorzy, którzy często współpracowali z Gajdajem przy kilku 
filmach np. Aleksandr Diemjanienko, tytułowy Szurik, a potem inżynier wynalazca 
z Iwana czy Jurij Nikulin jako dozorca Tichon w Dwunastu krzesłach grający zna-
komity epizod. Aktorstwo we wszystkich obrazach Gajdaja jest perfekcyjne pod 
względem warsztatowym (sposób dialogowania, rozgrywania scen, dykcja), pre-
zentowane są różnorodne środki wyrazu aktorskiego, ciekawe interpretacje każdej 
roli i niepowtarzalny rys aktorski dla każdej z nich, nawet w epizodach. Nic dziw-
nego, że komedie te wyświetlane na ekranach całego kraju biły rekordy oglądal-
ności: Operacja „Y” czyli przygody Szurika 69 milionów, Kaukaska branka czyli 
nowe przygody Szurika 76,5 milionów, Brylantowa ręka 76 milionów a Dwanaście 
krzeseł 39 milionów widzów.

Panoramę losów trzech bohaterek, które przyjeżdżają do Moskwy z prowincji 
w poszukiwaniu miłości, szczęścia, pieniędzy ukazuje w perspektywie historii 
całego pokolenia na tle radzieckich przemian obyczajowych, historycznych, poli-
tycznych, społecznych film Władimira Mieńszowa Moskwa nie wierzy łzom (1980). 
W filmie reżyser świetnie połączył elementy społeczne, nutę melodramatyczną 
z komedią. Wielką siłą tego obrazu są znakomicie skonstruowanie postaci i reali-
styczne aktorstwo. Aktorzy musieli zbudować swoje rolę ukazując nie tylko stany 
emocjonalne granych bohaterów, ale ich wewnętrzny rozwój na przestrzeni wielu 
lat, uświadamiając widzom nie tylko upływ czasu, ale i przemiany jakie zaszły 
w nich samych pod wpływem wydarzeń, sytuacji, w odniesieniu do relacji z innymi 
bohaterami. Wymagało to od aktorów wszechstronnego warsztatu aktorskiego i per-
spektywicznego widzenia roli w całym filmie. Była to więc opowieść o ludziach 
i ich losach, ale również o społeczeństwie i o ojczyźnie. Film został nagrodzony 
w 1981 przez amerykańską Akademię Filmową w Los Angeles nagrodą Oscara za 
najlepszy film nieanglojęzyczny.

Reprezentantem wielkiego kina światowego jest niewątpliwie Andrzej Tar-
kowski i jego Solaris (1972) nakręcony w oparciu o powieść Stanisława Lema, który 
znakomicie oparł się czasowi, a nawet zyskał na tle wielu tandetnych światowych 
produkcji z gatunku s-f istotną wielkość, wieloznaczność i głębie przekazu. Język 
filmowy Solarisa nadal pozostaje językiem niedomówień, konfrontacji filmowej 
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rzeczywistości z tęsknotami bohaterów, zderzeniem świata marzeń z racjonalnością 
nauki. Refleksyjność i zaduma oraz filozoficzne konteksty tego obrazu pogłębiają 
wrażenie ciągłego poszukiwania przez reżysera odpowiedzi na stawiane w filmie 
pytania o sen życia.

Temat wojny został zaprezentowany w dwóch obrazach: w wielkim, filmowym 
fresku Wojna i pokój (1965–1967) Siergieja Bondarczuka, będącego adaptacją 
powieści historycznej Lwa Tołstoja oraz poetyckiej opowieści Lecą żurawie (1957) 
Michaiła Kałatozowa. Oba filmy, pomimo, że akcja ich dzieje się w różnych epo-
kach, łączy podstawowy topos: losy jednostki na tle epokowych, historycznych 
wydarzeń ważnych dla jego narodu. Atutem obu filmów jest znakomita reżyseria, 
zdjęcia i zapadające w pamięć kreacje aktorskie Ludmiły Sawieljewej, Wiaczesława 
Tichonowa, Siergieja Bondarczuka (Wojna i pokój), Tatiany Samojłowej i Aleksieja 
Batałowa (Lecą żurawie).

Panorama klasyki kina radzieckiego jest przykładem jak ewoluowała radziecka 
kultura filmowa a wraz z nią sztuka scenopisarska, reżyseria, sztuka operatorska 
i sztuka aktorska. Jest dokumentem rozwoju radzieckiej sztuki filmowej, prezen-
tacją dorobku i kształtowania się świadomości artystycznej kilku pokoleń twórców, 
artystów, z który wielu zostało pedagogami w szkołach artystycznych, wycho-
wało swoich następców, pozostawiło trwały wkład w kulturę Rosji oraz odcisnęło 
swoje artystyczne piętno na dorobku wielu twórców z innych kręgów kulturowych. 
Kolekcja jest również ukłonem wobec widzów, którzy się na tych filmach wycho-
wali i dla których nadal są one wzorcem kultury wysokiej.

Podsumowanie

Przygotowanie kolekcji filmowej dla miłośników kina, będącej panoramą kul-
tury radzieckiej kinematografii wydaje się bardzo istotnym narzędziem w edu-
kacji i popularyzacji sztuki kina nie tylko w Polsce. Możliwość spokojnego obej-
rzenia filmu w zaciszu domowym, w kameralnej sali domu kultury czy biblioteki, 
nie tylko przybliża język filmu, ale pokazuje niezaprzeczalny dorobek kinemato-
grafii radzieckiej, której podstawą były znakomite scenariusze, reżyseria, zdjęcia, 
muzyka i gra aktorska. Filmy prezentowane w kolekcji mogą być również znako-
mitym narzędziem do popularyzacji, poznania i ugruntowywania znajomości języka 
rosyjskiego, którego bogactwo i różnorodność w sferze artystycznej możemy śle-
dzić na przykładzie omówionej kolekcji.
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Streszczenie

W danym tekście zaprezentowane zostały aspekty ewolucji języka artystycznego na 
przykładzie kolekcji filmów radzieckich przygotowanych dla odbiorcy indywidual-
nego w Polsce. Staraliśmy się również przybliżyć sylwetki prezentowanych reży-
serów oraz analizuje wartość artystyczne i edukacyjne prezentowanej kolekcji. Pod-
kreślone zostały również edukacyjne walory filmów, jako uniwersalnego narzędzia 
eksponowania rosyjskich wartości kulturowych i językowych.

Sumary

The text presents aspects of the evolution of artistic language on the example of 
a collection of Soviet films prepared for an individual recipient in Poland. We also 
tried to bring closer the profiles of the presented directors and analyze the artistic 
and educational value of the presented collection. The educational values   of films 
were also emphasized as a universal tool for displaying Russian cultural and lin-
guistic values.





Natasza POSADZY
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wizerunek mieszkanek Płw. Iberyjskiego w XVIII 
i XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników oraz 

kompendiach geograficznych

Wprowadzenie: kontakty polsko-hiszpańskie

Zainteresowanie Półwyspem Iberyjskim wśród Polaków sięga czasów średnio-
wiecza. Do odległej i egzotycznej Hiszpanii udawali się przede wszystkim piel-
grzymi odwiedzający grób św. Jakuba w Santiago de Compostela (Galicia) oraz 
szukający sławy rycerze epoki rekonkwisty. W wieku XVI-XVIII podróżowali do 
Hiszpanii polscy dyplomaci zabiegający o zwrot „sum neapolitańskich”, młoda 
magnateria szukająca ogłady na zagranicznych dworach, zakonnicy reprezentujący 
swoje prowincje na kapitułach.

W tym okresie Hiszpania raziła nas rygorami inkwizycji, odstraszała toleran-
cyjnie usposobionych Polaków „czarną legendą” o nadużyciach w Ameryce, obu-
rzała okupacją Niderlandów, a podczas inwazji napoleońskiej również tym, że zna-
lazła się po przeciwnej niż Polacy stronie.

Obopólne kontakty polsko-hiszpańskie w historii i kulturze nie były ani ciągłe, 
ani nie charakteryzowały się jednakową intensywnością. Poszczególne ich fazy 
miały różne nasilenie, w zależności od polityki międzynarodowej, kontaktów eko-
nomicznych, prądów umysłowych czy religijnych.

W XIX stuleciu obecność Polaków na Półwyspie Iberyjskim staje się bar-
dziej powszechna. W pełni XIX wieku obudziło się w Polsce większe zaintereso-
wanie Hiszpanią. Stała się ona na nowo odkryciem, bogatym źródłem oryginal-
nych wrażeń w starej i nazbyt już zbadanej Europie, a także inspiracją dla pisarzy, 
artystów, uczonych czy zwykłych podróżników odwiedzających ten kraj w tamtym 
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okresie. Wiek XIX to również obecność legionistów uczestniczących w epopei 
napoleońskiej oraz wojnach karlistowskich. Relacje wszystkich tych ludzi stanowią 
ciekawe źródło poznania Hiszpanii, a równocześnie świadczą o rosnącym zafascy-
nowaniu historią i kulturą iberyjską.

Hiszpania zdumiewała polskich podróżników swoją różnorodnością, folklorem, 
oryginalną architekturą i sztuką oraz mieszkańcami, w tym przedstawicielkami płci 
pięknej.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest odbiór i ocena Hiszpanek w oczach 
turystów odwiedzających w tamtych latach Półwysep Iberyjski, ich wrażenia i pozo-
stawione opisy owych wojaży. Ponieważ byli to głównie mężczyźni, bez względu 
na zasadniczy cel wyprawy, sporo miejsca we wspomnieniach poświęcili urodzie 
oraz ubiorowi mieszkanek półwyspu. Większość wędrowców podkreślała atrak-
cyjność Hiszpanek. Oczywiście znaleźli się też wśród nich malkontenci niebędący 
w stanie docenić walorów i powabu iberyjskich kobiet.

Polskie opisy poświęcone przedstawicielkom płci pięknej dotyczące ich 
powierzchowności czy statusu nie są jednak zbyt obszerne i nie zajmują wiele 
miejsca w polskich relacjach, zwłaszcza w kompendiach geograficznych czy histo-
rycznych1. Z czego to wynika? Najprawdopodobniej ze sporadycznych kontaktów 
Polaków z płcią przeciwną, gdyż zazwyczaj mieli oni przede wszystkim kontakt 
tylko i wyłącznie z mężczyznami. Oczywiście polscy podróżnicy nie byli pierw-
szymi, którzy komentowali urodę Hiszpanek.

XVIII-wieczne źródła wiedzy o Hiszpanii i jej mieszkańcach

W wieku XVI-XVII polska opinia społeczna opierała się przede wszystkim na infor-
macji pochodzącej z literatury włoskiej lub niemieckiej. W wieku XVIII miejsce to 
zajmują źródła francuskie. Bardzo rzadko, niemal w ogóle polscy autorzy uciekali 
się do hiszpańskich źródeł.

1 Zob. A. Kucharski, Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży 
i pobytu od XVI do początków XIX w. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, s. 226; 
N. Posadzy, Kształtowanie się obrazu Hiszpanii i Hiszpanów w wydanych w języku polskim 
podręcznikach szkolnych do historii i geografii (do końca XIX w.) (Niepublikowana praca dok-
torska). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, s. 43–72, 111–257; B. Obtułowicz, Kobieta 
hiszpańska w dobie kształtowania się społeczeństwa liberalnego. Wydawnictwo Naukowe Aka-
demii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 80–85.
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Pierwsze, raczej krytyczne opinie dotyczące stosunku mężczyzn do kobiet 
w XVIII-wiecznej Hiszpanii znajdujemy m.in. w Listach perskich (List LXXVIII) 
Monteskiusza:

Są przede wszystkim dewoci, a potem zazdrośni. Będą się najpilniej wystrzegać, aby 
nie wystawić żony na zakusy skłutego ranami żołnierza albo zgrzybiałego urzęd-
nika, ale zamkną je bez obawy w towarzystwie pobożnego braciszka z oczami spusz-
czonymi ku ziemi lub tęgiego franciszkanina, który czuwa nad ich wychowaniem. 
Pozwalają żonom pokazywać się z odsłoniętą piersią, ale nie ścierpieliby, aby ktoś 
widział obcas u ich trzewika. Powiadają wszędzie, że męczarnie miłości są bardzo 
okrutne; Hiszpanom okrutniejsze są niż innym. Kobiety tamtejsze, lecząc ich cierpie-
nia, zwykle odmieniają je na inne: często zostaje kochankowi długie i przykre wspo-
mnienie ugaszonej namiętności2.

Inny podróżnik, Casanova, jedna z najbardziej kontrowersyjnych osobowości 
wieku XVIII, poświęcił Hiszpanii aż pięć rozdziałów w VI tomie swych Wspo-
mnień. Autor ten stwierdza, że „Hiszpanie są mali, źle zbudowani, cechy ich fizjo-
nomii nie pozwalają uznać ich za pięknych. Kobiety natomiast są czarujące, pełne 
wdzięku i przychylności oraz ognistego temperamentu3.

Wiedzę o Hiszpanii i jej mieszkańcach w ówczesnej Polsce kształtowało przede 
wszystkim staropolskie piśmiennictwo geograficzne przeżywające w okresie XVIII 
wieku swój rozkwit, w mniejszym stopniu podręczniki do nauki historii oraz oświe-
ceniowa publicystyka.

W wieku XVIII nastąpiło w Polsce znaczne ożywienie w dziedzinie nauk geo-
graficznych, pojawiły się wtedy dzieła krajoznawcze poświęcone opisowi Europy. 
Możemy zaryzykować stwierdzenie, że właśnie podręczniki geografii, w mniejszym 
stopniu podręczniki do historii, chętnie czytane przez mieszkańców Rzeczypospolitej, 
były podstawowym i najważniejszym źródłem informacji o Półwyspie Iberyjskim.

Najpełniejszą, choć także utrzymaną w duchu „czarnej legendy”, charaktery-
stykę narodu hiszpańskiego odnajdziemy w osiemnastowiecznej polskiej prasie. 
Dawano tym samym wyraz trwałości zakorzenionych w polskim społeczeństwie 
stereotypów.

2 Ch. Montesquieu, Listy perskie. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 150–151.

3 J. Juderías, La leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero. 
Barcelona, b.r.w., s. 215.
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Jednym z nich jest artykuł opublikowany w „Magazynie Warszawskim” 
z 1785 roku4, opisujący charakter tego narodu. Tekst ten, utrzymany całkowicie 
w duchu Oświecenia, w sposób rzetelny przedstawia wady i zalety narodu hiszpań-
skiego. Wydaje się być swego rodzaju kompilacją krążących po ówczesnej Europie 
opinii o Hiszpanach, koncentrując się przede wszystkim na stereotypach dotyczą-
cych psychologii mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Odnajdziemy tu także infor-
macje o hiszpańskich damach, które zdaniem autora artykułu, są bardzo zazdrosne 
i mściwe w miłości.

Analizując opinie o Hiszpanii i jej mieszkańcach nie sposób nie wspomnieć 
o polskich turystach odwiedzających ten kraj w XVIII stuleciu. Wydaje się, że przy-
najmniej do połowy XVIII wieku nie zachował się żaden opis polskich wojaży 
po Hiszpanii5. Znany polski pisarz Ignacy Krasicki, wysłał do Hiszpanii bohatera 
swej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (1776). Utwór ten powiela 
wszystkie obiegowe opinie krążące w epoce Oświecenia na temat tego kraju, jego 
mieszkańców i instytucji6. Wiemy m. in. o pobycie w Hiszpanii hrabiego Jana Potoc-
kiego, etnografa i pisarza, a przy tym znanego podróżnika, autora relacji z wędrówek 
po krajach Orientu, przybyłego na dwór hiszpański wraz z ostatnim posłem Rzeczy-
pospolitej, Tadeuszem Morskim. Pobyt na Półwyspie Pirenejskim hrabiego Potoc-
kiego zaowocował powieścią Rękopis znaleziony w Saragossie, której akcja roz-
grywa się w na wpół realnej, na wpół wyśnionej iberyjsko-mauretańskiej scenerii. 
Odnajdziemy jeszcze w tej wizji echa wcześniej wspomnianej „czarnej legendy”, 
ale na plan pierwszy wysuwa się w tym dziele mauretańska przeszłość Hiszpanii 
i związane z nią legendy. Trzeba podkreślić, że Potocki dość dobrze poznał Hisz-
panię, gdyż przebył ją całą, od granicy z Francją po Gibraltar. Kiedy znalazł się 
w Kadyksie, wywołał u niego radość fakt, że może podziwiać „piękne Hiszpanki 
z włosami w siatkach”7. Wspomniany wcześniej Tadeusz Morski, w swym liście do 
Potockiego był raczej sceptyczny opisując negatywne cechy charakteru i fizjonomii 

4 Posadzy, op. cit., s. 54. Zob. Charakter Hiszpanów.„Magazyn Warszawski”. 1785. Tom 
II. Cz. 1, s. 322–325.

5 B. Rok, Zagraniczne podróże Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku. „Śląski Kwar-
talnik Historyczny „Sobótka”, z. 1–2, 1992, s. 171–178.

6 P. Sawicki, Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie/Los polacos y los españoles. 
Hombres, viajes, ideas. „Estudios Hispánicos”. Tom III. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1995, s. 24–26.

7 J. Potocki, Podróże. Tłum. J.U. Niemcewicz, Joanna Olkiewicz i L. Kukulski. Czytelnik, 
Warszawa 1959, s. 216.
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Hiszpanek: „Hiszpanka brzydka, sucha, żółta, gwałtowna i panująca, ale dowcipna 
i pracowita”8.

Najbardziej ciekawa okazuje się być jednak mało znana relacja litewskiego ber-
nardyna Juwenalisa Charkiewicza (?-1788)9, który w 1768 roku odbył swą hisz-
pańską podróż na kapitułę generalną zakonu bernardynów. Szczegółowy opis tej 
podróży przechowywany był w bibliotece bernardynów wileńskich i wydany dru-
kiem w 1824 roku w wileńskim piśmie „Dzieje Dobroczynności Krajowej i Zagra-
nicznej”. Odnajdziemy tu ponad 20 stron poświęconych pobytowi Charkiewicza 
w Hiszpanii10.

Charkiewicz przedstawił ogólną charakterystykę narodu hiszpańskiego. Odno-
simy wrażenie, że Hiszpanie nie za bardzo przypadli mu do gustu. Uroda kobiet 
wywołała u niego raczej mieszane uczucia:

Ogółem mówiąc o Hiszpanii, jest lud czarny i niepiękny, nieochędożny na 
kształt naszych Żydów. […] Na głowie czepcy plecione z jedwabiu z kutasikiem 
wiszącym tak kobiety, jako i mężczyźni mają, częściej jednak kobiety widzieć żad-
nego na głowie odzienia nie mające, oprócz welonu z surowego płótna, jak worek 
jaki spiczasty wiszącego do pasa, abo chustkę na warkoczu, czyli płachtę jaką 
powiesi. Mężczyźni po miastach mają płaszcze długie, szerokie w cyrkuł krojone 
i kapelusze okrągłe. I te jest odzienie u prostszych. Godniejsi zaś używają fran-
cuskiego stroju, a kobiety dystyngwowane nazbyt się bielą, a na głowie oprócz 
zausznic, klejnotów rzadko która co ma w stroju11.

Półwysep Iberyjski w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników

W wieku XIX Hiszpanię odwiedzają zagraniczni turyści, różnią się oni jednak od 
podróżników z poprzednich epok. Na pierwszy plan wybija się podróżnik roman-
tyczny, zainteresowany swoistą egzotyką i malowniczością Półwyspu Iberyjskiego, 

8 Kucharski, op. cit., s. 226.
9 J. Charkiewicz: Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę 

jeneralną Zakonu Mniejszych Braci św. Franciszka, to jest Bernardynów, odprawionej w roku 
1768. Wilno 1824. Oprac. Bogdan Rok: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1998.

10 Ibidem, s. 110–138. Zob. także C. Taracha: Diariusz podróży hiszpańskiej księdza Juwe-
nalisa Charkiewicza z 1768 roku. W związku z książką Bogdana Roka, Diariusz podróży hisz-
pańskiej… „Studia Historyczne”, R. XLIII, z. 3 (170), 2000, s. 521–532.

11 Charkiewicz, op. cit., s. 110–138.
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wabiony duchem przygody, poszukujący nowych i nieznanych doznań w obsza-
rach nieskażonych dotąd nowoczesnością. Romantyczny turysta zaabsorbowany był 
poszukiwaniem tego, co charakterystyczne i oryginalne.

Dziewiętnastowieczni podróżnicy odwiedzający Hiszpanię – Washington 
Irving, George Borrow, Richard Ford, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Pro-
sper Merimée, jak również podróżujący wnieśli swój wkład do „hiszpańskiego” 
rozdziału romantycznych wędrówek po zakątkach Europy oraz przyczynili się nie-
wątpliwie do utrwalenia egzotycznego, wręcz orientalnego obrazu Hiszpanii12.

Owa egzaltacja hiszpańskością (españolidad lub españolada, jak nazwał to 
zjawisko Francisco Ayala) odnalazła swoje odzwierciedlenie w utworach Lorda 
Byrona (Lovely girl of Cadix), Victora Hugo (Ruy Blas), Edgara Quineta (Mes 
vacances en Espagne), Alfreda de Musset (Les Cartes d’Espagne et l’Italie), Ale-
xandra Dumas (Don Juan, Impressions de voyage. De Paris à Cadix), Washingtona 
Irvinga (Cuentos de la Alhambra) czy też w Carmen Prospera Merimée (1847) oraz 
jej operowej adaptacji Georga Bizeta (1875).

Zdumiewa nas stereotypowy obraz Hiszpanii. Jak pisał Gautier: „galanteria, 
papieros i fabrykowanie zasad wystarczą, aby w przyjemny sposób wypełnić 
żywot Hiszpanom”13. Symbolem tego, co hiszpańskie była oczywiście Andaluzja 
i „cygańskość” (flamenquismo).

W ostatnich dekadach XIX wieku romantyczny turysta ustępuje miejsca 
podróżnikowi-badaczowi, który przemierzając Półwysep Iberyjski kierował się 
raczej obowiązkami zawodowymi i wykazywał większą surowością i skrupulatno-
ścią w swych opisach Hiszpanii, jak na przykład dziennikarz Toste czy inżynier 
Gruner. Nie brakuje oczywiście wśród odwiedzających Hiszpanię romantycznych 
wędrowców, takich jak Edmund de Amicis14.

W XIX stuleciu obecność Polaków na Półwyspie Iberyjskim staje się coraz 
bardziej powszechna. Z czego wynikało owo większe zainteresowanie Hiszpanią? 
Stała się ona na nowo odkryciem, bogatym źródłem oryginalnych wrażeń w starej 
i nazbyt już zbadanej Europie, a także inspiracją dla pisarzy (Jan Potocki, Henryk 
Sienkiewicz), romantycznych poetów (Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz), 

12 Zob. R. García Cárcel, La leyenda negra. Historia y opinión. Alianza Editorial S.A., 
Madrid 1992; J. Sánchez Galera, Complejos históricos de los españoles. Libroslibres, Madrid 
2004; I. Robertson, Los curiosos impertinentes. Viajeros ingleses por España desde la accesión 
de Carlos III hasta 1855. Ed. Serbal Barcelona-Madrid 1988.

13 García Cárcel, op. cit. s. 191.
14 Ibidem, s. 193.
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artystów (Fryderyk Chopin, Wojciech Kossak), inżynierów i uczonych (Tomasz 
Franciszek Bartmański, Józef Feliks Zieliński, Adolf Pawiński, Wincenty Luto-
sławski, Aleksander Hirschberg) czy zwykłych podróżników odwiedzających 
„hesperyjskie ogrody” w tamtym okresie. Wystarczy wymienić chociażby Teo-
dora Tripplina, Karola Dembowskiego, Aleksandra Hołyńskiego, Józefa Tańskiego, 
Ignacego Skrochowskiego, Józefa Tadeusza Wawela-Louisa, Ferdynanda Hoesicka 
(Hösick’a) czy Stanisława Przybyszewskiego15. Listę tę można uzupełniać – i oczy-
wiście kontynuować, wkraczając już w XX stulecie. Wiek XIX to również obecność 
legionistów uczestniczących w epopei napoleońskiej oraz wojnach karlistowskich16.

Większość polskich wędrowców spisywała swoje iberyjskie przeżycia 
i doświadczenia. Relacje z ich hiszpańskiego grand tour w formie książek, arty-
kułów, listów, reportaży i esejów, stanowią ciekawe i pełne ekspresji źródło 
poznania Hiszpanii i jej mieszkańców, a równocześnie świadczą o rosnącym zafa-
scynowaniu historią i kulturą iberyjską, niejednokrotnie o autentycznym olśnieniu, 
jakiego doznawali przy osobistym zetknięciu z przyrodą półwyspu, jego sztuką, 
architekturą oraz literaturą.

Hiszpania zdumiewała, nie tylko naszych rodaków, rozmiarami swego teryto-
rium, kolorytem, różnorodnością, bogatym folklorem, wspaniałą, niezwykle ory-
ginalną architekturą i sztuką oraz obyczajami. W większości relacji utrzymanych 
w konwencji turystycznej odnajdujemy opisy poszczególnych regionów i miast 
Hiszpanii, informacje dotyczące ukształtowania terenu, warunków klimatycznych 
oraz mieszkańców, w tym również kobiet.

15 P. Sawicki, Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków 
w latach 1838–1930. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 11–53, 
54–96, 97–108, 109–123, 124–135, 136–155, 156–174, 175–231, 232–252, 253–286.

16 Zob. pamiętniki i wspomnienia uczestników walk, m. in. Łubieński T., Krótki opis bitwy 
pod Somo-Sierrą 1821; Wojciechowski K., Pamiętniki moje w Hiszpanii. Warszawa 1845; Chło-
picki J.,Pamiętniki. Wilno 1849; Niegolewski A., Somo-Sierra. Poznań 1854; Mroziński J., 
Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809 ze względem szczególnym na czynności kor-
pusu polskiego. Kraków 1858; Załuski J., Wspomnienia o pułku lekkokonnym gwardii. Kraków 
1865; Broekere S., Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808–1814). Warszawa 1877; Brandt H., 
Wspomnienia z wojen w Hiszpanii i Rosji w roku 1808–1812. Warszawa 1878; Przyborowski 
W. [pseud. Zygmunt Sulima], Polacy w Hiszpanii (1808–1812) przez Zygmunta Lucjana Sulimę. 
Warszawa 1888. Zob. Magdalena Świątek,, Od Somosierry do Saragossy. Pamiętnikarskie i lite-
rackie świadectwo udziału Polaków w hiszpańskiej Wojnie o Niepodległość (Praca doktorska). 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006 oraz Grzegorz Bąk, La Guerra de la Independencia 
Española vista por los soldados polacos. “Eslavística Complutense” 3, 2003, s. 217–237.
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Zagraniczni autorzy: rosyjski pisarz, krytyk literacki i zamożny kupiec Wasilij 
Botkin (1812–1869), francuski hispanista Gustave Doré (1832–1883), historyk 
sztuki Jean Charles Davillier (1823–1883) i pisarz Henri Beyle Stendhal (1783–
1842), charakteryzując Hiszpanki używali określenia „rasa iberyjska”. Ich zda-
niem jej wyróżnikiem obok zgrabnej talii, małych stóp, były również duże, czarne 
oczy, czarne i gęste włosy, drobne, delikatne dłonie, subtelne rysy twarzy, ener-
giczne spojrzenie i charakterystyczny sposób poruszania się. Jako najdoskonalsze 
wyrażenie „typu hiszpańskiego” uznawano mieszkanki Andaluzji. Poeta i pisarz 
José Blanco White (José María Blanco y Crespo, 1775–1841) uznawał je za „praw-
dziwie czarujące”, zaś Prosper Merimée (1803–1870) opisywał je jako istoty „sto-
sunkowo niskiego wzrostu, o zębach białych jak porcelana z Sevres, bujnych czar-
nych i długich włosach spinanych grzebieniem”. O zalotnych, „figlarnych oczach” 
Andaluzyjek pisał również jeden z czołowych romantyków francuskich, Alfred 
de Musset (1810–1857), a także lord George Gordon Byron (1788–1824). Wspo-
mniany Botkin zauważał, ostrzegając przed łatwością uwiedzenia przez kobiety, że 
w kokieterii Andaluzyjek jest coś „tygrysiego”, w uśmiechu „dzikiego”, a w naturze 
nerwowego i wojowniczego17. Filozof, uczony i polityk Wilhelm Humboldt (1767–
1835) zwracał uwagę, że zalotność, uwodzicielstwo i kokieteria kobiet hiszpańskich 
często graniczy z bezwstydnością.

Obok urody, wędrowców urzekał sposób zachowania się i cechy charakteru 
tamtejszych kobiet. Podkreślano niespotykaną w innych krajach naturalność, spon-
taniczność, odwagę i bezpośredniość w kontaktach. Atrakcyjność Hiszpanek pod-
kreślała również ich garderoba. Podróżników czarowały mantylkami i baskinkami. 
Wrażenie erotyzmu wzmagały kwiaty wpinane we włosy oraz wachlarze. Blanco 
White nazywał je „czarodziejską różdżką, której moc łatwiej czuć niż wytłuma-
czyć”. Magia wachlarza polegała na tym, że służył on kobietom do dyskretnego 
porozumiewania się z drugą osobą za pomocą umownych znaków. Służył także do 
ukrycia uśmiechów, szeptów, mimiki i wyrażania stanów emocjonalnych. Sekretny 
język wachlarza był nie tylko wyrazem kokieterii, ale i odpowiedzią na obyczajowy 
rygor18.

17 Obtułowicz, Kobieta hiszpańska…, op. cit., 2004, s. 82–83; zob. także B. Obtułowicz, 
Kobieta hiszpańska w diariuszach podróżników zagranicznych u schyłku Oświecenia i w epoce 
Romantyzmu. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 17. Studia Historica II”, Kraków 
2003, s. 127–144; W. Botkin, Listy o Hiszpanii. Przeł. W. Śliwowska. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 92, 124–125, 182, 209, 212.

18 Obtułowicz, Kobieta hiszpańska…, op. cit., 2004, s. 97.
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Opisy podróżników dotyczą zarówno kobiet wytwornych i wykształconych, jak 
również kobiet z plebsu. Te pierwsze brały aktywny udział w życiu towarzyskim i kul-
turalnym. Zakładały salony, organizowały spotkania towarzyskie. Blanco White pisał, 
że nie tylko kobiety z elity otaczały się szerokim kręgiem znajomych i przyjaciół 
praktykując zwyczaj wzajemnych odwiedzin. W czasie tych spotkań nie obowiązy-
wała żadna etykieta, dlatego atmosfera była swobodna. Młode panny mogły bez skrę-
powania oddawać się flirtom, uwodzeniu i amorom. Inną rozrywką, w której szcze-
gólnie gustowały Hiszpanki była korrida. Botkin nazywał je „świętem namiętnych 
kobiet”. Pisał, że w okolicach Tarify nad Cieśniną Gibraltarską kobiety obserwując 
walki byków doznawały takich emocji, że kłuły szpilkami mężczyzn chowających się 
przed przepędzanymi ulicami, rozjuszonymi zwierzętami19. Podobne spostrzeżenia 
znajdziemy u lwowskiego historyka Aleksandra Hirschberga (1847–1907). Naszym 
oczom ukazuje się spontaniczna reakcja uczestników tego spektaklu: […] Ze wszyst-
kich stron wznoszą się gromkie okrzyki, świst i śmiechy szydercze. Najnamiętniej 
zachowują się kobiety. Rozprawiają z wzrokiem płonącym i z ożywieniem nieda-
jącym się opisać, ręce ich i wachlarze w ruchu nieustannym, a w chwili największego 
oburzenia rzucają na arenę skórki z pomarańcz i cygareta niedopalone20.

Sporo miejsca wędrowcy poświęcali wykształceniu kobiet. Najczęściej byli 
zdziwieni niskim poziomem edukacji, jak i niewielką ilością szkół żeńskich. Co 
zaskakujące, niewykształcone panny cieszyły się atencją wśród mężczyzn. Zachwy-
cony Botkin pisał, że przy niepospolitym wdzięku Andaluzyjek, przy ich „żywości 
umysłu, bogactwie fantazji, celnym dowcipie”, właśnie ignorancja nadaje im swo-
istą oryginalność. „Chętnie oddałbym za nie ową książkową wiedzę najbardziej 
wykształconych pań. Córka pierwszego lepszego, niemieckiego mieszczanina ma 
tysiąc razy więcej wiadomości niż najbardziej wykształcona pani andaluzyjska. 
Andaluzyjka jednak posiada zadziwiającą umiejętność obywania się bez tych 
wszystkich wiadomości”21.

Oczywiście nie brakuje wśród zagranicznych autorów opinii negatywnych, 
a nawet zaprzeczenia istnienia tzw. „typu hiszpańskiego”. Théophile Gautier (1811–
1872) negował realne istnienie tego typu urody, a nawet wiązał cechy kojarzone 

19 Ibidem, s. 115. Zob. Botkin, op. cit., s. 170. Zob. także Obtułowicz, Kobieta hisz-
pańska w diariuszach…, op. cit., 2003, s. 127–144.

20 A. Hirschberg, Hiszpania. Wspomnienia z podróży. Wstęp i oprac. Cezary Taracha. 
Mado, Toruń 2003, s. 79–80.

21 Zob. Obtułowicz, Kobieta hiszpańska…, op. cit., 2004, s. 153 oraz Botkin, op. cit., 
s. 125, 133–134, 210–211.
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z tym określeniem z „typem arabskim lub moryskowskim”. Nie wszystkie Hisz-
panki były czarnookimi brunetkami, gdyż spotkać wśród nich można blondynki, 
szatynki i osoby o niebieskich oczach. Doré i Davillier zaprzeczali również popular-
nemu stereotypowi wysmukłej i zgrabnej Hiszpanki22.

Hiszpańskie kobiety w oczach Polaków

Wśród polskich podróżników opinie są podzielone. Niemniej jednak wielu z nich 
było oczarowanych urodą mieszkanek półwyspu. Zdecydowana większość męż-
czyzn określała Hiszpanki mianem najpiękniejszych kobiet na świecie. Zazwyczaj 
byli to żołnierze napoleońscy, którym wdzięki Hiszpanek odpowiadały w takim 
stopniu, że niektórzy z nich brali je za żony i pozostawali na stałe na Płw. Pirenej-
skim lub przywozili do kraju swe hiszpańskie małżonki. Zdaniem Stanisława Bro-
ekere Hiszpanki to „prawie wszystkie brunetki, rzadko kiedy można widzieć blon-
dynkę, mają włos czarny, oko duże tego koloru i wypukłe, usta małe, twarz takąż 
i drobną, która nadaje im nadzwyczaj miłą i powabną postać; nogi i ręce mają także 
małe i drobne”23. Jednak autorem prawdziwych peanów na cześć urody hiszpań-
skich kobiet jest młody polski oficer, Michał Popiel. Spędził on podobno wiele 
upojnych chwil wśród urodziwych mieszkanek Kastylii „mających czarne, przeni-
kliwe oczka, piękną kształtność kibici, małą pulchną rączkę i nóżkę nie większą, 
tok piersi pełnej powabów, rysy twarzy nadobne, kształtne i szlachetne razem, usta 
pełne wdzięków i każde ruszenie ciała uwodzące duszę”24. Podkreśla również nie-
bywałą skłonność Hiszpanek do gorących romansów i miłosnych przygód. Zdanie 
to podzielali m.in. Karol Dembowski (1808–1863), inżynier, syn polskiego legio-
nisty i Włoszki. Dembowski poświęca również fragment kobiecie z ludu, manoli, 
jak sam pisze „typowi kobiecemu jedynemu w Hiszpanii, nie znajdującego podob-
nego sobie w żadnym innym kraju”25:

22 Obtułowicz, Kobieta hiszpańska…, op. cit., 2004, s. 83.
23 S. Broekere, Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808–1814). Warszawa: drukiem Józefa 

Ungra 1877, s. 258 i 271.
24 M. Popiel, Wspomnienia o Hiszpanii, „Słowianin”. Lwów 1837, tom I, s. 110. Zob. 

także Kucharski, op. cit., s. 227.
25 Ch. Dembowski, Deux ans en Espagne et en Portugal pendant la guerre civile 1838–

1840 par le baron Charles Dembowski, Paryż. 1841. (w): P. Sawicki, Hiszpania malowniczo…, 
op. cit., s. 69.
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Nosek ma nieco zadarty, płeć jasną, a powieki zachwycające. Jej kibić jest zgrabna, 
a suknia, zaledwie sięgająca łydki, pozwala dojrzeć uroczą nóżkę, odzianą w ażurową 
jedwabną pończoszkę i wykwintnie obutą. W pogardzie ma kapelusz i splata swe 
włosy w drobne warkocze, z których formuje rodzaj wysokiego kosza. Swe wyrazi-
ste i pełne pasji oblicze z wielkim smakiem okala mantylą zdobną aksamitem i para-
duje wolnym krokiem, z ręką złożoną na biodrze, a uśmiech nigdy nie pojawia się na 
jej ustach […]. Szyja manoli nosi często znak jakiejś blizny, z której jest niezwykle 
dumna, jest to bowiem dowód na to, że była zazdrośnie kochaną […].

Dembowski opisuje również kobiety z innych regionów, np. asturyjskie wie-
śniaczki26 oraz wspomina o bohaterskiej postawie i patriotyzmie niektórych Hisz-
panek, jak np. o Agustinie Zaragoza y Doménech, znanej jako Agustina de Aragón, 
bohaterskiej uczestniczce wielu bitew z lat 1808–1813, której przyznano – jako 
pierwszej kobiecie w Hiszpanii – tytuł oficerski, czy o Marii de la Consolación 
Azlor, hrabinie de Bureta. Również w relacjach polskich żołnierzy Napoleona 
można znaleźć wiele przykładów bohaterstwa hiszpańskich kobiet i ich udziału 
w walkach partyzanckich27.

Teodor Tripplin (1813–1881), lekarz, powieściopisarz, podróżnik, autor 9-tomo-
wych Wspomnień z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Pań-
stwie Marokańskim zachwycał się szczupłą talią Hiszpanek oraz ich drobnymi sto-
pami. Pisarz Tripplin doszedł do przekonania, że walorom mieszkanek Półwyspu 
Iberyjskiego sprzyja szczególnie południowy klimat. Dlatego właśnie Hiszpania 
obfituje jego zdaniem w najpiękniejsze kobiety na świecie.

U Tripplina odnajdujemy wiele innych fragmentów oddających zachwyt autora 
nad urokami mieszkanek półwyspu, np. Andaluzji28:

A Andaluzka! Jakże tęskne jej oczy, jak wymowny, ponętny, pragnący ich wyraz, 
a zarazem jak ogniste i rozkazujące te spojrzenia! Jak są powabne w swych czar-
nych czerwono podszytych mantylkach, w owych różowych baskinkach czarną deli-
katną koronką obszytych! Spod tych baskinków wyglądają w płyciuteńkich trzewicz-
kach dwie nóżki, drobne, okrągłe, zgrabne, co cię zachwycą, zdumieją. I one lubią 
zabawy, swobodę, tańce, śpiewy; z pierwszego wejrzenia można by je posądzić o pło-
chość, ale bliżej dostrzeżesz, jak wiele jest pomiędzy nimi dziewic szlachetnych, co 

26 Ibidem, s. 89–90.
27 Kucharski, op. cit., s. 231.
28 T. Tripplin, Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii 

i Państwie Marokańskim przez dra […]. Warszawa 1851–1852. (w): P. Sawicki, Hiszpania 
malowniczo…, op. cit., s. 23.
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nie rozrzucają swych uczuć, nie rozdrabniają kokieterią, ubieganiem się za chwilową 
radością, przechodnim szczęściem.

Rozpływa się również nad wdziękami mieszkanek Walencji, krytykując jedno-
cześnie ich fałszywość29:

Walencja słynie z piękności swych kobiet prawie tyle, ile Kadyks i Malaga. Charakter 
walencjańskich piękności różny jest od andaluzkiego. Walencjanki roślejsze są i wię-
cej imponujące od jak Andaluzki, powabniejsze jednakże i w ruchach nadobniejsze 
od Kastylianek. W wargach pełnych, uczuciem rozkosznym nabrzmiałych, przebija 
się wiele woli, we wzniesionym do nieba czole wiele dumy, twarz klasycznej regular-
ności wyraża pojętność, oko bystrość i śmiałość. Tak jest! czartowskiej są piękności 
kobiety walencjańskie, ich spojrzenia niebezpieczniejsze od puginałów, a serca ich to 
gniazda padalców. Fałszywość Walencjanek w przysłowie weszła, gdyż rozum, gdy 
we wrzącej duszy kobiecej z namiętnością walczy, zawsze do nieufności, przywidzeń 
zemsty budzi. (Podkreślenie moje: NP)

Publicysta i technik Józef Feliks Zieliński (1808–1878) skupia się raczej na 
wyglądzie mieszkanek Madrytu, podkreślając, że noszą „[…] suknie sute, z trzema 
falbanami […] wykrojone na piersiach. Mantyle i zasłony z tyłu głowy zawieszone. 
Głowy ubrane we włosach często kwiatami. Twarze nieszpetne, pełne wyrazu, oso-
bliwe oczy i brwi, bladość nawet odbijająca się przy świetle wieczornym. […] Kibic 
Hiszpanek rzeczywiście smagła i pełna ruchu, ruch bioder może zanadto znaczny. 
Głos często chrypko waty, rozstrojony […]”30.

Uwagi dotyczące nie tylko kobiecej powierzchowności, lecz i ubioru odnaj-
dujemy również u kolejnego polskiego podróżnika z drugiej połowy XIX wieku, 
Adolfa Pawińskiego (1840–1896). Ten historyk i archiwista, autor 2-tomowej 
książki Hiszpania. Listy z podróży, jednego z najważniejszych XIX-wiecznych 
polskich opracowań o Hiszpanii, w swych listach z hiszpańskich wojaży tak pisał 
o kobietach31:

29 Ibidem, s. 44–45.
30 J.F. Zieliński, Wspomnienia z tułactwa. Z rękopisów Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu i Biblioteki Narodowej opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Elwira Wró-
blewska. Warszawa 1989. (w): p. Sawicki, Hiszpania malowniczo…, op. cit,, s. 142.

31 A. Pawiński, Hiszpania. Listy z podróży. Warszawa 1881. (w): P. Sawicki, Hiszpania 
malowniczo…, op. cit., s. 224. 
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[…] Wiejska kobieta, miejska dziewoja umie sobie dodać wiele poetycznego 
wdzięku, kładąc między sploty kruczych włosów białe róże. Na wsiach przewa-
żają jaskrawe barwy sukien: amarantowa sukienna spódniczka, na piersi zarzucona 
pąsowa chusteczka, a od tego żywego tła jak dwie iskry błyskawiczne odbijają czarne 
oczy. W mieście przeważa – rzecz dziwna wobec tych wielkich upałów i na łonie tej 
barwnej natury – czarny kolor ubrania Andaluzek. Wszystkie jak zakonnice w czar-
nych sukniach. Włosy ubrane z niezwykła starannością. Zdobi je świeża biała róża, 
która cały tu rok kwitnie w ogrodach. Mantilla na głowie, czarna jak welon powiewny 
opadająca na ramiona, stanowi zamiast kapelusza jedyne ubranie i przykrycie głowy. 
Rzadko gdzie na ulicy spotkać można odmienny jaśniejszy strój kobiecy: będzie to 
pewnie cudzoziemka […].

Nie wszystkie jednak opinie są pochlebne, jak na przykład u Aleksandra Hołyń-
skiego (1816–1893), który opisując Hiszpanki przestrzega czytelnika w następu-
jący sposób, stwierdzając, że „[…] kobiety, obdarzone regularnymi rysami twarzy, 
nie są ni piękne, ni ładne; postać mają smukłą i wysoką. […] Nie szukajmy tu 
drobnej stópki czy zmysłowo uwypuklonych bioder, owych rozkosznych powabów 
Andaluzyjek”32.

Podobnie ciekawe obserwacje odnajdziemy także u autorów przemierzających 
Hiszpanię u schyłku XIX stulecia, na przykład u wspomnianego wcześniej Alek-
sandra Hirschberga. Już na początku jego relacji mamy pierwszy opis mieszkańców 
półwyspu, a właściwie jego mieszkanek:

Towarzystwo składało się przeważnie z przedstawicielek płci pięknej. Seniory i senio-
rity, o cerze smagłej i śmiałym, niekiedy nawet wyzywającym spojrzeniu, z powodu 
letniej pory przebrane w suknie lekkie, prawie przejrzyste, zajmowały większą część 
kanapek. Niektóre z nich leżały drzemiąc, oparłszy głowę o poręcze kozetek, inne 
paliły papierosy.
Chociaż wszystkie niewątpliwie należały do warstw wyższych, kilka z nich bardzo 
wyraźnie zdradzało wybitny typ kastylijski. Oprócz rysów charakterystycznych, zna-
mionowała je pewna swoboda w zachowaniu się, która jeżeli nie raziła, to przynaj-
mniej uderzała każdego, przywykłego do europejskich form towarzyskich.
[…] Wkrótce spostrzegłem, że wszystkie nie tylko były mocno sperfumowane, ale 
nadto, że każda z nich miała u paska trzy lub cztery flakony, z których niekiedy skra-
piała suknię swą lub chustkę do nosa. Później zauważałem, że zwyczaj ten powszech-
nym jest u kobiet hiszpańskich z warstw średnich i wyższych, tak dalece, że jeżeli 

32 A. Hołyński, Coup d’oeil sur les Asturies. Notes extraites d’un voyage en Espagne. 
Par A. H…i, Paryż 1843. (w): P. Sawicki, Hiszpania malowniczo…, op. cit., s. 107.
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następnie, gdy bawiłem w Biarritz albo w Bajonnie, zaleciał mię kiedy mocny zapach 
lichej perfumy, zawsze przekonywałem się, że w moim dalszym lub bliższym sąsiedz-
twie znajdowała się jakaś Hiszpanka!33

W wielu ocenach pobrzmiewają elementy rzeczywistej obserwacji, ale również 
pewne stereotypy, w których czai się echo „czarnej legendy”.

Jak wiadomo, ludność nadbrzeżną Katalonii stanowią potomkowie dawnych Feni-
cjan i Greków, którzy już w czasach odległej starożytności zakładali tu liczne osady. 
[…] Dzięki też tej kolonizacji Katalończycy przedstawiają nierównie lepiej zacho-
wany typ grecki niż dzisiejsi mieszkańcy Hellady albo też nadbrzeżnych okolic Tracji 
i Azji Mniejszej. Osobliwie kobiety odznaczają się czystością rysów greckich i wielce 
różnią się od niewiast kastylijskich. Kastylianki są przeważnie niskiego lub śred-
niego wzrostu, krępe i barczyste, o kształtach głowy bardziej okrągłych niż owalnych. 
Cerę mają smagłą, a włos kruczy i gruby. Przeciwnie Katalonki są wysmukłe i bar-
dzo zgrabnie zbudowane; włos ich jest wprawdzie także czarny, ale nader delikatny 
i bujny. Jeszcze więcej uroku nadaje im nader harmonijny owal twarzy i rysy praw-
dziwie greckie, jako też dziwna białość cery, którą tak rzadko spotykamy na południu. 
[…] Śmiało też mogę powiedzieć, że nigdzie nie widziałem tak wiele kobiet pięk-
nych, o inteligentnym i szlachetnym wyrazie twarzy, jak na ulicach Barcelony34.

Polskich wędrowców podróżujących po Półwyspie Iberyjskim interesują ludzie, 
typy pewnych postaw. W sposób bardzo plastyczny przedstawiają oni mieszkańców 
różnych regionów, miast, wiele uwagi poświęcają kobietom itd. W niektórych opra-
cowaniach odnajdziemy wręcz obszerne rozdziały będące interesującym studium 
narodowego charakteru Hiszpanów, jak na przykład u geografa i kartografa Stani-
sława Stroynowskiego (1820–1878).

W Podróży po Europie w Obrazach […]35 Stroynowski opierając się na opra-
cowaniach innych autorów, m.in. Teodora Tripplina, Jana Stelli Sawickiego czy 
Tomasza Dziekońskiego, w następujący sposób charakteryzuje hiszpańskie damy:

33 Hirschberg, op. cit., s. 26.
34 Ibidem, s. 32–33.
35 S. Stroynowski, Podróż po Europie w Obrazach. Opisy malownicze krajów, ludów 

i obyczajów środkowej i południowo-zachodniej Europy, z najcelniejszych autorów ojczystych 
i cudzoziemskich, oraz własnych prac zebrał […]. Warszawa 1886. Zob. N. Posadzy, La imagen 
de España en el siglo XIX basada en el compendio de Stanisław Stroynowski Podróż po Europie 
w Obrazach. “Estudios Hispánicos”. Wrocław. Tom XV, Wrocław 2007, s. 201–208.
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[…] Kobiety madryckie w ogóle są niepiękne. Każda prawdziwie ładna, jaką się zda-
rza spotkać, jest pewnie z Andaluzyi lub Walencyi. Francuzkie mody i obrzydliwy 
kapelusz wygnały prawie zupełnie hiszpańską mantylę, która tak do twarzy Hisz-
pankom. Ale za to wachlarz jest w ręku każdej. Tu się niemi kłaniają, witają, dają 
sobie znaki, rozmawiają. Upewniano mię, ze kobieta wachlarzem może powiedzieć 
wszystko co zechce […].
Kapelusze nie przenikły jeszcze do Sewilli; różnorodności w ubiorze niema, czarna 
koronkowa mantyla, czarna jedwabna suknia, krucze włosy, czarne oczy. W Andalu-
zyi spotykają się kobiety z cera bronzową. Są to ideały romansów i pieśni miejsco-
wych. Ten afrykański koloryt na delikatnych rysach twarzy andaluzkich nadaje im 
jakąś szczególną, dziką piękność […]36.

Jest rzeczą niemal pewną, że uroda mieszkanek półwyspu musiała być niesza-
blonowa, skoro skłaniała do refleksji niemal każdego cudzoziemca. Ponadto, oprócz 
urody zagranicznym wędrowcom imponował wygląd zewnętrzny tamtejszych 
kobiet, a mianowicie ubiór, fryzura, ozdoby, sposób poruszania się, zachowanie 
itd. W przypadku Hiszpanek zauroczenie to mogło mieć także związek z euro-
pejską romantyczną wizją tego kraju, której nieodłącznym elementem była postać 
urodziwej Hiszpanki. Wizję tę tworzyli zagraniczni turyści, malarze oraz pisarze 
romantyczni, m.in. Prosper Merimée (Carmen) czy Jan Potocki, polski prekursor 
romantycznego obrazu Hiszpanii, autor wspomnianego wcześniej Rękopisu znale-
zionego w Saragossie37.

Hiszpania w XVIII i XIX-wiecznych kompendiach geograficznych

W opracowaniach i kompendiach geograficznych wydanych w XVIII i XIX stu-
leciu nie znajdziemy, niestety, tylu barwnych opisów dotyczących przedstawi-
cielek płci pięknej. Wiedzę o Hiszpanii i jej mieszkańcach kształtowało przede 
wszystkim staropolskie piśmiennictwo geograficzne przeżywające w okresie XVIII 
wieku swój rozkwit, w mniejszym stopniu podręczniki do nauki historii oraz oświe-
ceniowa publicystyka. W wieku XVI-XVII polska opinia społeczna opierała się 

36 Stroynowski, op. cit., s. 232 i 241.
37 G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich. Wydawnictwo Literackie, Kraków-

-Wrocław 1984, s. 191. Zob. także J. Kieniewicz, Hiszpania w zwierciadle polskim. Novus 
Orbis, Gdańsk 2001, s. 23.
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przede wszystkim na informacji pochodzącej z literatury włoskiej lub niemieckiej. 
W wieku XVIII miejsce to zajmują źródła francuskie. Bardzo rzadko, wręcz wcale, 
polscy autorzy uciekali się do hiszpańskich źródeł.

W 1740 r. ukazało się dzieło Władysława Łubieńskiego (1703–1767) Świat we 
wszystkich swoich częściach większych i mniejszych […]38, opublikowane przez 
jezuitów wrocławskich. Autor (kanonik krakowski, gnieźnieński, potem biskup, 
arcybiskup i prymas Polski) przygotował swoje dzieło na podstawie obcych kom-
pendiów geograficznych. Łubieński zwiedził część Europy, m. in. Włochy, Francję, 
Niemcy i Holandię, ale nie dotarł, niestety, na Półwysep Iberyjski. Mimo to znaj-
dujemy w jego pracy rozdział poświęcony Hiszpanii i co ciekawe, jest to pierwszy 
dokładny opis tego kraju w polskiej literaturze geograficznej.

Trudno stwierdzić, czy autor jest przychylny, czy też nastawiony krytycznie do 
narodu hiszpańskiego. Trzeba mieć na uwadze fakt, że Łubieński nie dotarł do Hisz-
panii oraz to, że korzystał z wielu opisów dotyczących mieszkańców tego kraju, 
tworząc swego rodzaju kompilację i nie zajmując przy tym konkretnego stano-
wiska. Na uwagę zasługuje również fragment poświęcony hiszpańskim kobietom:

Hiszpańskie damy naywięcey się bielą i maluią, y twarz ich widzi się bydź iako kreda, 
rogówek wielkich zażywaią, bo kiedy się w nich dwie damy na ulicy znieydą, zawa-
dzić o siebie muszą, na głowce w same włosy się stroią, które im aż na uszach z wstę-
gami wiszą, na przodzie zaś głowa goła, stroje osobliwe maią y śmiechu godne, maiąc 
do w puł otwarte plecy gołe, etc.

Zaledwie małą wzmiankę o kobietach znajdujemy w kolejnym opracowaniu 
osiemnastowiecznym, dziele geograficznym księdza Franciszka Siarczyńskiego 
(1758–1829), pijara, profesora gramatyki, geografii i historii w Collegium Nobi-
lium, które ukazało się pod koniec okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej w latach 

38 W. Łubieński, Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych to iest 
w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach, prowincjach, 
wyspach i miastach. Geograficznie, chronologicznie y historycznie określony. Opisaniem religii, 
Rządów, rewolucji, praw, Zwyczaiów, Skarbow, Ciekawości y granic każdego kraiu z Autorów 
Francuskich, Włoskich, Niemieckich y Polskich zebranym przyozdobiony. Przez x…Scholastyka 
Krakowskiego, Kanonika Gnieźnieńskiego, Proboszcza Infułata Łaskiego. Wrocław 1740, 2 t. 
Informacje o Hiszpanii pochodzą ze s. 127–149. Zob. N. Posadzy, Kształtowanie się obrazu 
Hiszpanii i Hiszpanów w wydanych w języku polskim podręcznikach szkolnych do historii i geo-
grafii (do końca XIX w.) (Niepublikowana praca doktorska). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 
2007, s. 113–115.
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1790–17939. Autor bardzo szczegółowo przedstawia warunki naturalne, położenie, 
„rozległość”, zróżnicowanie klimatu, religię, język, nauki, „kształt rządu, „potęgę” 
(siły wojskowe) oraz „geografię dawną” (podział administracyjny i toponimię 
łacińską). Opisuje ponadto prawa hiszpańskie oraz „Dzieie Hiszpanii i iey królów” 
(do Karola IV z dynastii burbońskiej). Podkreśla małą gęstość zaludnienia, której 
przyczyną, jego zdaniem, miała być niepłodność Hiszpanek („[…] rzadko daie się 
widzieć, aby która po 30 roku rodziła, a powszechnie niemałą więcey dzieci, iak 
3 lub 4”). Źródłem takiego stanu rzeczy miała być ponadto panująca w tym kraju 
rozwiązłość powodująca wiele chorób wenerycznych (nawet wśród dzieci), emi-
gracja sporej liczby mieszkańców do Ameryki, polityka nietolerancji i „wielość 
klasztorów, niestosowna do małej ludności kraju”.

Pierwszym opracowaniem dziewiętnastowiecznym, w którym odnajdziemy 
informacje dotyczące również mieszkanek Hiszpanii jest książka pt. Obraz świata 
pod względem geografii, statystyki i historyi […]40, wydana w Warszawie w 1843. 
W tym dwutomowym wydaniu, opracowanym przez zasłużonego warszawskiego 
nauczyciela Tomasza Dziekońskiego (1790–1875), Hiszpanii poświęconych zostało 
aż trzydzieści stron. Na szczególną uwagę zasługuje bez wątpienia opis fizyczny 
i charakterologiczny mieszkańców Hiszpanii. Jest to, jak dotąd, jedna z najbardziej 
wnikliwych analiz zalet i wad mieszkańców tego kraju, oparta jednak na obcoję-
zycznych autorach, niestety. W podrozdziale zatytułowanym „Charakter, obyczaje 
i zwyczaje” wnikliwy czytelnik dowie się, że hiszpańskie kobiety „rzadko piękne, 
pospolicie nizkie, ale dowcipne, żywe”.

Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie opublikowane na początku lat 
pięćdziesiątych XIX wieku dzieło wspomnianego Tomasza Dziekońskiego z zakresu 
historii. Dziekoński realizując swe zainteresowania historyczne przedstawił swoim 
czytelnikom dwutomową historię Hiszpanii „podług najlepszych źródeł ułożoną”41. 
Podstawowymi źródłami, które posłużyły do napisania „historii” Hiszpanii były 
dzieła znanych dziejopisów francuskich, niemieckich oraz angielskich.

39 F. Siarczyński, Geografia, czyli opisanie naturalne, historyczne i polityczne krajów 
i narodów, 3 t. (tom 1 Warszawa 1790–1791, tom 2 i 3 Warszawa 1794). Warszawa. O Hiszpanii 
zob. tom 3, Xięga V. „O południowych Państwach Europy”, Rozdział I. „Hiszpania”, s. 257–
350. Opis mieszkańców we fragmencie zatytułowanym „Język. Nauki. Rękodzieła. Handel”.

40 T. Dziekoński, Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich 
krajów skreślony podług najlepszych źródeł. Z Mappami, herbami wszystkich państw i rycinami. 
Warszawa 1843, 2 t.,. Wiadomości o Hiszpanii w tomie 1, s. 66–67 oraz s. 120–151.

41 T. Dziekoński, Historya Hiszpanii podług najlepszych źródeł ułożona przez […] b. 
Dyrektora Gimnazyum. Z rycinami. Warszawa 1852–1853, 2 t
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W tomie pierwszym odnajdzie czytelnik m. in. tytuł: „Od czasów najdawniej-
szych do wkroczenia ludów germańskich, do roku 410 po narodzeniu Jezusa Chry-
stusa” (Księga pierwsza). W tej części znajduje się rozdział „Rzut oka na ziemię 
i lud hiszpański”, w którym autor charakteryzuje klimat i jego wpływ na charakter 
hiszpański, ukształtowanie terenu oraz cechy charakterologiczne mieszkańców róż-
nych regionów. Ciekawe spostrzeżenia czyni również autor pod adresem hiszpań-
skich kobiet:

Andaluzyanki za urocze istoty w całej Hiszpanii uchodzą, płeć ich, jak w ogóle 
wszystkich Hiszpanek, ani biała, ani delikatna, ale ma pozór czerstwości i zdrowia. 
Oko żywe, ogniste, i wabne, uśmiech miły i ujmujący, głos dźwięczny, kibić zgrabna, 
chód lekki, postawa naturalna, ruch swobodny i pełen wdzięku, ubiór wytworny. […] 
W końcu nie możemy pominąć postrzeżenia przez wielu wędrowników uczynio-
nego, że kobiety hiszpańskie, mianowicie stanów wyższych, i wzrostem i czerstwo-
ścią, przeważają mężczyzn; a mimo zupełny brak ukształcenia, mimo zaniedbane 
wychowanie, jaśnieją naturalnym dowcipem, choć nieraz dość swawolnym, osobli-
wie kobiety klass niższych. (Dziekoński 1852–1853, I: 28)42.

W 1853 roku ukazuje się kolejne dzieło zawierające w sobie wiadomości doty-
czące Półwyspu Iberyjskiego, a mianowicie Świat i jego mieszkańcy […] Wojciecha 
Szymanowskiego (1800–1861)43. Opis utrzymany jest w konwencji relacji podróż-
niczej, w której to w malowniczy sposób opisane zostają odwiedzane miejsca. Owej 
charakterystyki dopełniają zamieszczone kolorowe ryciny przedstawiające hiszpań-
skiego „zapaśnika” oraz tancerkę.

Lakoniczną wzmiankę dotyczącą edukacji kobiet odnajdziemy w podręczniku 
o Hiszpanii Gustawa Adolfa Klöden’a (1814–1885). Niemiecki geograf opisuje 
„Królestwo Hiszpańskie” w dziale czwartym poświęconym państwom europejskim 
(„Europa południowo-zachodnia czyli Romańska”)44. Zdaniem Klöden’a „wymiar 
sprawiedliwości w nędznym jest stanie”, „ledwie 1/7 część ludności umie czytać, 

42 Ibidem, t. 1, s. 28.
43 W. Szymanowski, Świat i jego mieszkańcy. Opis wszystkich krajów i ludów kulę 

ziemską składających, ich obyczajów, zwyczajów, religji, praw, osobliwości sztuki i tworów przy-
rodzonych trzech królestw natury. Dzieło równie dla rozrywki jak i ułatwienia nauki jeografji 
według najnowszych podróżników zebrane i napisane przez […]. Ozdobione 40 kolorowanemi 
i wyzłacanemi rycinami. Wilno1853, 2 t. O Hiszpanii zob. tom 1, rozdz. X, s. 149–165.

44 G.A. Klöden, Geografja Powszechna obszernie wyłożona podług G.A. Klöden’a 
uzupełniona szczegółowym opisem krajów Słowiańskich. Warszawa 1865. O Hiszpanii zob. 
s. 296–310.
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a 1/4 pisać; szczególniej zaniedbane wychowanie dziewcząt” [podkreślenie moje: 
NP], a „przemysł podupadły”45.

Pod koniec XIX stulecia ukazuje się kolejna książka, służąca „czytającej 
publiczności” za podręcznik, a nawet „rodzaj encyklopedii geograficzno-staty-
stycznej”, a mianowicie Geografia popularna […] Władysława Wicherkiewicza 
(ur. 1845)46. Publikacja ta przypomina swym układem wydane trzy lata wcze-
śniej, w 1886 r., dzieło wspomnianego już polskiego geografa i kartografa, Sta-
nisława Stroynowskiego (1820–1878) zatytułowane Podróż po Europie w Obra-
zach. Podobnie zresztą jak u Stroynowskiego, opisy poszczególnych miejsc czy 
charakterystyka mieszkańców zostały opracowane na podstawie różnych autorów, 
m. in. Elizeusza Reclusa (1830–1905), Jana Karola Davilliera (1823–1883), Pawła 
Gustawa Doré’a (1832–1883) czy czasopism, jak na przykład „Wędrowiec” (nr 
81 i 82 z 1864 r.).

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, dowiadujemy się, że „wzrostu są Hiszpanie 
średniego, prawie chudzi, ale muskularni i silni, oczy mają czarne i pełne wyrazu 
oblicze”. Hiszpanki natomiast są „tęższe, ale zgrabną mają kibić; ciemne włosy 
i ogniste oczy odbijają od śnieżnej białości płci”47. Autor przybliża nam nawet 
szczegóły dotyczące ubioru ówczesnych mieszkańców, zarówno z wyższych, jak 
i niższych warstw społeczeństwa, u których znaleźć można jeszcze elementy stroju 
narodowego:

Wyższe klasy są pod tym względem zfrancużone i przedstawiają tylko nędzne naśla-
dowanie bulwarowych paryzkich elegantów, kobiety wszakże chociaż i tu nie obeszło 
się bez przeważnego wpływu mody francuzkiej, zatrzymały zgrabną mantylę, która 
spacerowym miejscom hiszpańskim nadaje zupełnie oryginalny charakter48.

Kolejną i ostatnią właściwie wzmiankę na temat hiszpańskich kobiet, miesz-
kanek Andaluzji, odnajdujemy w dziele encyklopedycznym, najwybitniejszym po 
encyklopedii Orgelbranda polskim dziele tego typu z okresu zaborów, Wielkiej 

45 Ibidem, s. 297.
46 Wł. Wicherkiewicz, Geografia popularna czyli ziemia w malowniczych obrazach. 

Opisy najciekawszych krajów, ludów i miejscowości. Według najnowszych źródeł i najcelniej-
szych autorów opracował […]. Warszawa 1889, 2 cz. Wiadomości o Hiszpanii w części I na 
s. 18, 27–28, 95, 138–229; w części II na s. 19–25 (dodatek).

47 Ibidem, cz. I, s. 167.
48 Ibidem, s. 160.
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Encyklopedyi Powszechnej Ilustrowanej49, zwanej w skrócie encyklopedią Sikor-
skiego od nazwiska swego wydawcy. Hasło „Hiszpania” zajmuje w tej publikacji 
ponad trzydzieści stron. Charakterystyka Hiszpanii nie jest, niestety, wolna od ste-
reotypowego wyobrażenia o tym kraju. W opisie mieszkańców Andaluzji czy-
tamy, że mieszkańcy tego regionu są „średniego wzrostu, czarnych oczu i kruczych 
włosów, oliwkowej cery […]”, a „kobiety słyną z urody i postawy; w rysach twarzy 
przebija się niekiedy bardzo wyraźnie typ wschodni”50.

Podsumowanie

O czym świadczy tak nikła liczba komentarzy dotyczących hiszpańskich kobiet 
w literaturze geograficznej? Być może ich uroda nie była na tyle olśniewająca i nie 
zasługiwała na wzmiankę w relacjach podróżników i autorów kompendiów geogra-
ficznych. Jednakże przeczą temu liczne związki, zwłaszcza polskich legionistów, 
zakończone niejednokrotnie na ślubnym kobiercu. W większości opisów znajdu-
jemy fragmenty poświęcone wyłącznie wyglądowi, znacznie mniej miejsca zajmuje 
w nich rys charakterologiczny. Oprócz podkreślenia pozytywnych cech charak-
teru zarzucano hiszpańskim kobietom przede wszystkim dumę, wyniosłość, fałszy-
wość oraz niestałość w uczuciach. Pamiętniki żołnierzy napoleońskich wzbogaciły 
i uzupełniły ten opis o patriotyzm i bohaterstwo. Z całą pewnością możemy stwier-
dzić, że ideałem hiszpańskiej urody jest ciemnooka mieszkanka Andaluzji i ten typ 
powierzchowności wzbudzał najwięcej emocji wśród odwiedzających Hiszpanię 
mężczyzn, pochodzących w większości z krajów północnoeuropejskich, w których 
dominował inny kanon kobiecego piękna. To co odmienne, niewątpliwie przyku-
wało uwagę. Stąd nie powinno nas dziwić, że zachwycano się mieszkankami połu-
dniowej Europy. Potwierdza to większość opisów zagranicznych, jak i polskich 
autorów.

49 Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowana, 28 vol. (55 t.), Warszawa 1890–1914. 
„Hiszpania”. Warszawa 1901. Tom 29–30, zob. s. 67–101.

50 Ibidem, s. 114–116.
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Streszczenie

Celem artykułu będzie obraz, przede wszystkim fizyczny, mieszkanek Płw. Ibe-
ryjskiego w oczach polskich podróżników przemierzających terytorium Hiszpanii 
w wieku XVIII i XIX. Dodatkowo profil ten zostanie uzupełniony opisami znajdu-
jącymi się w polskojęzycznych podręcznikach do geografii i historii omawianego 
okresu. Do analizy i przedstawienia wyobrażeń na temat kobiecej urody i ubioru 
posłużą tylko wybrane teksty (m. in. „Magazyn Warszawski”, Juwenalis Charkie-
wicz, Tomasz Franciszek Bartmański, Teodor Tripplin, Karol Dembowski, Alek-
sander Hirschberg), biorąc pod uwagę ogromną ilość materiału źródłowego. Artykuł 
będzie również próbą odpowiedzenia na pytanie, co najbardziej intrygowało pol-
skich podróżników w hiszpańskich kobietach i czy w opisie mieszkanek półwyspu 
mamy do czynienia ze stereotypem.

Słowa kluczowe: Hiszpańskie kobiety, wizerunek kobiet, relacje polskich 
podróżników.

Abstract

The image of female inhabitants of the Iberian Peninsula in the eighteenth 
and nineteenth-century accounts of Polish travellers and in geographical 
compendia
The aim of the article is a picture, mainly the appearance, of the female inhabit-
ants of the Iberian Peninsula in the eyes of Polish travellers traversing Spanish terri-
tory in the XVIIIth and XIXth centuries. In addition, this profile will be supplemented 
with the descriptions found in Polish-language geography and history textbooks 
of the aforementioned period. Only selected texts (among others, “Warsaw Mag-
azine”, Juvenalis Charkiewicz, Tomasz Franciszek Bartmański, Teodor Tripplin, 
Karol Dembowski, and Alexander Hirschberg) will be used to analyse and present 
images of women’s beauty and clothing, taking into account the huge amount of 
source material. The article will also be an attempt to answer the question, what 
most intrigued Polish travellers in Spanish women and whether in the description of 
the inhabitants of the peninsula we are dealing with a stereotype.

Key words: Spanish women, image of women, accounts of Polish travellers.
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Национальный корпус как способ 
определения эквивалентности 

разноязычных лексем 
(на примере русских лексем «художник», «живописец» 

и английских лексем «artist», «painter»)

Введение

В современном обществе стремительно повышается значение культуры 
и искусства как важнейших механизмов саморазвития и самопознания чело-
века. Форма существования искусства – художественное произведение. 
И мало у кого вызывает сомнение тот факт, что художник – это тот, кто тесно 
связан с творчеством и с искусством. Для определения значений и оттенков 
значений русского слова художник были использованы толковые словари, 
анализ которых показал, что семантическая структура слова «художник» явля-
ется чрезвычайно сложной. И это влияет на качество переводимого текста, 
осложняя сам процесс перевода.

Английский язык и его значение в жизни общества

В наши дни английский язык играет важную роль во всех сферах жизни. 
Английский язык занимает особую позицию, постепенно превращаясь 
в язык, обозначаемый термином лингва франка. Следует отметить, что при 
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возрастающем количестве текстов, переводимых на английский язык, повы-
шаются требования к качеству переведенного текста, в том числе – и тексты, 
связанные с искусством. Поэтому исследование семантической структуры рус-
ских лексем «художник», «живописец» и их английских эквивалентов пред-
ставляется важным и необходимым.

Актуальность настоящего исследования определяется, прежде всего, 
стремительным развитием интернет-технологий, которые влияют на развитие 
методов исследования в лингвистике.

Национальный корпус как источник 
языкового материала

В последние десятилетия технический прогресс, а вместе с ним и появление 
многочисленных электронных ресурсов значительно облегчили не только 
повседневную жизнь, но и внесли весомый вклад в развитие методов исследо-
вания. Главной задачей исследования стал анализ изучаемых лексем в британ-
ском и русском корпусах. А также выявление контекста их использования для 
дальнейшего установления эквивалентности изучаемых лексем.

Необходимо указать на то, что исследователи столкнулись с трудностями 
обработки бесчисленных текстов в виртуальном информационном простран-
стве. Проблема трудоёмкости поиска материала сделала актуальным вопрос 
оптимизации этого процесса. На помощь пришли интернет-технологии: на 
стыке лингвистики и программирования возникло особое направление – кор-
пусная лингвистика.

Согласно лексикографическому описанию, «Корпусная лингвистика – 
лингвистические исследования, построенные на основе анализа аутентичных 
корпусов (баз данных) текстов. Корпусы письменных и устных текстов 
успешно применяются при обучении иностранному языку и в лингвистиче-
ской педагогике. Корпусная лингвистика ориентирована на прикладное изу-
чение языка, его функционирование в реальных средах и текстах. Позволяет 
определить частотность слов, лексико-грамматических конструкций в раз-
личных речевых жанрах»1.

1 Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, Новый словарь методических терминов и понятий 
(теория и практика обучения языкам), Издательство ИКАР, Москва 2009, с. 114.
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Согласно Википедии, «В лингвистике, кóрпус (во множественном числе 
допустимы две формы: кóрпусы и корпусá) – подобранная и обработанная 
по определённым правилам совокупность текстов, используемых в качестве 
базы для исследования языка. Они используются для статистического анализа 
и проверки статистических гипотез, подтверждения лингвистических правил 
в данном языке»2

Спрос на корпусные данные растет, а вместе с тем и повышается актуаль-
ность корпусной лингвистики. Корпуса могут помочь в улучшении показа-
телей работы электронных словарей и переводчиков; решить разнообразные 
научно-исследовательские задачи, способствующие пониманию устройства 
языка, истории его развития и предсказаний его изменения в ближайшем 
будущем; в оптимизации работы различных лингвистических систем и во 
многом другом.

Корпусная лингвистика является перспективным направлением и оче-
видно её дальнейшее развитие на всех уровнях, так как становятся всё более 
явными польза и удобство применения данного типа ресурсов в повседневной 
жизни и в работе. Одной из функций национального текстового корпуса, явля-
ется функция оптимизации сбора информации, что может оказаться полезным 
в ситуации, когда изучаются коммуникативные функции языковой единицы. 
Упорядочение имеющейся лексической выборки поможет выявить пробелы 
в собранном языковом материале, обнаружить новые лексические единицы, 
а также выявить частотность употребления лексем в устной и письменной речи.

Проблема определения степени эквивалентности 
русских и английских лексем

Причиной для проведения исследования семантической структуры слова 
«художник» послужила попытка выявления значения русского слова «живо-
писец» и перевода его на английский язык, поскольку первым ближайшим 
синонимом анализируемому слову «живописец» в русском языке было слово 
«художник». Так, согласно данным широко известного словаря С.И. Оже-
гова, живописец – это художник: «ЖИВОПИСЕЦ, -сца, м. Художник, 

2 Свободная энциклопедия Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпус (по 
состоянию на 16 июля 2019).
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занимающийся живописью»3. Вышеупомянутое определение позволяет гово-
рить о том, что слова живописец и художник связаны родовидовыми отно-
шениями: в родовое понятие «художник» входит составным компонентом его 
видовое понятие «живописец».

Следовательно, семантическая структура слова художник сложнее семан-
тической структуры слова живописец.

Согласно словарю М. Фасмера, «Художник, художество – слова проис-
ходят от древнерусского корня худогъ, что значит сведущий, опытный»4.

Особую функцию выполняют слова, если они использованы писателем 
или поэтом для создания художественного образа. Анализируемое нами слово 
живописец представлено в одном из самых популярных произведений Булата 
Окуджавы «Живописцы, окуните ваши кисти…». Данное произведение не 
могло остаться без перевода на английский язык. Нам известны 5 вариантов 
перевода этого стихотворения, из которых наиболее популярным является 
перевод Алика Вагапова.

А. Вагапов использует в переводе английскую лексему «artist». Согласно 
Оксфордскому словарю слово «artist» имеет следующие значения:

1. A person who creates paintings or drawings as a profession or hobby.
1.1 A person who practices or performs any of the creative arts, such as 

a sculptor, film-maker, actor, or dancer.
1.2 A person skilled at a particular task or occupation:
‘a surgeon who is an artist with the scalpel’
2 [with modifier] informal A person who habitually practises a specified repre-

hensible activity: ‘rip-off artists’.
Таким образом, «artist» – это не только художник, но и творческий человек. 

Им может быть художник, музыкант, скульптор, актер. Когда говорят «artist», 
имеют в виду мастера своего дела, талантливого человека.

Этот же английский эквивалент «artist» в своих переводах употребили 
переводчики Рябов В.С. и Саркисьянц Евгения.

3 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Издательство 
«Русский язык», Москва 1990, с. 196.

4 М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, Том 4, Издательство «Про-
гресс», Москва 1987, с. 282.
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В двух других вариантах перевода авторы (Андрей Ельцов и Мила) употре-
били слово «painter», которое согласно Оксфордскому словарю имеет меньше 
дефиниций:

1. An artist who paints pictures:
‘a German landscape painter’
2. A person whose job is painting buildings:
‘a self-employed painter and decorator’
Можно сказать, что в семантике слова «artist» присутствует оттенок зна-

чения, указывающий на мастерство в области искусства. Таким образом, наи-
более эквивалентным переводом к слову «живописец» будет слово «artist». 
Для слова «painter» эквивалентным переводом является «художник».

Нами были также проанализированы переводы Евгения Бонвера двух сти-
хотворений Анны Ахматовой, в которых присутствуют обе вышеупомянутые 
лексемы. В стихотворении «Совсем не тот таинственный художник…» при-
сутствует слово «художник», которое Е. Бонвер переводит словом «painter». 
В стихотворении «Нам свежесть слов и чувства простоту…» А. Ахматова упо-
требляет лексическую единицу «живописец», которую Е. Бонвер переводит 
лексемой «artist».

Следовательно, можно сделать вывод о том, что слово «художник» приоб-
рело дополнительные (коннотативные) значения и оттенки значений.

Ключевую роль в определении степени эквивалентности перевода играет 
контекст. Однако установление контекста вручную является весьма трудо-
емким и времязатратным процессом, поэтому мы приняли решение обра-
титься к корпусному анализу.

Эквивалентный перевод – это перевод, соответствующий оригиналу на 
всех релевантных уровнях и обеспечивающий решение тех же информаци-
онно-коммуникативных задач, на которые был нацелен текст оригинала. Экви-
валентный перевод – это перевод, воспроизводящий содержание оригинала на 
одном из уровней эквивалентности.

Национальный корпус как способ определения эквивалентности разноязычных лексем
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Национальный корпус как средство изучения  
семантики языковой единицы

Благодаря возможности поиска словосочетаний в национальном корпусе мы 
смогли выявить наиболее характерный для каждой лексемы контекст.

На начальном этапе было принято решение проанализировать при помощи 
корпуса изучаемую русскую лексему «художник», её прямой синоним 
«живописец», а также их переводы на английский язык «painter», «artist» 
соответственно.

В исследовании были использованы национальный корпус русского 
языка5, а также британский национальный корпус (British National Corpus)6.

Результаты исследования в национальном корпусе русского языка дали 
следующие результаты: из общего объёма устного корпуса (3 913 документов, 
1 750 662 предложения, 12 113 491 слово) по лексеме «художник» было най-
дено 183 документа, 353 вхождения. Найдены 4 документа, 5 вхождений лек-
семы «живописец».

Поиск по корпусам может осуществляться по различным критериям: 
поиск конкретных словоформ; поиск неразрывных и разрывных словосоче-
таний и т.д. Некоторые корпуса предоставляют возможность осуществлять 
поиск по набору морфологических признаков. Благодаря метаразметке есть 
возможность создавать свой подкорпус текстов: по жанру, тематике, времени 
написания и т.п. Таким образом, подмножество текстов, ограниченное опреде-
ленными метатекстовыми (библиографическими) признаками: автором (авто-
рами), произведением (произведениями), временем создания или жанром 
и типом текста называется подкорпусом7.

В письменном подкорпусе было принято решение использовать под-
корпус художественной литературы. Объем подкорпуса 8 322 документа, 
12 211 942 предложения, 122 411 245 слов. Найдено 1 137 документов, 
4 985 вхождений лексемы «художник». Найдены 213 документов, 484 вхож-
дения лексемы «живописец».

5 Национальный корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru (по состоянию на 
16 июля 2019).

6 British National Corpus, https://corpus.byu.edu/bnc/ (по состоянию на 16 июля 
2019).

7 Eastern Armenian National Corpus, www.eanc.net›subcorpus (по состоянию на 
16 июля 2019).
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Проанализировав вхождения, мы выяснили, что лексема «живописец» 
чаще всего сопровождается оценочными прилагательными «великий», «заме-
чательный» и т.д. В то время как лексема «художник» в большинстве случаев 
уточняется другими существительными обозначающими направление живо-
писи, род деятельности и т.д. Например: «художник-оформитель», «художник-
дизайнер», «художник-модельер» и т.д. Стоит отметить, что только лексема 
«художник» употребляется в паре с прилагательными отрицательной конно-
тации: «паршивый художник».

Таким образом, проанализировав вхождения можно утверждать, что в паре 
синонимов художник-живописец лексема «художник» является доминантой, 
а лексема «живописец» имеет положительный оттенок значения «мастерства».

Результаты анализа британского корпуса представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Результаты анализа лексемы «painter»
PAINTER 1195

SECTION FREQ SIZE(M) PER MIL

SPOKEN 18 10.0 1.81

FICTION 168 15.9 10.56

MAGAZINE 304 7.3 41.86

NEWSPAPER 110 10.5 10.51

NON-ACAD 92 16.5 5.58

ACADEMIC 167 15.3 10.89

MISC 336 20.8 16.13

TOTAL 1195

Источник: British National Corpus

Национальный корпус как способ определения эквивалентности разноязычных лексем
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Таблица 2
Результаты анализа лексемы «artist»
ARTIST 3921

SECTION FREQ SIZE(M) PER MIL

SPOKEN 101 10.0 10.14

FICTION 284 15.9 17.85

MAGAZINE 1521 7.3 209.45

NEWSPAPER 413 10.5 39.46

NON-ACAD 207 16.5 12.55

ACADEMIC 320 15.3 20.87

MISC 1075 20.8 51.60

TOTAL 3921

Источник: British National Corpus

Лексема «painter» чаще, чем лексема «artist» характеризуется существи-
тельными, которые обозначают род деятельности или направление в живо-
писи: «miniature painter», «fresco painter», «surrealist painter». Данная лексема 
зачастую характеризуется «национальностью»: Dutch painter, Italian painter… 
Как и в русском языке, только лексема «painter» сочетается с отрицательными 
коннотатами: «down-to-earth painter».

Следовательно, можно утверждать, что лексема «художник» является 
нейтральной, а лексема «живописец» имеет положительную коннотацию 
и оттенок значения мастерства. Исходя из этого, можно утверждать, что рус-
ская лексема «художник» эквивалентна английской лексеме «painter», а рус-
ская лексема «живописец» – английской лексеме «artist».

Анализ британского корпуса позволил выявить несколько новых лексем, 
не найденных нами ранее: make-up artist – визажист, sketcher A person who 
possesses strong illustration and flat-sketching skills; piss artist British vulgar slang;

1A drunkard.
1.1 A person who wastes time or behaves stupidly.
Ранее нами были выделены три тематические группы лексем с учетом осо-

бенностей семантики:
1. принадлежность к художественным течениям и направлениям;
2. профессии;
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3. оценка знаний, умений, таланта, мастерства и т.д. (как положительная, 
так и отрицательная).

Считаем возможным отнести лексему «make-up artist» в группу «про-
фессии», «sketcher» – в группу «принадлежность к художественным течениям 
и направлениям».

Лексема «piss artist» является сленговым выражением и не имеет отно-
шения к искусству.

Заключение

Проведенные исследования показали эффективность использования корпус-
ного анализа для установления контекста применения изучаемых лексем.

Доказано, что методы корпусного анализа текста позволяют значительно 
повысить результативность исследовательской деятельности ввиду автомати-
зированной системы отбора, обработки и вывода результатов.

Отмечается, что национальные текстовые корпуса выполняют важную 
функцию в установлении соответствий между лексемами и в определении сте-
пени эквивалентности разноязычных лексем.

Проведенный сопоставительный анализ особенностей значения русских 
и английских лексем показал, что их семантическое поле весьма обширно.

Доказано, что русское слово «художник» и его английские эквиваленты 
приобрели в контекстах оценочные коннотации, стали использоваться не 
только в прямом номинативном значении, что создаёт определённые труд-
ности при установлении семантических соответствий между разноязычными 
эквивалентами.

Следовательно, корпусный анализ показал себя в качестве одного из 
эффективных методов лингвистического исследования семантической струк-
туры лексической единицы.

Национальный корпус как способ определения эквивалентности разноязычных лексем
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Аннотация

В последние десятилетия технический прогресс, а вместе с ним и появление 
многочисленных электронных ресурсов значительно облегчили не только 
повседневную жизнь, но и внесли весомый вклад в развитие методов иссле-
дования. Актуальность настоящего исследования определяется, прежде всего, 
стремительным развитием интернет-технологий, которые влияют на развитие 
методов исследования в лингвистике. Главной задачей исследования стал 
анализ изучаемых лексем в британском и русском корпусах. А также выяв-
ление контекста их использования для дальнейшего установления эквивалент-
ности разноязычных лексем.

Streszczenie

W ostatnich dziesięcioleciach postęp techniczny wraz z pojawieniem się licznych 
zasobów elektronicznych znacznie ułatwił nie tylko życie codzienne, ale także przy-
czynił się do rozwoju technologii badawczych. Znaczenie tych badań określa przede 
wszystkim szybki rozwój technologii internetowych, które wpływają na rozwój 
technik badawczych w językoznawstwie. Głównym zadaniem badań jest analiza 
badanych leksemów w korpusach brytyjskich i rosyjskich. Kontekst ich wykorzy-
stania został określony dla dalszego ustalenia stopnia równoważności leksemów 
wielojęzycznych.

Abstract

In the last decades technical progress along with emergence of numerous electronic 
resources considerably facilitated not only everyday life, but also made a powerful 
contribution to development of research technics. The relevance of this research is 
defined, first of all, by rapid development of the Internet technologies which influ-
ence development of research technics in linguistics. The main task of the research 
is the analysis of the studied lexemes in British and Russian corpora. The context 
of their use was identificated for the further establishment of equivalence degree of 
multilingual lexemes.

Национальный корпус как способ определения эквивалентности разноязычных лексем
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Słów kilka o unifikacji terminologii języka 
międzynarodowej dokumentacji biznesowej

Na przestrzeni wieków kontakty językowe przybierały różny zakres i formy. Szcze-
gólny wzrost dwu- czy też wielojęzyczności obserwuje się po II wojnie światowej. 
Bezpo średnich przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w bezprecedensowym 
tempie rozwoju kontaktów międzynarodowych, rewolucji naukowo-technicznej, 
imigracji i większej mo bilności społecznej, globalizacji i internacjonalizacji więk-
szości dziedzin życia1. Wynikiem tych procesów jest ścieranie się dwóch sprzecz-
nych ideologii rozwoju językowego świata. Z jednej strony dąży się do zachowania 
poprzez pluralistyczny model językowy różnorodności językowej i wielokulturo-
wości (ideologia polilingwalna), z drugiej zaś popiera językową, monokulturę, tj. 
sprzyja upowszechnianiu się określonego języka jako medium komunikacji mię-
dzynarodowej (ideologia monolingwalna lub uniwe-rsalistyczna)2. Wszystkie 
wymienione wyżej procesy mają jedną wspólną cechę: otwarcie świata i zbliżenie 
narodów.

W dyskusjach objaśniających zmiany we współczesnym świecie, a także 
progno zach dotyczących rozwoju naszej cywilizacji niezwykle często pada słowo 
globalizacja, które stało się popularnym hasłem naszych czasów. Globalizacja jest 
wyrazem pochodnym od łac. globus ‚okrągła bryła, kula, sfera’ będącego podstawą 

1 Hamers J.F., Blanc M.H.A., 2000, Bilinguality and Bilingualism, Cambridge.
2 Gajda S., 2001, Prognostyczna (bez)moc językoznawcy, (w:) Przyszłość języka, Biały-

stok, s. 37–38.
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także przymiotnika globalny, który oznacza ‚ogólny, całkowity, całościowy, inte-
gralny’3. Wycho dząc od znaczenia samego wyrazu, globalizację należy pojmować 
jako całkowite zniesienie granic na świecie i przezwyciężenie problemu odległości, 
inaczej mówiąc jest to stan, w którym skutki każdego wydarzenia na naszej planecie 
są odczuwane w każdym innym miejscu na ziemi4. Definicja ta uzmysławia nam, że 
globalizacja jest proce sem obejmującym nie tylko gospodarkę, ale również wiele 
innych sfer takich, jak: bezpie czeństwo, środowisko, kulturę, komunikację i mobil-
ność, oznaczającą nie tylko podróżo wanie, ale i migrację.

Ludzie od dawien dawna opuszczali swoje rodzinne strony i pokonywali np. 
w po szukiwaniu pracy, pokoju i chleba, olbrzymie odległości. Najlepszym przy-
kładem imigracji są Stany Zjednoczone, do których bezpośrednio przed I wojną 
światową przybywało ok. 1,7 mln ludzi rocznie. Podobna sytuacja powstała 
w Europie po II wojnie światowej. Do końca lat 80-tych Republika Federalna Nie-
miec przyjęła blisko 25 mln emigrantów, do Francji przybyło ok. 22 min ludzi, a do 
Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Szwajcarii i Holandii razem – następne 25 mln. 
W RFN udział obcokrajowców w ogólnej liczbie ludności wzrósł z 1% w 1960 r. 
do 12% w 1990 r., z czego 2% jest wyznawcami islamu5. Na skutek napływu lud-
ności z całego świata społeczności Europy Zachodniej stają się coraz bardziej mul-
tilingwalne i multikulturowe. Ocenia się, że w samym tylko Londynie w sferze pry-
watnej tzn. w kręgu poszczególnych rodzin funkcjonuje ponad 300 różnych języ ków. 
Także w większości innych wielkich miast Europy Zachodniej istnieje podobna róż-
norodność językowa. Liczba języków ojczystych dzieci w wieku szkolnym waha się 
w Europie Zachodniej od 100 do 200, przy czym w samej czołówce są: arabski, ber-
beryjski, turecki, kurdyjski, hindi, pendżabski i chiński6. Europejski Wspólny Rynek 
gwarantuje obywatelom Unii swobodę przemieszczania się, która oznacza między 
innymi wolność wyboru miejsca zamieszkania, pracy i osiedlania się, co niewąt-
pliwie przyczynia się do wzajem nego poznawania języków. Polityka Unii Euro-
pejskiej zakłada równość wszystkich oficjal nych języków, popiera multilingwalne 
wychowanie poprzez takie programy oświatowe jak: Sokrates, Comenius, Erasmus 
oraz chroni języki regionalne i mniejszościowe (Ramowa Konwencja ds. Ochrony 

3 https://sjp.pwn.pl/szukaj/globalny.html 
4 Koch R, 2000, Gibt es eine europäische Öffentlichkeit? (w:) Ein Europa der Euro-

päer – Utopie, Vision oder Wirklichkeit? Hamburg.
5 Ibidem, 13–14.
6 Ein Fest der Sprachenvielfalt – Informationen zu Sprachen und ihrer Vielfalt, (w:) 

2001 -Europäisches Jahr der Sprachen, Strasbourg 2001, 3–4
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Języków Mniejszości z 1998 r. i Europejska Karta Języków Re gionalnych i Mniej-
szości) (European Charter for Regional Languages and Minorities). W ostatnim 
czasie baskijski, kataloński i galisyjski uzyskały status równorzędnego języka urzę-
dowego w swoich regionach użycia. W Wielkiej Brytanii walij ski, a w Holandii fry-
zyjski są objęte specjalną ochroną prawną (A festival of linguistic diversity – infor-
mation on languages   and their diversity).

Wśród 11 języków urzędowych Unii Europejskiej na pierwszym miejscu jako 
język ojczysty znajduje się niemiecki. Mówi nim 24% ludności. Drugie miejsce 
zajmują angielski, francuski i włoski (po 16%), a na trzecim lokuje się hiszpański 
(10%). Dane te nie odzwierciedlają jednak w pełni ogólnej sytuacji językowej. 
Zmieni się ona drastycznie na niekorzyść języka niemieckiego, gdy uwzględnimy 
znajomość wymienionych wyżej języków jako obcych. W tym wypadku pierwsze 
miejsce zajmuje zdecydowanie język angielski (31%), w znacznym odstępie 
zanim lokują się: francuski (10%), niemiecki (8%), hiszpań ski (4%) i włoski (2%). 
Biorąc pod uwagę razem powyższe dane można stwierdzić: prawie co drugi oby-
watel Unii Europejskiej posługuje się biegle językiem angielskim, niemal co trzeci 
niemieckim, co czwarty francuskim, co piąty włoskim i co siódmy hiszpańskim7. 
Z wyjątkiem języka angielskiego o tak wysokiej pozycji pozostałych języ ków decy-
duje w przeważającej mierze liczba ludności Niemiec, Austrii, Francji, Włoch 
i Hiszpanii. Lansowany przez Unię pluralistyczny model językowy (wielojęzycz-
ności) oka zuje się w rzeczywistości utopią. Użycie języków w Europie Zachodniej 
zmierza do mo delu dwujęzycznego: język ojczysty + angielski. Trend ten potwier-
dzają dane statystyczne dotyczące najmłodszego pokolenia. W grupie wiekowej 
od 15 do 24 lat 54% młodzieży zna język angielski. Gdy doliczymy do tego stanu 
native Speakers (16%), liczba ta wzrośnie do 70%. Dominacja języka angielskiego 
jako obcego widoczna jest także w nauczaniu szkol nym. Przeciętnie każdy uczeń 
Unii uczy się obecnie 1,4% języków obcych, przy czym udział zajęć języka angiel-
skiego wynosi 90%, natomiast zainteresowanie innymi językami jest na bardzo 
niskim poziomie (francuski – 20%, niemiecki – nieco ponad 10%, hiszpański – 
około 10%, włoski – 1%)8.

Szczególny nacisk na stosowanie języka angielskiego wywiera gospodarka 
i nauka. „Kto w bankach danych nie pisze po angielsku, ten nie istnieje” – stwierdza 

7 Koch R, 2000, Gibt es eine europäische Öffentlichkeit? (w:) Ein Europa der Euro-
päer – Utopie, Vision oder Wirklichkeit? Hamburg, s. 4

8 Ibidem, s. 5
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Eugen Em-merling z Niemieckiego Związku Giełdowego9. Także Gundolf Freyer-
-muth jest zwolennikiem uznania języka angielskiego za medium komunikacji 
w Internecie, ponieważ „niemiecki czy jakiś inny język faktycznie nie mają przy-
szłości jako język świa tów, szkodzi się więc swojemu narodowi i sobie samemu 
w czasach globalnej konkuren cji, gdy się zamyka do jednego językowego teryto-
rium, do rezerwatu języka. Kto swoje strony internetowe przedstawia tylko po nie-
miecku, jest regresywny, kontynuuje narodowe myślenie z okresu industrializacji 
i okalecza sam siebie, ponieważ pozbawia siebie szans i kariery w angielskoję-
zycznej rzeczywistości globalnej”10.

Również nauka nie może obejść się dzisiaj bez wspólnego medium komuni-
kacji. Jej intensywny rozwój zrodził konieczność bezpośredniego dostępu do naj-
nowszych osiągnięć, potrzebę wymiany myśli i współpracy. W okresie powo-
jennym powstało wiele nowych specjalizacji oraz dynamicznie rozszerzył się zasób 
słownictwa naukowego. Jak podaje Zbigniew Stoberski, redaktor eksperymentalnej 
rubryki terminologicznej „International Scientific Terminology and Neologisms in 
the Course of Unification” w kwartalniku Babel wydawanym przez Międzynaro-
dową Federację Tłumaczy w Belgii terminologia naukowa „… liczy (…) już w tej 
chwili przeszło 1,5 min jednostek [leksykalnych], podczas gdy obie gowe języki 
narodowe zamykają się w granicach 100 do 200 tyś. wyrazów”11. W rozwijaniu 
efektywnej międzynarodowej współpracy tłumaczenia są tylko półśrodkiem zarad-
czym, błąd czy niedokładność przekładu w takich dziedzinach jak fizyka jądrowa 
czy medycyna może mieć w skutkach tragiczne następstwa (np. śmierć, skażenie 
środowiska)12.

Podstawowym sposobem przezwyciężania barier języko wych i trudności 
w porozumiewaniu się jest unifikacja terminów czyli tworzenie międzyna rodowej 
terminologii, której stały wzrost obserwuje się w poszczególnych językach naro-
dowych13. Nowe internacjonalizmy są najczęściej zapoży czeniami z języka angiel-
skiego, w wielu wypadkach mają rdzeń grecko-łaciński (np. mo dem, faks, kontener). 

9 Rotzer F., 1997, Sprachliche Monokultur oder Sprachenvielfalt? (w:) Telepolis. 
Magazin der Netzkultur, Hannover, s. 2.

10 Ibidem, s. 2.
11 Stoberski Z., 1982, Międzynarodowa terminologia naukowa. Problemy, postulaty, 

oczekiwania, War szawa, s. 26.
12 Susskin M., 1990, Paninterlingwa. Powszechny Język międzynarodowy, Warszawa, 
13 Biesiekirska L., Gryniew S., 2000, O internacjonalizacji terminologii, (w:) Kompe-

tencje językowe absolwentów szkół wyższych a cele i treści nauczania języków obcych, Biały-
stok, s. 9.
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Zwolennicy internacjonalizacji podkreślają, że unikanie słów mię dzynarodowych 
byłoby odcinaniem się od społeczności światowej i niepotrzebnym tworze niem 
barier oraz porównują funkcję języka anielskiego do roli łaciny, która w przeszłości 
była również językiem wspólnym Europy oraz źródłem wielu zapożyczeń14.

Unifikacja terminologii ułatwia niewątpliwie przepływ informacji, a co za tym 
idzie zmniejsza rozziew technologiczny pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwija-
jącymi się. Z drugiej zaś strony umacnia pozycję języków dominujących, przede 
wszystkim zaś języka angielskiego, pod którego wpływem, jak pokazuje powyższy 
przykład, tworzone są nawet w tak silnych językach jak niemiecki internacjona-
lizmy nieodgrywające kluczowej roli w międzynarodowej komunikacji. W jeszcze 
gorszej sytuacji znajdują się małe języki, które nie są w stanie zapewnić szerszego 
przekazu informacji ani obsłużyć rozwijającej się tech nologii i nauki. Tracąc zdol-
ność oddziaływania publicznego skazane są na śmierć. Tempo ich wymierania jest 
zastraszające. Ocenia się, że z obecnie istniejących 4 do 6 tysięcy języ ków co dwa, 
trzy tygodnie przestaje istnieć jeden język15. Przyczynami tak szybkiego znikania 
języków są czynniki nie tylko natury technologicznej, lecz także deter minanty spo-
łeczne, ekonomiczne i polityczne16.

Wielość dziedzin działalności współczesnego człowieka znalazła także swoje 
odbicie w wielości języków specjalistycznych. Język specjalistyczny służy do kon-
taktów zawodowych członków jednej grupy społecznej. Swoje języki specjali-
styczne mają różne grupy zawodowe: nauczyciele akademiccy, dyplomaci, ludzie 
biznesu itd. Język specjalistyczny osadzony jest w określonych realiach zawodo-
wych i charakteryzuje się m.in. szczególną leksyką, frazeologią i rodzajami tek-
stów. Celem nauczania języka specjalistycznego jest nabycie przez osób uczącą się 
umiejętności posługiwania się tym językiem w zakresie specjalistycznej leksyki 
i frazeologii oraz rodzajów tekstów mówionych i pisanych charakterystycznych dla 
danej dziedziny.

14 Rusiecki J., 2000, Ja mówić po anglo-polski – czyli o polszczyźnie przełomu tysiąc-
leci, (w:) Poloni styka, nr 6, s. 343–344.

15 Gajda S., 2001, Prognostyczna (bez)moc językoznawcy, (w:) Przyszłość języka, Biały-
stok, s. 15.

16 Nosowicz J.F. Spontaniczność aktywności słowotwórczej w języku [W:] Neofilologia 
dla przyszłości. T. 2 / pod red. nauk. Jana Franciszka Nosowicza, Warszawa, Wydawnictwo Lin-
gwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Warszawa, 2017, t. 2, s. 149–158, Dostępne w: http/
lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/llsw_neofilologia_tom-II.pdf.
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Szczególne znaczenie odgrywają języki specjalistyczne w aspekcie teorii glotto-
dydaktycznych. Języka obcego, podobnie zresztą jak i języka ojczystego, używa się 
w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i jeżeli w takich sytuacjach dochodzi 
do porozumienia się przy pomocy języka obcego, to znaczy, że dany język obcy 
został opanowany przez osób uczącą się. Przed przystąpieniem do uczenia się 
języka obcego powinien być znany konkretny cel uczenia się tego języka. Cel ten 
zakłada opracowanie rejestru autentycznych sytuacji komunikacyjnych, w których 
używa się konkretnego kodu językowego. Kod ten dotyczy m.in. słownictwa, fra-
zeologii, idiomatyki, wzorców zdaniowych i rodzajów tekstów języka mówionego 
i pisanego. Stopień efektywności teleologicznej teorii nauczania języków obcych 
uzależniony jest od stopnia trafności doboru modeli autentycznych sytuacji komu-
nikacyjnych. Metody nauczania muszą być ekonomiczne, a przez to i konkuren-
cyjne w stosunku do metod spontanicznych. Ma to duże znaczenie w warunkach 
gospodarki rynkowej, gdzie język obcy występują jako towar i podlega prawom 
popytu i podaży.

Znajduje swoje uzasadnienie w probabilistycznym charakterze systemu języ-
kowego. Wiemy, że wszelkie formy językowe występują bądź są używane z okre-
ślonym prawdopodobieństwem, które dotyczy również konkretnych sytuacji komu-
nikacyjnych (językowych). Zbadano już dawno, że systematycznie używamy 
7000–8000 słów, że znajomość 1500 słów najczęściej używanych umożliwia zro-
zumienie 90% tekstu, że znajomość 4000 słów umożliwia swobodne komuniko-
wanie się w sprawach codziennych i że słownictwo specjalne, charakterystyczne dla 
poszczególnych nauk i dziedzin życia, jest – w sumie – tak bogate, że wielokrotnie 
przekracza słownictwo, którego przeciętny Polak używa na dzień17.

Z powyższych danych liczbowych wynika, że dla swobodnego komunikowania 
się w sprawach codziennych wystarczy znajomość w przybliżeniu 1% słownictwa 
danego języka. Zgodnie z teleologiczną teorią nauczania języków obcych należa-
łoby określić, które wyrazy stanowią ten 1%. Następnie słownictwo to powinno 
być przyswojone w procesie nauczania, łącznie z używaniem reguł gramatycz-
nych i fonetycznych. W podobny sposób należałoby ustalić najczęściej używane 
zwroty frazeologiczne, idiomatyczne, rodzaje tekstów i inne parametry językowe, 
które są używane w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. W oparciu o tak 

17 B. Stworowa, M. Orlicki, Scenariusz lekcji języka polskiego. Klasa II szkoły średniej. 
„Innowacje” – 1995, s. 101.
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przygotowany materiał można zastosować efektywne metody nauczania języków 
obcych dla różnych, ale wyraźnie określonych potrzeb.

Przy omówieniu np. specyfiki języka biznesu należy zwróć uwagę na samo 
pojęcie terminu „biznes”. Słownik języka polskiego wydany pod redakcją M. Szym-
czaka definiuje słowo b i z n e s jako interes, przedsięwzięcie, handel18. Natomiast 
Słownik współczesnego języka polskiego wydany pod redakcją B. Dunaja roz-
szerza definicję słowa b i z n e s: 1. „ogół ludzi prowadzących interesy finansowe”, 
2. „przedsięwzięcie przynoszące zysk /np. handlowe Iub produkcyjne”, 3. „interes”: 
Mieć biznes. Rozwijać biznes. Prowadzić maіy biznes. 4. „sprawa dotycząca kogoś 
lub czegoś: Mieć biznes do kogoś. Odwal się, nie twój biznes19.

Biznes sensu largo obejmuje takie dziedziny, jak: produkcja, handel i usługi, 
natomiast biznes sensu stricto dotyczy szeregu zagadnień, w skład których wchodzą 
m.in.: marketing, reklama, prawo gospodarcze, kodeks handlowy, prawo dewizowe, 
prawo celne, prawo europejskie, etyka biznesu, integracja europejska, bankowość, 
giełda, języki obce itp.

S. Szadyko konstatuje, że język biznesu jest znacznie bardziej związany z języ-
kiem ogólnym niż np. język nauk ścisłych. Wyróżnia on następujące style w obrąbie 
języka biznesu: a) Styl informacji o gospodarce kraju i świata, a więc styl krótkich 
wiadomości prasy, radia, telewizji, Internetu;
b) Styl informacji naukowej w literaturze akademickiej i obszerniejszych artykułów 
prasy specjalistycznej, wykładu i komentarza radiowo-telewizyjnego:
c) Styl języka biznesu – korespondencja, teleksy, faksy, dokumenty handlowe, 
prawne i finansowe towarzyszące transakcji20.

K. Bolesta-Kukułka zauważa, że wraz z nowym ustrojem gospodarczym spada 
na nas lawina słów i pojęć, na świecie już znanych, ale dla nas zupełnie nowych. 
Wiele z nich nie ma nawet jeszcze swoich polskich odpowiedników. Niektóre z tych 
słów już na stałe weszły do naszego języka w brzmieniu oryginalnym (z reguły 
angielskim). L e a s i n g, m a r k e t i n g czy f r a n c h i s i n g – to tylko nieliczne 
przykłady międzynarodowego języka biznesu21.

18 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988, s. 171.
19 Słownik współczesnego języka polskiego, Wiga, Warszawa 1996, s. 62.
20 Szadyko S., Projekt programu nauczania języków obcych w PWSH [W:] ”Białostocki 

Przegląd Kresowy”, Białystok 1999, s. 66.
21 Bolesta-Kukułka K., Mały słownik menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 1993, s. 7.
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Obecna integracja gospodarcza w skali europejskiej i światowej stanowi wielkie 
wyzwanie dla naszych językoznawców i glottodydaktyków, bowiem zachodzi 
potrzeba opracowania polskich leksykonów dotyczących różnych dziedzin biznesu. 
Leksykony takie należałoby opracować w zespołach skradających się z języko-
znawców i specjalistów danej dziedziny. Jeżeli tego się nie uczyni, wówczas język 
polski będzie narażony na niekontrolowany wpływ języków obcych, co w konse-
kwencji będzie stanowiło wielkie utrudnienie w rozumieniu tekstów specjalistycz-
nych i ogólnych, w których występują terminologia specjalistyczna.

Np. język biznesu zawiera charakterystyczne zwroty językowe. A oto nie-
które z nich: złożyć ofertę, wycofać, odwołać ofertę, przystać na ofertę, skorzystać 
z oferty, złożyć ofertę z załączonymi wzorami itp.

Język biznesu posiada charakterystyczne rodzaje tekstów, które mają określoną 
strukturę kompozycyjną i semantyczną. Jako przykład przytoczmy konieczne dane 
z umów spółki z o. o., które muszą zawierać następujące ustalenia:

 − wysokość kapitału zakładowego i wkładów poszczególnych członków
 − sposób i termin wpłaty wkładów piwnicznych, które nie zostały dotychczas 

uiszczone w całości
 − zakres prawa głosu i sposób postępowania przy równej ilości głosów
 − nazwiska pierwszych dyrektorów przedsiębiorstwa, przy większej ich ilości – 

rodzaj sprawowanego kierownictwa, zastępstwa i uprawnienia do podpisywania 
dokumentów

 − nazwiska członków rady nadzorczej, jeżeli zobowiązuje do tego odpowiedni 
przepis

 − nazwisko rewidenta księgowego, jeżeli jego zatrudnienie jest konieczne22.

Język biznesu rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Jest to widoczne szcze-
gólnie na przykładzie języka reklamy, w którym konsytuacja odgrywa dużą rolę. 
W procesie nauczania języków obcych należy uwzględnić minimum leksykalne 
i maksimum syntaktyczne.

Z lingwistycznego punktu widzenia język stanowi system znaków służący do 
porozumiewania się w obrąbie danej społeczności. Od dawna językoznawcy repre-
zentują pogląd, że w języku występują elementy wspólne wszystkim członkom 
danej społeczności i elementy charakterystyczne tylko dla niektórych jej grup. Na 

22 Op. cit., s. 307.
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tej podstawie teoretycy nauczania języków obcych rozróżniają pojęcie języka ogól-
nego i języka specjalistycznego.

Celem nauczania języka ogólnego jest wyrobienie u uczących się poprawnych 
zachować językowych w różnych sytuacjach z życia codziennego. Po ukończeniu 
odpowiedniego kursu osoba ucząca się powinna być w stanie zrozumieć wypowiedź 
rodzimego użytkownika języka, przekazaną w naturalnym tempie i przy różnych 
zakłóceniach komunikacyjnych. W zakresie mówienia osoba ta powinna potrafić 
spontanicznie reagować na wypowiedzi innych, zachowując przy tym poprawność 
gramatyczną, fonetyczną i retoryczną. Powinna ona również być w stanie napisać 
teksty dla różnych celów komunikacyjnych w zakresie języka ogólnego.
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Zusammemfassung

Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft verursacht eine sich vertiefende 
Arbeitsteilung und zunehmende Spezialisierung. In den einzelnen Fachbereichen 
entsteht eine geistige Gliederung der Wirklichkeit und die neuen Sachverhalte erfor-
dern genaue und differenzierte Bezeichnungen, deren Kenntnis und Verwendung 
vorwiegend auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt bleiben. Diese Tatsache hat 
zur Entstehung der Fachsprachen geführt. Unter dem Begriff „Fachsprache” ver-
steht man das Instrument einer optimalen Verständigung ?ber ein Fachgebiet unter 
Spezialisten. Die Fachsprache ist durch einen spezifischen Fachwortschatz und spe-
zifische Normen für die Auswahl, Verwendung und Frequenz sprachlicher Mittel 
charakterisiert.

Streszczenie

Rozwój społeczeństwa ludzkiego powoduje pogłębiający się podział pracy i rosnącą 
specjalizację. Poszczególne dyscypliny tworzą duchową strukturę rzeczywistości, 
a nowe okoliczności wymagają precyzyjnych i zróżnicowanych terminów, których 
wiedza i wykorzystanie pozostają ograniczone do określonych grup zawodowych. 
Fakt ten doprowadził do powstania języków specjalistycznych. Termin „język tech-
niczny” odnosi się do instrumentu optymalnego zrozumienia specjalistycznej dzie-
dziny. Terminologia charakteryzuje się specyficznym słownictwem i specyficznymi 
standardami wyboru, użycia i częstotliwości środków językowych.

Summary

The development of human society results in a deepening division of labor and 
growing specialization. Individual disciplines form a spiritual structure of reality, 
and new circumstances require precise and differentiated terms, whose knowledge 
and use remain limited to specific professional groups. The term “technical lan-
guage” refers to the instrument of optimal understanding of a specialist field. Termi-
nology is characterized by specific vocabulary and specific standards of choice, use 
and frequency of linguistic means.
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Grywalizacja w nauczaniu języka angielskiego jako obcego 
w perspektywie teoretycznej i praktycznej

Wprowadzenie

Pojawienie się przestrzeni wirtualnej oraz nieustanne ewolucyjne i rewolucyjne 
zmiany w edukacji pod wpływem metamorfoz mediów skutkują odkrywaniem 
coraz to nowszych narzędzi technologicznych i innowacyjnych aplikacji. Ponadto 
rozwój Internetu oraz zintensyfikowanie mediów w rynku edukacyjnym przyczy-
niły się do rozproszenia źródeł wiedzy. W kontekście procesu dydaktycznego już 
nie tylko nauczyciel, książka, podręcznik czy szkoleniowiec są podstawowym źró-
dłem informacji. Równie istotne stają się zasoby internetowe oraz nowe narzędzia, 
których selekcję i wybór jest głównie przypisany jej użytkownikom.

Aktywizacja osób uczących się w procesie edukacji językowej może odbywać 
się poprzez tworzenie danego zasobu internetowego, czyli wybór jego treści i formy. 
Zmiany podyktowane wpływem mediów na edukacje dotyczą nie tylko relacji mło-
dzieży i mediów, lecz również roli nauczyciela. Porównanie świata ucznia, który 
w przestrzeni pozaszkolnej dysponuje zróżnicowanym i wyspecjalizowanym 
zestawem narzędzi technologicznych, z możliwościami edukatora dysponującego 
w klasie jedynie tradycyjnymi mediami np. podręcznikiem, czy też prostymi środ-
kami dydaktycznymi takimi jak gry planszowe, prowadzi do wniosku, że pozycja 
nauczyciela wydaje się z góry przegrana.

Ponadto, nieustanny dostęp do sieci i atrakcyjnych multimediów oferujących 
naukę przez zabawę, wykorzystujących mechanizmy gier, jak również rozszerzoną 
rzeczywistość, staje się coraz bardziej atrakcyjny w porównaniu do tradycyjnych 
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form nauczania związanych z pamięciowym opanowaniem treści. Z jednej strony nie 
chodzi o to, aby szkoła stała się kolorowym parkiem rozrywki, zaspokajającym ocze-
kiwania nowego pokolenia, z drugiej jednak nauczyciele nie powinni stronić od wyko-
rzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu, jeśli nie są ograniczani zaso-
bami sprzętowo-finansowymi w szkole. Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół 
pojęcia edurozrywki i grywalizacji w edukacji językowej, z którymi to wyzwaniami 
mogą zmierzyć się zarówno nauczyciele szkolni, jak i wykładowcy akademiccy.

Nie sposób nie wspomnieć o stopniowym kryzysie autorytetu nauczy-
ciela, zepchniętego na peryferia działań edukacyjnych z powodu istnienia innych 
modelów do naśladowania, które stanowią wzór dla młodzieży (np. vlogerzy, blo-
gerzy i gamerzy). Nowoczesny nauczyciel przyszłości, będzie musiał odnaleźć 
balans pomiędzy wypełnianiem swoich tradycyjnych obowiązków a wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii w taki sposób aby osiągnąć złożony cel eduka-
cyjno-wychowawczy. W dzisiejszej rzeczywistości dydaktycznej idea uczenia się 
przez całe życie jest wyraźnie obecna, a jej członkowie pozyskują wiedzę i dosko-
nalą kompetencje z wykorzystaniem możliwości, które dają nowoczesne techno-
logie i wirtualna przestrzeń. Denek (2002) wskazuje na zmiany w edukacji podyk-
towane dostępnością coraz to nowszych narzędzi edukacyjnych oraz nieustanny 
rozwój psychologii i pedagogiki dający nowe możliwości powstania bardziej obie-
cujących form i metod kształcenia. Wobec tego nauczyciel stawiany jest w nowej 
roli, w której niezbędna staje się znajomość współczesnych technologii, w tym 
w szczególności technologii kształcenia.

Dalsze rozważania w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół dwóch 
wybranych innowacyjnych narzędzi, które pełnią funkcje nie tylko edukacyjne, lecz 
również rozrywkowe.

1. Koncepcja edurozrywki i grywalizacji w edukacji językowej

Zastosowanie nowych technologii i mediów w edukacji językowej może być ele-
mentem edurozrywki. Termin ten jest neologizmem powstałym z połączenia angiel-
skich słów „educatiZon” (edukacja) i „entertainment” (rozrywka). Istotą tego zja-
wiska jest uczenie się przez zabawę, z naciskiem na uczenie. Skupiające się wokół 
tego trendu działania mają na celu przekazanie określonej wiedzy, przy czym 
odbywa się to w formie rozrywkowej dla odbiorcy. Przy czym, rozrywka nie musi 
sprowadzać się wyłącznie do śmiechu i zabawy (Deterding i in. 2011: 9).
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Jako exemplum połączenia edukacji i rozrywki można podać programy telewi-
zyjne takie jak „Sonda’’ czy „ Ulica sezamkowa’’, jak również filmy fabularne i ani-
mowane ( „Było sobie życie’’), teleturnieje i kwizy, kanały telewizyjne oraz słucho-
wiska radiowe o charakterze edukacyjnym. Ponadto należy wymienić gry wideo, 
aplikacje na urządzenia mobile, wirtualne muzea oraz szeroko pojętą wirtualną rze-
czywistość. Podstawowa zasada przy wyborze takiego programu polega na okre-
śleniu, na ile jest on interesujący, „wciągający”, czyli atrakcyjny dla odbiorcy. Powi-
nien być na tyle zajmujący, aby użytkownik oderwał się od rzeczywistości i poddał 
się sile uczenia nieformalnego.

Edurozrywka bywa wielokrotnie wykorzystywana w sytuacjach nieformalnych 
m. in. w parkach i centrach nauki. Jednym z popularyzatorów tego zjawiska jest 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Coraz częściej muzea decydują się na odej-
ście od tradycyjnej formy zwiedzania na rzecz wirtualnej wycieczki, na przykład 
Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do wirtualnej przechadzki po jej zaso-
bach. Wśród zalet rozrywki edukacyjnej można wymienić jej atmosferę, niejedno-
krotnie osoba uczona uczestnicząca w angażującym wydarzeniu nie jest świadoma 
lub na pewien czas zapomina, że poddano ją procesowi edukacji (Frania, 2017).

Edutainment jest trendem, który niejako wiąże się z grywalizacją (ang. gamifi-
cation). Pojęcie to można zdefiniować jako zastosowanie elementów gier w kontek-
stach innych niż gry. Grywalizacja wydaje się stosunkowo nową koncepcją, lecz jej 
korzenie sięgają XVIII wieku (Lee i Hammer,2011). Grywalizacja nie odnosi się do 
jednowymiarowego systemu, w którym oferowana jest nagroda za wykonanie okre-
ślonego zachowania, lecz polega na zastosowaniu mechanizmów gier w różnych 
sferach ludzkiego życia, m. in. relacjach społecznych, kształceniu i wychowaniu.

Gamification to podejście, które ewoluuje wraz z rozwojem technologicznym 
uwzględniając coraz większą gamę rozgrywki, nowych narzędzi i sposobów 
łączenia ludzi wykorzystując mechanizmy gier m. in.: rywalizację, działania 
w zespołach i współpracę, kolekcjonowanie punktów, zdobywanie nagród, odznak, 
kolejnych poziomów, rankingi osiągnięć oraz podejmowanie wyzwań (Deterding 
i in. 2011: 9).

Grywalizację stosuje się coraz częściej w edukacji, gdyż wzmacnia zaintereso-
wanie i uczestnictwo uczniów w rozwiązaniu danego zadania. Spośród wielu ele-
mentów, z których składają się gry, trzy są szczególnie istotne dla edukacji:

 − elementy mechaniczne, takie jak przyrostowe postępy, wprowadzanie na rynek 
i natychmiastowa informacja zwrotna (ang. feedback);
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 − elementy osobowe, tj. status i widoczność, odpowiedzialność zbiorowa oraz 
tablice wyników lub rankingi;

 − elementy emocjonalne, w szczególności te, które wzmacniają rywalizację lub 
współpracę w grupie (Frania, 2017).

Wyżej wymienione elementy są istotne w kontekście działań mających na celu 
wybór lidera odpowiedniego do wykonania zadania. Prócz zastosowania grywa-
lizacji w edukacji nieformalnej, coraz częściej pojawia się w edukacji formalnej 
skierowanej do szkół wyższych w postaci ofert w ramach edukacji. W tym miejscu 
należy wspomnieć o nauczaniu wspieranym nie tylko przez gry wykorzystu-
jące nowoczesne technologie, lecz również tradycyjne (np. planszowe). Nauczy-
ciele mogą korzystać z prostych aplikacji dostępnych na urządzenia przenośne lub 
bardziej zaawansowanych scenariuszy gier typu Alternate Reality Games (ARG) 
wykorzystujących rzeczywisty świat jako platformę oraz opowiadanie media, aby 
dostarczyć historię, która może zostać zmieniona przez pomysły graczy lub dzia-
łania. Podobne mechanizmy znajdują zastosowanie w grach terenowych będących 
elementem pedagogiki przygody (Mochacka, 2011).

Zarówno edurozrywka jak i grywalizaja są z powodzeniem wykorzystywane 
w procesie socjalizacji i edukacji. Ich humanistyczny potencjał przekłada się na 
rozwój kompetencji społecznych i tzw. miękkich (kreatywność, zarządzanie sobą 
w czasie, komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole). Wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w edukacji językowej daje wiele możliwości, lecz nie 
można zapomnieć o zagrożeniach wynikających z ich zastosowania (Frania, 2017).

2. Charakterystyka edukacji w wirtualnym świecie

Dynamiczny proces popularyzacji mediów i technologii informacyjno-komunika-
cyjnych stanowi synergię z edukacją językową poprzez wykorzystanie narzędzi 
technologicznych jako pomocy naukowych. Odpowiednio dostosowane dydak-
tyczne środki mogą nie tylko w sposób istotny urozmaicić proces edukacyjny, lecz 
również umożliwiają modyfikowanie metod i technik nauczania (Robson i in. 2016).

Dydaktyka w wirtualnym świecie stanowi ogromne wyzwanie dla nauczy-
ciela. Od niego zależy, czy dane wydarzenie jest edurozrywką, czy nie. Nauczyciel 
odgrywa rolę pewnego rodzaju inicjatora oraz decydenta, który podejmuje decyzję, 
czy dany program edukacyjny będzie na tyle emocjonujący, aby jego użytkownicy 
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całkowicie zanurzyli się w języku. Dydaktyka wirtualnej przestrzeni musi pełnić 
dwie funkcje tj. rozrywkową i kształtującą pożądane umiejętności i postawy 
uczniów. Nadrzędnym celem narzędzi i programów typu edutainment jest zakty-
wizowanie jego odbiorców do nauki oraz zbudowanie interakcji pomiędzy danym 
narzędziem edukacyjnym a osobą uczącą się (Chang, 2009).

Frania (2017) wymienia pięć charakterystycznych cech procesu edukacji w wir-
tualnym świecie. Pierwsza z nich to otwartość, która polega na tym, że grupy two-
rzone w otwartym świecie są pozbawione obostrzeń wiekowych, narodowościowych 
czy poziomu wiedzy wstępnej. Drugą cechą jest interakcyjność wśród uczestników 
procesów edukacyjnych czy socjalizacyjnych. Użytkownicy mogą wykorzystywać 
wykreowane postacie np. awatary, które w grze mogą uczyć się w ramach współ-
pracy, partycypacji czy rywalizacji. Kolejna cecha to wolość i niezależność w tema-
tyce oraz wyborze poruszanych obszarów wiedzy. Atrybutami procesu edukacyj-
nego w wirtualnym świecie są również dwustronność lub wielostronność interakcji 
oraz wirtualność. Nauczany i nauczający mogą zamieniać się rolami. Sytuację tę 
można porównać do tradycyjnego procesu komunikacji, w którym odbiorca może 
być jednocześnie nadawcą. Wirtualność, jak sama nazwa wskazuje, opiera się 
głównie na przestrzeni, w której uczestnicy spotykają się w sztucznej rzeczywi-
stości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznej.

Anikina i Yakimenko (2015) zauważyły ogromny potencjał edurozrywki. Pośród 
wielu zalet wymieniły: wzrost zaangażowania uczniów, większe zainteresowanie 
przedmiotem nauczania, natychmiastową informacja zwrotna, tworzenie więzi spo-
łecznych poprzez współpracę w grupie. Autorki wskazują na fakt, że uczniowie 
częściej spędzają czas w grze opartej na uczeniu się, jeśli korzystasz z systemu 
nagrody. Zdobywanie odznak i punktów daje uczniowi poczucie wygranej, w rezul-
tacie zaangażowanie uczniów wzrasta wraz z ich retencją uczenia się.

Zarówno edurozrywka jak i grywalizacja mogą być wykorzystywane do wzbu-
dzania poczucia entuzjazmu wobec przedmiotu, szczególnie w dziedzinach, z któ-
rymi studenci mają trudności. W przypadku edukacji językowej może to być element 
gramatyki. Większość systemów gamifikacji pozwala na natychmiastową infor-
mację zwrotną, taką jak tablice wyników i kokpity menedżerskie, które uczniowie 
mogą wykorzystać, aby zobaczyć ranking miejsc rówieśników. Informacje te mogą 
skłonić ucznia do ponownego wypróbowania quizu lub aktywności, aby uzyskać 
wyższą pozycję. W szkolnictwie często zdarza się, że uczniowie mają problemy 
z nawiązywaniem kontaktów społecznych z innymi rówieśnikami uczestniczącymi 
w kursie. Wirtualne klasy pomagają uczniom, którzy mają problemy z interakcją 
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społeczną, poprzez możliwość wspólnej pracy. Jest to szczególnie ważne przy two-
rzeniu konkursów zespołowych, które wymagają od uczniów współpracy przy 
wyzwaniach.

Prócz wielu pozytywnych aspektów edukacji medialo-cyfrowej, obecność 
technologii w nauczaniu rodzi wiele zagrożeń. Krytycy edurozrywki uważają, że 
szybkie tempo i natychmiastowa informacja zwrotna (ang. feedback) przyczyniają 
się do problemów uczniów z koncentracją (Balloffet, Courvoisier, Lagier, 2014). 
Przyzwyczajenie uczniów do szybkiej informacji zwrotnej może doprowadzić do 
frustracji w momencie, kiedy student jej nie otrzyma, np. uczestnicząc w zajęciach 
w dużej grupie w klasie.

Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji jest zaburzenie relacji mistrz-uczeń. 
Brak bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem może doprowadzić do pogor-
szenia więzi pomiędzy tymi podmiotami, jak również do uprzedmiotowienia pro-
cesu dydaktycznego. Ponadto, system oceniania, z reguły zero-jedynkowy sprawia, 
że nie zawsze jest jasne, w jaki sposób wyniki gry wiążą się z oceną otrzymaną na 
kursie. Ostatni kwestia dotyczy samego procesu tworzenie gier, który wymaga dużo 
wcześniejszego planowania i logistyki. W trakcie projektowania i wdrażania kon-
kretnego narzędzia technologicznego należy zwrócić uwagę na to, czy uczniowie 
będą mogli grać w domu, lub czy korzystanie z niego w szkole, lub poza nią wiąże 
się z dodatkowymi kosztami (Banfield i Wilkerson, 2014).

Sondaż przeprowadzony w 2012 roku przez Entertainment Software Association 
pokazał, że prawie 31% osób w wieku od 18–35 lat w Stanach Zjednoczonych sta-
nowią gracze komputerowi. Wraz ze wzrostem popularności tabletów i smartfonów, 
komputery stacjonarne, laptopy oraz konsole do gier przestały być już jedynym spo-
sobem na połączenie się przez Internet z rywalem (New Horizon Report, 2013).

Dynamika przemian dokonujących się w świecie edukacji medialno-cyfrowej 
przekłada się na powstawanie coraz to nowych trendów lub modyfikacji starych. 
Jednym z nich jest edurozrywka oraz wywodząca się z niego grywalizacja. Obydwa 
zjawiska dają wiele możliwości by rozwijać kompetencje językowe oraz społeczne 
uczniów i studentów. Zatem obecni edukatorzy stojący przed wyborem gry czy 
narzędzia technologicznego muszą ściśle sklasyfikować go do odpowiedniej grupy 
oraz rozważyć potencjał tego narzędzia w przestrzeni edukacyjnej (Robson i in. 
2016).

Nauczyciel ma bogaty wybór, poczynając od gier wirtualnych (video, kompu-
terowych) czy tradycyjnych (planszowych, miejskich, terenowych, karcianych), 
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poprzez filmy, programy telewizyjne, przedstawienia teatralne aż do spotkań czy 
warsztatów. Pomimo ich funkcji rozrywkowej powinny one wszystkie realizować 
również cele edukacyjne (Frania, 2017). Wybrane narzędzia edukacyjne zostaną 
omówione w następnej części niniejszego opracowania.

3. Nowe narzędzia w edukacji czy redefinicja starych?

Jednym z elementów, który oddziałuje na metody i techniki nauczania, są nowe 
media i technologie. Transformacje, które nastąpiły w uczeniu się na „tu i teraz’’, 
czyli w dowolnej czasoprzestrzeni spowodowały zmianę relacji między uczniem 
a nauczycielem. Wzrost roli informacji oraz łatwiejszy dostęp do źródeł wiedzy 
wpłynął na systematyczne modyfikowanie treści. Porównując tradycyjny model 
uczenia się, który w dalszym ciągu dominuje w szkole z edukacją nieformalną, 
która odbywa się np. w domu, można zauważyć zdecydowany rozłam pomiędzy 
tymi dwoma typami edukacji.

W ciągu kolejnych lat jest mało prawdopodobne, że nastąpią rewolucyjne 
zmiany sposobów nauczania w szkole i innych instytucjach edukacyjnych. Frania 
(2017) wskazuje, że zastosowanie nowych narzędzi, metod i źródeł wiedzy, które 
będą wspomagać tradycyjny model kształcenia, przyczyni się do przemian, które 
będą miały charakter raczej ewolucyjny. Skupiając się na wizji edukacji przyszłości, 
można przypuszczać, że nowy model edukacji będzie nawiązywał do istniejących 
trendów, metod, procesów i narzędzi edukacyjnych.

Celem tej części niniejszego opracowania jest wskazanie czytelnikowi dostęp-
nych tradycyjnych środków i pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych narzędzi 
technologicznych pełniących funkcję edurozrywki, które mogą być wykorzysty-
wane w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.

Według systemu programowania neurolingwistycznego ludzie odbierają infor-
macje poprzez użycie trzech podstawowych kanałów sensorycznych: wzroko-
wego, słuchowego oraz kinestetycznego (Churches i Terry, 2008). Nauczanie 
języków obcych poprzez zastosowanie gier edukacyjnych aktywizuje potencjalne 
możliwości, które tkwią w każdym uczniu. Jako egzemplifikacje nauczania, które 
angażuje ucznia w sposób wielozmysłowy, może posłużyć gra „Kalambury’’. 
Jest to tradycyjna gra, która nie wymaga żadnych sprzętów, gadżetów czy plansz. 
Uczestnik losując hasło wybiera sposób jego przedstawienia (rysowanie, pokazy-
wanie lub mówienie). W zależności od liczby osób w klasie w kalambury można 
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grać drużynowo lub indywidualnie. Zaletami tej gry są: rozwijanie kreatywnego 
myślenia, pokonywanie własnych barier nieśmiałości, kształcenie umiejętności 
wypowiadania się i poszerzenie słownictwa. Kalambury mogą stanowić doskonałą 
powtórkę gramatyczną. Ilustracja 1 przedstawia wykorzystane tej gry w celu powtó-
rzenia angielskich czasów teraźniejszych Present Simple lub Present Continuous.

Kruszewski (1993) klasyfikuje gry dydaktyczne do grupy metod problemowych. 
Autor zwraca uwagę na ich funkcje m. in. kształtowania umiejętność szukania infor-
macji oraz ich przetwarzania, stawiania i rozwiązywania problemów, tworzenia 
pomysłów, podejmowania racjonalnych decyzji. Przykładem metody sytuacyjnej 
oraz symulacyjnej jest tzw. burza mózgów – metoda aktywizująca mająca na celu 
doskonalenie decyzji grupowych. Burza mózgów daje uczniom możliwość powtó-
rzenia materiału dydaktycznego oraz poznania nowe słownictwo. Przykład wyko-
rzystania koncepcji burzy mózgów znajdujemy w następującym zadaniu: „Lądujesz 
na bezludnej wyspie. W grupie zastanów się nad 10 najważniejszymi rzeczami, bez 
których nie mógłbyś/mogłabyś się obejść”. Kontynuacją tego ćwiczenia może być 
łączenie obrazków z wyrazami (Ilustracja 2).

Ilustracja 1. Gramatyczne kalambury

Źródło: http://www.englishfreak.pl/2017/10/present-simple-or-continuous-charades.html
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Ilustracja 2. Burza mózgów

Źródło:https://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/desert_island/Lost_on_a_ 
desert_island_1_3_V_364382/

Kolejna grą pozwalającą rozwijać sprawność słuchania ze zrozumienie jest 
głuchy telefon. Jest to tradycyjna gra, w której nauczyciel dzieli grupę na dwie, 
kolejno opowiada na ucho przedstawicielom każdej z nich historyjkę. Następnie 
uczestnicy zabawy przekazują ja kolejnej osobie. Ostatni uczeń musi zaprezen-
tować przekazane opowiadanie.

Puzzle i układanki mogą stanowić doskonałą rozrywkę na zajęciach nie tylko 
wśród najmłodszych ale i zupełnie dorosłych uczniów. Ilustracja 3 przedstawia ćwi-
czenie o tematyce Halloween.

Grywalizacja w nauczaniu języka angielskiego jako obcego w perspektywie...
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Ilustracja 3. Układanka Halloween

Źródło: bit.ly/halloweeniwanickaedunation

Kolejną grą, która przeznaczona jest dla czterech-pięciu uczestników (nie-
zbędne minimum dwóch graczy), to domino. Ilustracja 4 przedstawia układankę: 
uczniowie muszą ją ułożyć, dodając przyrostki do wyrazów, aby utworzyć rzeczow-
niki. Czas, jaki należy przeznaczyć na wykonanie tego zadania, to około 20 minut. 
Poziom trudności zadania to średnio-zaawansowany (ang. upper-intermediate).

French oraz Kabat (2007) uznają grę „Memory’’ za jedną z najpopularniej-
szych zabaw. Polega ona na odnajdowaniu par takich samych kart. W zabawie 
bierze udział najmniej dwóch graczy, a każdy z nich kolejno może odkryć tylko 
dwie karty. Memory to gra pamięciowa, a jej celem jest jak najszybsze zebranie 
kart. Może mieć ona różną postać: Ilustracja 5 przedstawia grę, w której uczestnicy 
muszą odnaleźć pary nazw krajów i narodowości oraz odpowiadający im obrazek 
Ćwiczenie to skierowane jest do uczniów na II etapie edukacyjnym.

Następną propozycję stanowi gra planszowa „Węże i drabiny’’ (Ilustracja 6). 
W zabawie mogą wziąć udział dwie-cztery osoby, a do gry niezbędne są pionki 
i kostka. Każdy z graczy przesuwa się po planszy o liczbę oczek wyrzuconych na 
kostce, następnie odpowiada na pytanie, poprawia zdanie lub mówi, co znajduje się 
na obrazku.
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Ilustracja 4. Gra domino

Źródło: Hird, J., Almarza, M. A., Bastow, T., Desmond, V. A., Galarza, J. M., Jones, C., 
Paredes, P. P.,… Stannard, R. Inside out: Resource pack. Macmillan, Oxford, 2005.

Ilustracja 5. Gra Memory – Kraje i narodowości.

Źródło własne.
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Jeśli uczeń znajdzie się na pole z dolnym końcem drabiny, to po jej szczeblach 
przesuwa się na jej szczyt. W sytuacji gdy gracz stanie na głowie węża musi cofnąć 
się w dół na pole z ogonem węża. Wygrywa ten uczestnik który jako pierwszy doj-
dzie do ostatniego pola z napisem „END’’. W przypadku tej gry uczniowie rozwi-
jają swoje umiejętności leksykalno-gramatyczne.

Morcinek (1999) wymienia kolejnym ćwiczenie. Jest to zabawa w „ Kółko 
i krzyżyk’’ (ang. Tic tac toe). Celem tej gry jest powtórzenie słownictwa, w tym 
synonimów. Nauczyciel dzieli uczniów na pary, następnie rozdaje każdej z nich 
tablicę do gry oraz żetony (karty z zadaniami). Następnie jedna osoba z pary 
wybiera kartę, czyta zdanie w którym podkreślony jest jeden wyraz i wybiera jego 
synonim spośród a, b, c lub d. Jeśli odpowie poprawnie, zaznacza na planszy kółko 
lub krzyżyk. Gra jest kontynuowana do momentu, gdy jeden uczeń uzyska trzy 
znaczniki pionowe, poziome lub na ukos (Ilustracja 7).

Ilustracja 6. Gra planszowa „Węże i drabiny’’.

Źródło własne.
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Ilustracja 7. Gra „Kółko i krzyżyk’’.

Źródło własne.

Następne ćwiczenie o nazwie „Grammar – I’m lovin’ it’’ sprzyja rozwijaniu 
kompetencji produktywnej, precyzyjnie ujmując, zdobyciu pełniejszej kontroli nad 
budowanymi przez gracza strukturami językowymi. W tym przypadku uczestnik 
gry ćwiczy umiejętność budowy i użycia czasu teraźniejszego Present Simple 
i przeszłego Past Simple) (Ilustracja 8).

Ilustracja 8. Zabawa „Grammar- I’m lovin’ it’’

Źródło własne.
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Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każdy z uczestników podchodzi kolejno 
do nauczyciela i losuje jedną frytkę, na której znajduje się nieuporządkowany zbiór 
wyrazów. Uczeń musi ułożyć zdanie, a następnie umieści frytkę w odpowiednim 
pudełeczku. Jeśli poprawnie wykona zadanie, jego drużyna zdobywa punkt. 
Wygrywa grupa, która ułoży więcej poprawnych zdań oraz rozpozna odpowiedni 
czas.

Do ćwiczeń językowych można również wykorzystać kostkę do gry. Nauczyciel 
wykonuje ją samodzielnie (Ilustracja 9) lub wykorzystuje kostki dostępne na rynku 
edukacyjnym.

Ilustracja 9. Ćwiczenie z kostką do gry

Źródło własne.

Instruktor dzieli klasę na grupy. Jedna z kostek przedstawia początek zdania 
warunkowego rozpoczynającego się od wyrazu „Jeśli’’ (ang. If…). Na ścian-
kach drugiej kostki znajdują się przykłady kar lub rezultat danego przestępstwa. 
Następnie uczestnicy gry rzucają kostką i muszą ułożyć zdanie warunkowe np. Jeśli 
porwiesz moje dziecko to pójdziesz do więzienia na 25 lat. Wygrywa drużyna, która 
ułoży więcej poprawnych zdań.

Ostatnia gra to pewnego rodzaju zawody, które mogą być przeprowadzone np. 
w ramach powtórki przed sprawdzianem osiągnięć szkolnych. Nauczyciel dzieli 
klasę na 4–5 osobowe grupy oraz rozdaje uczniom tablicę, na której będą zaznaczać 
zadane już pytania (Ilustracja 10).
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Ilustracja 10. Gra „Dollars Contest’’

Źródło własne.

Każda grupa otrzymuje 500$ w banknotach. Kolejno wybiera jedną kategorię 
pytań i decyduje, ile chce zarobić. Pytania za niższą kwotę są łatwiejsze, natomiast 
za wyższą – trudniejsze. Nauczyciel czyta pytanie, przykładowo, wybierając kate-
gorię Anglophone capitals i kwotę 100$, grupa musi podać nazwę stolicy Irlandii. 
Jeśli wybierze wyższą kwotę np. 600$, trzeba powiedzieć, które miasto jest sto-
licą Pakistanu. Jeżeli grupa odpowie błędnie, będzie musiała oddać ze swoich pie-
niędzy sumę równą potencjalnej wygranej. Po wyczerpaniu wszystkich pytań grupy 
sumują ilość zgromadzonych pieniędzy. Wygrywa ta drużyna, które zdobędzie naj-
więcej dolarów.

Przyjrzyjmy się teraz nowoczesnym narzędziom technologicznym pełniącym 
funkcję edurozrywki. Pierwszym generatorem do zadań i gier online to portal www.
learningapps.org, do którego dostęp jest bezpłatny. Aby tworzyć własne aplikacje, 
należy założyć własne konta. Aplikacja wspomaga proces uczenia się i nauczania za 
pomocą małych interaktywnych modułów. Nauczyciel może korzystać ze zasobów 
edukacyjnych dostępnych publicznie lub może je tworzyć sam w Internecie. Inte-
raktywne ćwiczenia stanowią element scenariusza zajęć, nie zaś całej jednostki 
lekcyjnej.

Pierwszą interaktywną zabawą jest popularna gra oparta na telewizyjnym tele-
turnieju „Milionerzy’’ (Ilustracja 11). Każdy z uczniów podchodzi kolejno do 
tablicy interaktywnej, czyta pytanie i udziela odpowiedzi. Grup ma trzy koła ratun-
kowe, mianowicie pytanie do publiczności (swoje grupy), pół na pół oraz podpo-
wiedź nauczyciela. Jeśli uczniowie odpowiedzą na wszystkie pytania, otrzymują 
nagrodę w postaci np. plusów za aktywność na zajęciach.

Grywalizacja w nauczaniu języka angielskiego jako obcego w perspektywie...
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Ilustracja 11. Gra „Milionerzy”

Źródło: https://learningapps.org/3321541

Następna gra to wyścigi konne (Ilustracja 12). Uczniowie wykonują to ćwi-
czenie w dwóch grupach, lub – jeśli to możliwe – indywidualnie. Celem tej gry 
jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej przymiotników i odpowiednich zaimków. 
Wygrywa ta drużyna, która pierwsza dotrze do mety.

Ilustracja 12. Gra „Wyścigi konne”

Źródło: https://learningapps.org/display?v=prnkcijyt17

Ilustracja 13 przedstawia ćwiczenie typu dopasowywanie. Uczniowie muszą 
znaleźć 9 par przedstawiających godziny zegarowe, na przykład 12.00 – twelve 
o’clock.
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Ilustracja 13. What time is it?

Źródło: https://learningapps.org/display?v=pux5epod317

Pozostałe aplikacje znajdujące się na portalu learningapps.org to: grupowanie, 
zadanie z lukami, tekst jednokrotnego wyboru, krzyżówka, wykreślanka, wisielec, 
szacowanie czy video z adnotacjami.

Kolejne narzędzie cyfrowe stanowi alternatywę dla poprzedniej aplikacji. Jest 
to platforma www.educaplay.com, na której znajduje się otwarte repozytorium 
ogromnej ilości interaktywnych zadań. Ilustracja 14 przedstawia zadanie typu roz-
sypanka wyrazowa. Aplikacja educaplay różni się od learningapps tym, że dodat-
kowo do każdego zadania możemy otrzymywać informacje na temat czasu potrzeb-
nego do ukończenia zadania.

Ilustracja 14. Rozsypanka wyrazowa „Jumblend sentence’’

Źródło: https://www.educaplay.com/en/learningresources/4128681/ordering_words.htm
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Następny rodzaj gry dostępny na platformie to wykreślanka (Ilustracja 15). 
W tym ćwiczeniu uczniowie muszą odnaleźć wyrazy poznane na zajęciach, na przy-
kład przymiotniki dotyczące wyglądu i charakteru człowieka.

Ilustracja 15. Wykreślanka „Word search’’

Źródło: https://www.educaplay.com/en/learningresources/4057818/adjectives_word.htm

Platforma educaplay oferuje szereg zagadek oraz quizów. Ilustracja 16 pre-
zentuje ćwiczenie typu „Riddles’’, w którym uczniowie maja za zadanie odgadnąć 
co kryje się na obrazku. Kolejną propozycję edukacyjną stanowi gra „Alphabet 
Game’’. Uczniowie otrzymują 26 definicji, na podstawie których muszą odgadnąć 
hasła rozpoczynające się od każdej z liter w alfabecie (Ilustracja 17).

Ilustracja 16. Zgadywanka „Riddles’’

Źródło: https://www.educaplay.com/en/learningresources/4098154/comparative_adjectives.
htm
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Ilustracja 17. Alphabet Game

Źródło: https://www.educaplay.com/en/learningresources/4066518/unit_2_vocabulary_3_
eso.htm

Alternatywą dla zwykłych quizów są video quizy (Ilustracja 18), które pole-
gają na tym, że uczniowie oglądają filmik edukacyjny zagnieżdżony z platformy 
YouTube. W trakcie ćwiczenia na ekranie pojawiają się pytania do obejrzanej części 
materiału. Uczniowie muszę wybrać jedna odpowiedź spośród czterech możliwych 
wariantów oznaczonych literami (a, b, c oraz d).

Ilustracja 18. Quiz video

Źródło: https://www.educaplay.com/en/learningresources/3935855/parts_of_the_body.htm

Kolejny generator gier to strona http://www.classtools.net/ na której można zna-
leźć wiele zadań dla starszych uczniów, na przykład na poziomie liceum. Wśród 
wielu narzędzi dostępny jest generator tzw. fałszywych wiadomości lub nagłówków 
(ang. Breaking News Generator). Tworząc własne wiadomości, możemy je 
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wykorzystywać na zajęciach językowych jako element stanowiący punkt wyjścia 
do dyskusji (Ilustracja 19).

Ilustracja 19. Generator fałszywych wiadomości „Breaking News Generator’’

Źródło: http://www.classtools.net/breakingnews/#

Do narzędzi wykorzystywanych w obszarze edurozrywki należy również gene-
rator kodów OR (ang. QR code generator). Jest to pewnego rodzaj kodu kresko-
wego o charakterystycznym kwadratowym kształcie graficznym, który pozwala 
zapisać dużą ilość danych (Aktaş, 2017). Aplikacja dostępna na stronie clastools.
net umożliwia nauczycielowi za pomocą kilku kroków przygotować kody QR przy 
użyciu funkcji „polowanie na kody QR’’(Ilustracja 20). W pierwszej kolejności 
nauczyciel musi wprowadzić serię pytań lub zadań. Komputer automatycznie wyge-
neruje kody odpowiednie dla każdego ćwiczenia, które można wykorzystać na zaję-
ciach po uprzednim wydrukowaniu. Kody QR mogą posłużyć do przeprowadzenia 
zabawy typy „Escape room’’, która zamieni lekcję językową w niesamowitą przy-
godę, a klasę – w pokój zagadek.
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Ilustracja 20. Generator kodów QR

Źródło: http://www.classtools.net/QR/

Nauczyciel ukrywa kody QR w różnych miejscach w klasie, na przykład pod 
ławką, w kopercie przyklejonej do tablicy, pod doniczką, w książce czy jakimś 
pudełku. Używając aplikacji w telefonie, uczniowie skanują kod, który naprowadza 
ich do zakodowanego ćwiczenia. Uczestnicy rozpoczynają pierwsze zadanie, po 
jego wykonaniu otrzymują wskazówkę lub hasło do dalszych poszukiwań kolej-
nych kodów. W konsekwencji nauczyciel tworzy „łańcuch’’ ćwiczeń. Wykonanie 
jego ostatniego „ogniwa’’ skutkuje zdobyciem tajnego hasła, niezbędnego do uwol-
nienia się z klasy. Nauczyciel sam tworzy treści zadań, na przykład krzyżówkę, 
której hasło konkretna wskazówkę. Pod kodem QR można zapisać polecenia, takie 
jak: „Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 45 w twoim podręczniku”.

Zabawa w „Escape Room’’ może być ciekawym sposobem na lekcję powtórze-
niową lub okolicznościową. Przed rozpoczęciem gry warto wprowadzić uczniów 
w świat przygody, wręczając im teksty z informacjami na temat zadania. Jedną 
z propozycji stanowi list z którego dowiadują się, że są grupą badaczy pracują-
cych nad antidotum mającym uratować ludzkość, lecz na skutek awarii w laborato-
rium zatrzasnęły się drzwi i jedynie tajne hasło umożliwi ich uratowanie. Ważnym 
elementem gry jest zaadaptowanie wnętrza klasy za pomocą gadżetów takich jak: 
skrzynka z kłódką, zdrapki, które można wykonać zaklejając informacje i malując ją 
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farba akrylową. Zabawa w pokój zagadek pozwala nie tylko wzbudzić wewnętrzna 
motywację uczniów do pracy oraz aktywnego udziału, lecz również kształtuje takie 
kompetencje, jak analizowanie i wnioskowanie, oraz rozwija współpracę w grupie 
(Johnson, 2017).

Kolejne narzędziem, które jest dostępne na stronie www.classtools.net, jest 
koło fortuny (Ilustracja 21). Nauczyciel może wprowadzić imiona swoich uczniów, 
a następnie kręcąc interaktywnym kołem, wywołać osobę do odpowiedzi, bądź 
lidera do zadania.

Ilustracja 21. Koło fortuny

Źródło: https://www.classtools.net/random-name-picker/

Koło fortuny może pełnić funkcję zarządzania klasą, czasem lub treścią. Na 
polach w kole fortuny da się wprowadzić symbole, słowo, nazwę czy też kolokację. 
Przykładowo, na kole fortuny nauczyciel umieszcza wyrazy z poprzednich zajęć, 
następnie uczeń kreci kołem i układa definicję do losowo wybranego słowa.

Ostatnia aplikacja dostępna na stronie www.classtools.net to tzw. „fakebook’’ 
(Ilustracja 22).
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Ilustracja 22. „Fakebook’’

Źródło: https://www.classtools.net/FB/home-page

Narzędzie to służy do tworzenia fikcyjnych kont, które mogą należeć do osób 
nieżyjących, takich jak Abraham Lincoln czy Geroge Washington. Jeśli nauczyciela 
na swoich zajęciach językowych wprowadza elementy wiedzy historycznej danego 
kraju, może poprosić uczniów o przygotowanie kont znanych osób w ramach pracy 
domowej.

Ostatnia platforma, która zostanie omówiona w niniejszym artykule to Wor-
dwall dostępna na stronie https://wordwall.net/pl, na której można znaleźć wiele 
szablonów pozwalających tworzyć własne interaktywne materiały edukacyjne. 
Dodatkowym atutem tej platformy jest możliwość wydrukowania wszystkich 
pomocy dydaktycznych. Przykładowe szablony to: krzyżówka, labirynt, ruletka, 
sortowanie, anagram, prawda czy fałsz, znajdź słowo, quiz obrazu, samolot oraz „O 
rety! Krety!’’. Na potrzeby tego artykułu zostaną omówione tylko wybrane z nich.

Pierwsza gra o nazwie „O rety! Krety!’’ polega na tym, że na ekranie naszego 
komputera czy tablicy interaktywnej pojawiają się małe kreciki z pojedynczymi 
wyrazami. Zadaniem ucznia jest kliknięcie na te pojawiające się zwierzątka, które 
przykładowo pokazują słowa przedstawiające składniki potrzebne do wypieku 
ciasta (Ilustracja 23).
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Ilustracja 22. Gra „O rety! Krety!’’

Źródło: https://wordwall.net/pl/resource/58870/ingredients-we-could-use-baking-cake

Druga gra o nazwie „Samolot’’ polega na kierowaniu statkiem powietrznym 
w taki sposób, aby poruszać się korytarzem powietrznym poprawnych odpowiedzi 
udzielając ich za pomocą dotyku lub klawiatury (Ilustracja 23).

Ilustracja 23. Gra „Samolot’’

Źródło: https://wordwall.net/pl/resource/302598/have-got
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Wyżej wymieniona gra, może służyć jako ćwiczenie utrwalające czasowniki 
posiłkowe w języku angielskim, zaimki czasu i miejsca, słownictwo z danej dzie-
dziny czy prawidłową pisownię wyrazów. Większość zadań na platformie https://
wordwall.net/pl jest interaktywna, obudowana w liczne elementy audiowizualne.

Ostatnie interaktywne zadanie o nazwie „Anagram’’ polega na ułożeniu poszcze-
gólnych literek w odpowiedniej kolejności, co wymaga przesuwania kafelków 
w prawo lub lewo tak, aby utworzyć wyraz (Ilustracja 24).

Ilustracja 24. Anagram

Źródło: https://wordwall.net/pl/resource/261710/days-week-spelling

Podsumowując, można stwierdzić, że zaprezentowane aplikacje, tradycyjne gry 
oraz narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie, że współcześni nauczy-
cieli mają szeroki dostęp do różnorodnych pomocy dydaktycznych. Biorąc pod 
uwagę fakt, że szkoły oraz nauczyciele wielokrotnie borykają się z problemami 
związanymi z niską motywacją i niewielkim zaangażowaniem uczniów i studentów, 
edurozrywka oraz grywalizacja może stanowić antidotum na trudności w uczeniu 
się języków obcych. Oceniając wady i zalety obydwu technik należy pamiętać, że 
nadrzędny cel wszystkich działań edukacyjnych stanowi stworzenie systemu, który 
w pozytywny i długofalowy sposób wpłynie na zaangażowanie studentów i pobudzi 
ich wewnętrzną motywację.
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Podsumowanie

Według angielskiego przysłowia „praca bez wytchnienia i zabawy czyni z czło-
wieka tępaka”, a szkoła ma przecież za zadanie kształtowanie światłych umy-
słów. Gry mają ogromne znaczenie w procesie edukacyjnym, ponieważ uczą samo-
dzielnego myślenia oraz aktywności w zdobywaniu wiedzy. Nauka języka obcego 
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na rozwój umiejętności sponta-
nicznego komunikowania się. Gry edukacyjne zarówno te tradycyjne jak i te, które 
wykorzystują nowoczesne technologie, mogą stanowić doskonałe uzupełnienie tra-
dycyjnych metod nauczania.

Mając na uwadze prowadzenie pogłębionych badań, szczególnie zasadne 
mogłoby być ukierunkowanych ich na zdiagnozowanie, które elementy grywa-
lizacji w znaczącym stopniu spełniałyby oczekiwania studentów oraz nauczy-
cieli akademickich. Ponadto, interesujące wydają się badania weryfikujące poziom 
akceptacji grywalizacji w edukacji oraz motywacji ich odbiorców w zależności od 
szczebla edukacji, kierunku i trybu kształcenia, a także dotychczasowych osiągnięć 
studenta. Zaobserwowawszy cały szereg nowych obszarów badawczych nawiązują-
cych do korzyści płynących z implementacji grywalizacji w szkole wyższej, należy 
mieć na uwadze jej różnorodne ograniczeniach, gdyż nadrzędnym celem wszyst-
kich działań w tym zakresie jest skonstruowanie systemu, który w pozytywny i dłu-
gofalowy sposób będzie oddziaływać na zaangażowanie studentów i pobudzenie ich 
motywacji wewnętrznej.
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Streszczenie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nowe technologie, gry komputerowe, które mogą 
być wykorzystywane w glottodydaktyce, zyskały coraz większe znaczenie, wpły-
wając w znaczącym stopniu na praktyczne sfery nauczania oraz uczenia się. 
Powszechny dostęp do Internetu oraz technik komputerowych przyczynił się do 
rozwoju edukacji językowej opartej na wykorzystaniu gier cyfrowych. Grywali-
zacja zapewnia nowe możliwości zarówno nauczycielom przygotowującym zajęcia, 
jak uczniom. Opracowanie ma na celu zaprezentowanie wybranych aplikacji, gier 
tradycyjnych oraz tych, które wykorzystują nowoczesne technologie. Mogą one 
w znacznym stopniu wzbogacić warsztat pracy każdego nauczyciela, tj. i tradycjo-
nalisty, i innowatora. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji 
edurozrywki i grywalizacji oraz omówienie wybranych gier i ich zastosowania 
w edukacji językowej, które jest uwarunkowane potrzebami członków zmediaty-
zowanego społeczeństwa. Autorka zwraca uwagę nie tylko na korzyści wynikające 
z realizacji idei grywolucji, ale również na niebezpieczeństwa towarzyszące imple-
mentacji mechanizmów gier, które mają szczególne znaczenie w nauczaniu dzieci 
i młodzieży.

Grywalizacja w nauczaniu języka angielskiego jako obcego w perspektywie...
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Summary

Gamification in teaching English as a foreign language in a theoretical and 
practical perspective
Over the recent years, new technologies including exploiting computer games in 
a foreign language learning, have gained more and more attention, significantly 
influencing the practical spheres of teaching and learning foreign languages. The 
universal access to the Internet and computer techniques has contributed to the 
development of language education based on the use of digital games. Gamifica-
tion offers a spectrum of new opportunities not only to teachers preparing their 
classes, but also students. The aim of this text is to present selected applications, tra-
ditional games and the ones using modern technologies that can significantly enrich 
the workshop of every teacher, both traditionalists and innovators. The focal issues 
of this paper are twofold: first, to discuss the concept of edutainment and gami-
fication; second: to present a selection of such games and the possibility of their 
use in foreign language learning conditioned by the needs of members of a media 
society. The author draws attention not only to the benefits resulting from the imple-
mentation of the gamification but also to the dangers accompanying the usage of 
game mechanisms, observed especially in teaching foreign languages to children 
and adolescents.
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W przestrzeni metafory – pomiędzy Naturą a wizją. 
Słodka Aniquirona – poemat kolumbijskiego poety

Winstona Moralesa Chavarro1

Proponujemy interpretację poematu współczesnego kolumbijskiego poety, Win-
stona Moralesa Chavarro, poprzez obecną w jego poetyckiej dykcji personifikację 
żywiołów, a przede wszystkim, żywiołu powietrza. Poetycki zabieg personifi-
kacji Natury uznajemy za wielogłosową metaforę losu, dla której siłą sprawczą – 
w swojej pierwszej, symbolicznej warstwie – stała się oniryczna wizja wykreowanej 
ze światła dziewczynki o imieniu – Aniquirona…

W poemacie Winstona Moralesa biorą nas w posiadanie siły elementarne, pier-
wotne i odwieczne. Czas zatraca swoją linearność, przestrzeń zagarnia coraz to 
nowe brzegi, a to, co męskie i to, co kobiece, splata się ze sobą w nieuchronnym, 
kosmicznym przyciąganiu.

Pragniemy przedstawić, w jaki sposób głos poety wtapia się w magiczne niemal 
braterstwo Człowieka i Natury, w krwiobieg lasu, rzeki, obłoków i głazów, uświa-
damiając nam, iż jest to przymierze odwieczne, uświęcone i nierozerwalnie złą-
czone z ludzkim losem i z planetą, na której przyszło nam zaistnieć.

W przestrzeni metafory energia słów gromadzi się i narasta stopniowo, obrazy 
i symbole zaczynają układać się w warstwy znaczeń, z rosnącą siła wybrzmiewa 
muzyka poetyckiej frazy. Szept, krzyk i lament składają się w swoim kontrapunkcie 

1 W. Morales Chavarro, Słodka Aniquirona, Zakład Graficzny UAM, 2017, przekład: 
Barbara Stawicka-Pirecka.
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w szczególną psalmodię, kadencję zaklinania, błagania, zaczarowywania świado-
mości, przygotowywanej stopniowo na spotkanie ze śmiercią…

Interesują nas także poetyckie pokrewieństwa poetyckiej estetyki Winstona 
Moralesa z tradycją poezji latynoamerykańskiej oraz europejskiej, a także ukryte 
niejako w „zaszyfrowanych” kolejnych częściach poematu pytanie natury ontolo-
gicznej: o źródło, moc i sens słowa, o istotę języka w akcie porozumiewania się 
i rozumienia drugiego Człowieka i świata.

Dla kolumbijskiego poety – Winstona Moralesa Chavarro, Schuaima jest roz-
ległą krainą, wykreowaną poza granicami bezpośredniej percepcji. Jest ona oni-
ryczną projekcją przestrzeni. Stanowi jednak model konkretnej topografii, zorga-
nizowany jako „świat równoległy” do postrzeganego przez nas świata, poddanego 
racjonalnemu oglądowi dzięki pracy naszego umysłu. Sen, wizja i wyobraźnia pro-
wadzą poetę w inny wymiar rzeczywistości. Warunkują poetycki rytuał przejścia. 
Stają się bramą nowej percepcji:

„Pytać mam siebie samego
Kobieto długich snów
i niewytłumaczalnych transów
jakaż to kraina
do której mnie zapraszasz?
Ledwie znam twoje imię
wyjawiła je rzeka
i wiem, że Aniquirona to brama,
jaka do innych prowadzi dróg”2.

Granice świata postrzeganego naszymi zmysłami zostają niejako przesunięte. 
Stajemy wobec zjawiska poszerzenia skali naszego widzenia i rozumienia tego, 
co nas otacza. W przestrzeni metafory dana jest nam możliwość uczestniczenia 
w niemal szamańskim locie wyobraźni…

Wolno nam przekroczyć granice świata widzialnego, dostępnego dla wszystkich 
śmiertelników. Razem z poetą wkraczamy w świat jego wizji, w przestrzeń innej, 
nieznanej nam dotąd energii, w krąg wyostrzonej zmysłowej percepcji, w magiczne 
promieniowanie świateł i kolorów, w pulsowanie dźwięków, ekscytację głazów, 
niespokojne loty ptaków, nawoływanie rzeki…

2 W.M.CH., Słodka Aniquirona, op.cit., s. 13.
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W tym „nowym świecie”, jego „nowy mieszkaniec” kształtuje swój byt, całe 
swoje jestestwo i świadomość – niemal samotnie. W przestrzeniach Schuaimy poeta-
-wędrowiec nie może konfrontować stanu swoich emocji ani też oglądu swojej świa-
domości z innymi śmiertelnikami. Ale też, będąc „żywym podmiotem” ceremoniału 
przejścia, nie staje się, poprzez oniryczną magię tego procesu, bytem nieśmiertelnym. 
Wszystkie towarzyszące mu w Schuaimie głosy Natury zapisują się w jego świa-
domości jako znaki ostrzegawcze, sygnały zwiastujące śmierć. Wizyjna, oniryczna 
kraina, to inicjacja w śmierć. Towarzyszy jej, obdarzona duszą Natura. To dzięki niej, 
poeta słyszy oraz r o z u m i e – śmiech głazów, mowę drzew, szum nadciagającej 
bryzy, ostrzeżenia wiatru… Niczym w świecie antycznego fatum doświadcza on prze-
dziwnej epifanii, pozbywa się swojej „starej skóry”, umierając – rodzi się na nowo.

Schuaima w poemacie Winstona Moralesa Chavarro bardziej aniżeli mityczny 
model kosmosu, jest krainą wykreowaną na tej samej „linii”, która przebiega przez 
„nasz” świat widzialny. Sen staje się „pępkiem świata”, przez który – jeśli towarzy-
szyć zechcemy poecie w kolejnych wizyjnych „odsłonach” jego samotnego wędro-
wania – przeprowadzone zostaną osie symetrii dla poetyckich obrazów, stanowiące 
konkretny kosmogram, organizujące kierunki poetyckiego wszechświata.

„Aniquirono
Kiedy zstępuję schodami domu
myślę, że jest to inny sposób aby się dostać

do

Schuaimy
– królestwa rozległych zaświatów”3.

W przeciwieństwie jednak do tradycyjnej – mitycznej i archetypicznej definicji 
zaświatów – Schuaima nie jest królestwem, do którego powinniśmy się „wspinać”, 
niczym na górę kosmiczną… Również nie musimy do niej zstępować zgodnie 
z drogowskazem, jakim jest w powszechnie kulturowo (i filozoficznie) uznawanym 
modelu zaświatów, oś kosmiczna, wokół której rozwidlają się różne „światy”, 
a człowiek – byt śmiertelny – pokonać powinien trzy, siedem lub dziewięć pięter, 
aby zstąpić do świata mroków, do świata podziemnego, do Hadesu… Możliwe są 
inne drogi, aby dojść do Schuaimy:

3 Ibidem, s. 20.
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„Kiedy zstępuję schodami domu
myślę, że jest to inny sposób aby się dostać

do

Schuaimy
Schodzenie, być może,
jest inną formą wstępowania.”4

Tak więc nie „powyżej” ani też nie „poniżej”, lecz niejako równolegle do świata 
widzialnego, w epifanicznym rozbłysku świadomości otwierają się sekretne drzwi 
percepcji i nie w ruchu pionowym, ale zgodnie z ruchem wahadła, zaburzony 
zostaje nieodwracalnie porządek czasu i przestrzeni…:

„Tam
na drugim brzegu tego dnia
stoi pociąg, który ma nas zabrać.

Deszcz
Deszcz
Minuty
Tory w odwrotnym kierunku
wiedzie droga
I wbija się na oślep w chrzęst łamanych krajobrazów.”

Za oknem
Most drzew
Brama
Drzewo błękitnych ptaków
Rzeka ślimaków pełna
Wszystko gęstnieje wokół nas
I tylko pociąg po torach mknie
a razem z nim
daleki zaśpiew szyn
muzyka ulicy
deszczu nieustanny szum
światło w oddali, które mnie przyzywa”5.

4 Ibidem, s. 20.
5 Ibidem, s. 20. 
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To właśnie „królestwo” pomylonych kierunków, szeptów i ptasich krzyków, 
ożywionych głazów i śpiewu rzeki jest krainą Aniquirony – istoty tyleż rzeczywistej 
co fantasmagorycznej.

„Czarodziejki wyczarowanej ze światła, z muszli i koralowych raf”– zjawy 
realnej… Dawczyni życia, poezji i śmierci. Jej „słodycz” jest przewrotna. Sym-
bolizując odwieczną, nieśmiertelną Naturę, pierwiastek boski i kreacyjny w czło-
wieku, jest jednocześnie upragnionym i nieosiągalnym pięknem, miłosnym głodem 
i szczególnym stanem świadomości, która… świętuje śmierć. W poemacie Winstona 
Moralesa Chavarro festyn życia jest zarazem świętem śmierci. I takie pojmowanie 
losu i ludzkiego bytowania na ziemi bardzo bliskie okazuje się znakomitej tradycji 
poetów latynoamerykańskich, których twórczość czerpała swoją wyjątkową wraż-
liwość, samowiedzę, natchnienie i mądrość ze źródeł prastarych wierzeń, ceremo-
niałów, mitologizujących świat i życie na ziemi – szamańskich i magicznych praktyk 
mistycyzmu wojennego, prekolumbijskich indiańskich plemion Ameryki. A do tych 
samych korzeni i źródeł odwoływali się wybitni poeci tego kontynentu – Vicente 
Huidobro, Pablo Neruda, Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza (w klu-
czowym dla meksykańskiej kultury śmierci poemacie – „La muerte sin fin”…)

Aniquirona – mały „żeński bóg” narodzony ze światła sprawia, iż siła Czło-
wieka-wędrowca w „krainie rozległych zaświatów”, łączy się i niemal roztapia 
w potężnej sile żywiołów. Za sprawą poetyckiej miłosnej alchemii, poeta-wędro-
wiec staje się człowiekiem – rzeką, człowiekiem – lasem, człowiekiem – powie-
trzem… W końcu staje się także i drogą – „otwartą księgą drogi”…

Natura – wiążąc ze sobą wszystkie żywioły, wiąże również żywioł poezji 
z żywiołem niedościgłej, niemal kosmicznej miłości:

„Cudzoziemko
Jestem synem Urana, Marsa i Schuaimy
bratem ziemi, drzew
i ptaków niebieskich

I tak właśnie
poprzez nieskończoną
niezniszczalną
futurystyczną naturę
postrzegam ciebie taką
jaka jesteś”6.

6  Ibidem, s. 35.

W przestrzeni metafory – pomiędzy Naturą a wizją. Słodka Aniquirona...
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Postrzeganie – sposób widzenia „innej” rzeczywistości, łączy się również nie-
uchronnie z przestrzenią semantyczną metafory i jej symbolicznymi i kulturo-
wymi konotacjami. Poetycka kreacja świata, jaką proponuje kolumbijski poeta, to 
przebieg kolejnych poetyckich sekwencji-odsłon, projekcja obrazów-wizji, które, 
niczym powolny orszak – przesuwają się przed nami, atakując swoją siłą nasze 
zmysły i świadomość. Po drugiej stronie snu, jaki w poemacie wydaje się pełnić 
rolę lustra, wkraczamy w niemal teatralnie konstruowane „sceny”. A każda z nich 
posiada swoją własną dramaturgie i dynamikę.

Każda kolejna odsłona-sekwencja poetyckiej projekcji rzeczywistości – zaska-
kuje nas sobie tylko właściwym światłocieniem, jasnością lub mrokiem, ostro-
ścią lub też, jakby za sprawą gęstniejącej mgły albo też nadciagającej chłodnej 
nocnej bryzy – załamywaniem się światła, „rozmazywaniem” ostrości konturów 
kreowanego obrazu. Przestrzeń otwiera się lub zacieśnia… Linie, kształty i formy 
wyostrzają się i gęstnieją albo też „rozsnuwają” się w błękitniejącym powietrzu. 
Światła dnia i nocy pulsują, wysyłając niepokojące sygnały, atakują wzrok ostrością 
synkopy, lub też stopniowo łagodnieją i powoli gasną…

„Aniquirono, która tańczysz pośród starych drzew
O czym śpiewa nocny ptak
w swoim locie do Schuaimy,
na tym niebieskim zakręcie,
którego muzyka płonie niczym ostrze
zanurzając w spirali nocy
swój płynny cień?
Rozpuszczają go moje członki,
aż staje się żółtym sznurem

Cudzoziemko
Światu wystarczy jakikolwiek sen
Zasada: Motyl, uskrzydlona kometa
przyfruwa, kiedy mija noc
skrzydła rozkładają się wtedy na krawędzi świecy
i czerń nocy łagodnieje
płynna staje się jak rzeka,
pięknym mrokiem rozświetla moje oczy
Bieleje skłębiony mrok,
w którym śpiew i krzyk
są rozjarzoną muzyką,
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a psalm i głosy
zamieniają się w hymn
i płoną w ciemności.”7

Kolejne fazy transformacji bytu oraz towarzyszące im zmiany stanów świa-
domości poety stają się stopniowo podstawową, główną siłą motoryczną, porząd-
kującą kody percepcyjne poematu. Zaskakuje i zadziwia swoją siłą plastyczność 
metafory. Nieuchronnie kieruje ona refleksję interpretacyjną w stronę malarstwa 
wielkich „oniryków” na przestrzeni wieków – alegorycznych obrazów Hieronima 
Boscha, obrazów i rycin Williama Blake’a, Piranesiego, Goi, Salvadora Dali, Cha-
galla, Paula Delvaux, Giorgia Chirico… i wielu innych, a wśród nich także i pol-
skich znakomitych mistrzów symboliczno-onirycznej wizji malarskiej: Malczew-
skiego, Wojtkiewicza, Linkego, Beksińskiego…

Żywioł powietrza skupia w sobie doznania sensoryczne: dźwięku, rytmu, 
wyrazistości koloru, intensywności światła, percepcji kształtów, linii i proporcji 
przestrzennych…

Wszystkie te doznania, w świecie wizji i doświadczeniu „przejścia”, są poten-
cjalnymi nośnikami energii. Dzięki sile metafory, stają się podstawowymi figurami 
mocy. Pośród nich, najpotężniejsza jest Aniquirona – dawczyni życia i zwiastunka 
śmierci… ale również i duch opiekuńczy – anioł, pierwiastek kobiecości, zasada 
życia, pneuma – anima…

W monografii – „Estetyka czterech żywiołów” .czytamy:

„Interesujące nas pojęcie „duch” nosi w sobie ślady skojarzeń z powietrzem. Wspo-
mniana już grecka pneuma jest wszak tchnieniem, wiatrem i powiewem dźwignię-
tym przez stoików do godności duszy świata, wszechprzenikającej kosmicznej mocy 
obecnej i działającej tak w świecie, jak i w człowieku. Pneuma gnostyków i pneuma 
św. Pawła jest życiodajną zasadą oraz mocą boską przenikającą w istotę człowieka 
i przemieniającą go w człowieka „pneumatycznego”, duchowego. Pojęcia znane 
z różnych języków „świętych”, takie jak np. łaciński spirytus, hebrajski ruah czy san-
skrycki atman, posiadają te same konotacje wiążące ducha z powietrzem i tchnie-
niem, a jednocześnie ten duch-tchnienie posiada bliskie związki z pojęciem duszy”8.

7 Ibidem, s. 65.
8 Estetyka czterech żywiołów – Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze, redakcja: K. Wilko-

szewska, Universitas, Kraków 2002, s. 212.

W przestrzeni metafory – pomiędzy Naturą a wizją. Słodka Aniquirona...
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Poprzez takie „czucie” żywiołów i tak pełne utożsamienie z nimi, Winston 
Morales Chavarro wskazuje na pokrewieństwo estetyki swojej poezji (i również 
filozofii bytu) ze światami poetyckimi poetów mistyków i poetów „przeklętych” 
z kręgu poezji i filozofii europejskiej – m. innymi, Williama Blake’a, Emanuela 
Swedenborga, Paula Valery’ego, Antonina Artauda, Arthura Rimbaud…

Całej tej wielkiej plejadzie artystów bliski był żywioł powietrza, w różnych jego 
filozoficznych i duchowych konfiguracjach, również motyw lotu, ulatywania, pły-
nięcia w powietrzu lub zawieszenia w nim…

„Cisza, cisza!
uczepiony wiatru
sunę i zawieszony
pojmuję już,
że śmierć jest muzyką
i śmierci słuchać trzeba
z otwartymi na przestrzał uszami”9

Stan bliski doświadczenia nieważkości a zarazem i grozy, jest także stanem czu-
wania i gotowości przyjęcia tego, co nieznane:

„Obcość, inność zaświatów podkreśla się często w wyobrażeniach bazujących na 
odwrotności, opacznej logice obowiązującej w tych obszarach w stosunku do logiki 
codzienności. Zniesieniu podlegają obowiązujące prawa naturalne, np. prawa cią-
żenia. Przedstawiany w sztuce motyw ulatywania, zawieszenia, płynięcia w powie-
trzu (lub przestrzeni pustej, niewypełnionej żadnym medium), dynamicznego lotu, 
transformacji bądź destrukcji form intuicyjnie wykorzystuje ambiwalencję sym-
bolu powietrza. Ten motyw jest obecny szczególnie w strukturze marzenia na jawie, 
marzenia sennego, wizji a także rzeczywistości bajki i baśni”10.

Aniquirona – świetlista dusza pod postacią dziecka wyłonionego ze snu, boska 
esencja życia, miłości, Natury a tym samym i poezji, prowadzi poetę (odległe remi-
niscencje dzieła Dantego, greckich mitów i cudowności baśni) do kreacyjnej samo-
wiedzy. Odmienna logika tzw. „rzeczywistości”, odmienny stan świadomości, 
poszerzają jego skalę percepcji, tym samym zaś wyostrzają ogląd tego, czym jest 
dla poety „medium”, bez którego twórczość jest niemożliwa:

9  W.M.CH., Słodka Aniquirona, op. cit. s. 21.
10  Estetyka czterech, op. cit., s. 226.
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„Myślę czasami,
że ten mieszkaniec,
nowy pośród dawnych,
kocha tak jak oni
mroczną bramę możliwości
i słynny zbieg przypadków.
Dokąd zmierzają wszystkie te głosy,
które wiodą mnie do twego królestwa?

Podążam za liśćmi co drżą niespokojne
podążam za deszczem i jego wilgotną muzyką
podążam za podniebnymi piruetami ptaków
istnieje bliskość między moją mową
a językiem drzew.

Tak tylko mogę podejść bliżej
Tak tylko wiedzieć, że istnieję
oraz, że droga nie jest drogą
a jedynie brzmieniem i głosów i słów.

Jestem w Schuaimie
Przybyłem tu wraz z bryzą
Tylko jej śpiewna cisza daje ukojenie
Aniquirono:
rozmawiajmy o poezji!”11

Pytanie o słowo – dla nas, jedynego gatunku istot żyjących na Ziemi, jaki obda-
rzony został mową, czyż nie jest pytaniem podstawowym, nie tylko o sens ale rów-
nież o niezwykłe, zawsze do końca niepojęte – i piękno i grozę naszej człowieczej 
egzystencji?

W poemacie współczesnego kolumbijskiego poety, Winstona Moralesa Cha-
varro – „słodka Aniquirona”, przełożonym po raz pierwszy na język polski przez 
autorkę powyższego tekstu, strumień metafor obejmuje świadomość czytelnika 
energią wewnętrznej dynamiki, swoim światłocieniem, skupieniem lub rozrze-
dzeniem koloru, natężeniem dźwięku, intensywnością zachwytu, zdumienia lub 
niepokoju.

11 W.M.CH. Słodka Aniquirona, op.cit., s. 46.

W przestrzeni metafory – pomiędzy Naturą a wizją. Słodka Aniquirona...
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Schuaima, wykreowana przez poetę „kraina rozległych zaświatów”, to oni-
ryczna przestrzeń, kórą interpretować można, odwołując się do struktur znaczenio-
wych antycznego mitu. Jawi się nam ona również jako potencjalny model biblijnego 
raju, skażonego obecnością śmierci. Schuaima to jednak – w naszym przekonaniu – 
przede wszystkim odważny „akt mowy”, poprzez który artysta doświadcza kolej-
nych, transformujących jego świadomość twórczą epifanii.

Język poematu rozkrzewia się i rozjarza wewnętrznym blaskiem, sięgając reje-
strów uniwersalnych poetyckiego słowa – pogańskiego magicznego zaklęcia, 
kosmicznego, pierwotnego lamentu, zmysłowej i niemal hieratycznej strzelistości 
„Pieśni nad Pieśniami”.

Aniquirona, ta, która swoim tchnieniem ożywia wszelką materię, ale też i uni-
cestwia ją, prowadząc wygnańca z rzeczywistości dotykalnej przez ciemny tunel, 
ku śmierci, przypomina tyleż indiańską prekolumbijską Coatlicue – meksykańską 
boginię życia i śmierci – co i antyczną Ariadnę, prządkę ludzkiego losu… Głę-
bokie, organiczne niemal „czucie” żywiołów, utożsamienie się poety z kosmicznym 
wymiarem Natury, zbliża autora poematu do hispanoamerykańskiej kultury śmierci, 
do wspaniałego poematu dwudziestowiecznego poety meksykańskiego, José Goro-
stizy– „śmierć nieskończona”, do intrygującej wizji snu w dziele meksykańskiej 
poetki i mniszki w jednej osobie – Sor Juany Inés de la Cruz…

Również i do całej odległej już w czasie, konstelacji poetów hiszpańskich, głę-
boko zanurzonych w mistyce śmierci, jak, m. innymi, Jorge Manrique, Gustavo 
Adolfo Béquer, San Juan de la Cruz, Quevedo czy Góngora.

W swojej najgłębszej warstwie znaczeniowej, poemat Winstona Moralesa Cha-
varro wydaje się być wielogłosową metaforą ludzkiego losu, a przede wszystkim 
jednak, podstawowym dla poety pytaniem o znaczenie i sens języka, jakim komuni-
kuje się on poprzez swoją twórczość z drugim Człowiekiem i ze światem.

Bibliografia

Winston Morales Chavarro, Słodka Aniquirona, Zakład Graficzny UAM, Poznań, 
2017.

Estetyka czterech żywiołów – ziemia, woda, ogień i powietrze, redakcja Krystyna 
Wilkoszewska, Universitas, Kraków, 2002
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Streszczenie

Winston Morales Chavarro, współczesny poeta kolumbijski, jest – w naszym prze-
konaniu – poetą pełni ludzkiego doświadczenia. Jest jako artysta „alchemikiem 
metafory”, świadomym nie tylko swojej własnej, znakomitej tradycji poezji latyno-
amerykańskiej (Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, 
José Gorostiza…) ale również powiązań swojej poetyckiej dykcji ze znakomitymi 
głosami mistycznej i wizyjnej poezji i myśli europejskiej (William Blake, Emanuel 
Swedenborg, Paul Valéry, Antonin Artaud, Arthur Rimbaud…)

Aniquirona – tytułowa postać poematu – dziewczynka „wyczarowana ze 
światła”, będąc poetycką personifikacją i życia i śmierci, staje się również (niczym 
Beatrycze w dziele Dantego), przewodniczką poety w jego wędrówce ku śmierci, 
poprzez żywioły wykreowanego siłą poetyckiej wizji królestwa Schuaima.

W przedstawionym tekście towarzyszymy poecie w jego magicznej podróży, 
starając się ukazać ewolucję procesu odwiecznej i uświęconej więzi człowieka 
z Naturą i jej żywiołami (głównie żywiołem powietrza), aż do jej punktu kulmina-
cyjnego, jakim jest pytanie poety o źródło, sens i znaczenie poetyckiego słowa, jego 
siły i mocy sprawczej w pełni ludzkiego doświadczenia i życia i śmierci.

Winston Morales Chavarro jest autorem książek poetyckich, powieści i również 
książek eseistycznych.

Był wielokrotnie nagradzany ważnymi nagrodami literackimi.
Pracuje tez jako wykładowca literatury na kolumbijskim Uniwersytecie w Car-

tagena de Indias.
Slodka Aniquirona jest pierwszą poetycką książką pisarza przełożoną na język 

polski.

W przestrzeni metafory – pomiędzy Naturą a wizją. Słodka Aniquirona...
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Summary

In the space of a metaphor – between nature and vision. Sweet Aniquirona – 
narrative poem of a Columbian writer and poet Winston Morales Chavarro 
(translated into Polish by the author of the article).
Winston Morales Chavarro – a modern Columbian poet is according to us, a poet 
with plenitude of human experience. As an artist, he is “the alchemist of a meta-
phor”, aware of his own distinct Latin-American tradition (Vicente Huidobro, Pablo 
Neruda, Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza…) as well as affiliations 
between his own poetic and literary speech and exquisite mystical and visionary 
voices from the European poetic and literary sphere (William Blake, Emanuel Swe-
denborg, Paul Valéry, Antonin Artaud, Arthur Rimbaud…).

Aniquirona – the main character who also gave the poem its name – a girl “con-
jured from light”– becomes a poetic personification of both life and death. Resem-
bling Beatrice from Dante’s work, she becomes a guide in a poet’s journey towards 
death – wandering among elements of “Schuaima” – the kingdom created by the 
power of literary vision.

In the presented article, we accompany the poet in his magical jorney in which 
he tries to picture the evolution of a process that ties up a human with nature together 
with all its elements in the eternal and sacred tie.

The journey reaches its climax in the poet’s question about the sourxce, sense 
and meaning of poetic and literary word, its agential power and strength in humane 
experience of life and death.

Winston Morales Chavarro is an author of numerous books, a few novels and 
essay collections. He has been awarded with eminent international literary prizes 
and awards. He works as literature lecturer at the University of Cartagena de Indias.

Sweet Aniquirona is poet’s first poetic work translated into Polish.



Elwira STEFAŃSKA
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Dialog jako jedna z form komunikacji werbalnej 
z perspektywy współczesnych teorii lingwistycznych 

(na przykładzie języka rosyjskiego)

Wprowadzenie

Dialog to jedna z najważniejszych form komunikacji międzyludzkiej (społecznej) 
oraz interakcji na wszystkich poziomach komunikacji: intrapersonalnym (intrap-
sychicznym), interpersonalnym, wewnątrzgrupowym (wewnętrznym), między-
grupowym, jak również na poziomie komunikacji masowej. Wspomniana forma 
interakcji jest między innymi ważnym elementem komunikacji specjalistycznej. 
W związku z powyższym, można twierdzić o istnieniu różnorodnych typów i form 
dialogu oraz zróżnicowanych kryteriów ich klasyfikowania.

We współczesnej lingwistyce i teorii komunikacji kształtuje się co raz bardziej 
rozwinięta koncepcja dialogu, według której dialog to nie tylko interakcja realizo-
wana w kontekście określonej czasoprzestrzeni, ale również długotrwała interakcja 
pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji, która występuje poza określonym 
czasem i przestrzenią; jest to wymiana wypowiedzi (tekstów) w ramach jednego 
(lub więcej) pól dyskursywnych (informacyjnych).

Cele niniejszego opracowania: próba zdefiniowania pojęcia dialogu z per-
spektywy współczesnej pragmalingwistyki, stylistyki, lingwopsychologii oraz 
teorii komunikacji; zaprezentowanie wybranych rodzajów i form dialogu; charak-
terystyka taktyk i strategii stosowanych w dialogu; analiza roli środków werbal-
nych i niewerbalnych wykorzystywanych przez komunikantów w ramach dialogu, 
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charakterystyka dialogicznej i monologicznej form komunikacji w ujęciu kontra-
stywnym. Do tych celów wykorzystano odpowiednią literaturę przedmiotu, jak 
również fragmenty tekstów klasyki rosyjskiej oraz materiał współczesnego rosyj-
skiego dyskursu medialnego.

Pojęcie dialogu

Dialog w ujęciu tradycyjnym to „m III, D. -u, N. ~ giem; lm. M. -i 1. «rozmowa, 
zwłaszcza dwóch osób»: Prowadzić, toczyć ożywiony dialog. 2. «forma wypo-
wiedzi literackiej (zastosowana do całego utworu lub jego fragmentu) w postaci 
rozmowy dwu lub więcej osób; utwór literacki lub filozoficzny napisany w formie 
rozmowy»: dialogi platońskie <gr.>”1. Z biegiem czasu koncepcja dialogu ciągle 
rozwija się i wiąże się obecnie nie tylko z rozmową lub wymianą zdań pomiędzy 
dwoma rozmówcami, ale również z interakcją między podmiotami komunikacji 
w każdej sytuacji komunikacyjnej i na każdym poziomie komunikacji: intraperso-
nalnym (self-talk), interpersonalnym, intergrupowym, na przestrzeni mass-mediów. 
Dialog służy jako forma komunikacji i interakcji w komunikacji specjalistycznej 
i zawodowej (rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, negocjacje, doradztwo itp.).

Aleksandr Sokołow (jeden z czołowych rosyjskich ekspertów w teorii komu-
nikacji) twierdzi, iż „Komunikacja w dialogu postrzegana jest jako sekwencja 
wypowiedzi uczestników kolejno zastępujących siebie nawzajem w roli nadawcy 
a odbiorcy”2. (Przekład – Elwira Stefańska). Wypowiedź nadawcy tworzona 
w ramach dialogu, według Sokołowa, jest „jednostką treści” (przekład – Elwira Ste-
fańska), lecz sam dialog, kreowany przez jego uczestników, jest „tekstem drama-
tycznym o względnej kompletności znaczeniowej”3. (Przekład – Elwira Stefańska). 
Autor podkreśla względny charakter kompletności znaczeniowej wypowiedzi, 
ponieważ wypowiedź a reakcja na nią mogą występować nie jednocześnie, lecz naj-
częściej rozbieżnie pod względem czasowym.

1 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Tom pierwszy (A–K), Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 394.

2 А.В. Соколов, Общая теория социальной коммуникации. Учебное пособие, 
Изд-во Михайлова В. А, Санкт-Петербург 2002, http://www.evartist.narod.ru/text16/071.htm 
(stan na dzień 10 listopada 2018).

3 А.В. Соколов, Общая теория…, op cit.
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Rosyjski literaturoznawca, badacz sztuki i psychologii antropologicznej Michaił 
Michajłowicz Bachtin w swoich pracach prezentuje wszechstronną charakterystykę 
istoty dialogu4. Dialog, według Bachtina, to
1)  kompozycyjnie-dyskursywna forma wypowiedzi (rozmowa dwóch lub kilku 

osób);
2)  wszelaki akt mowy;
3)  gatunek mowy (dialog obyczajowy, dydaktyczny, poznawczy);
4)  wtórne gatunki dialogu: filozoficzny, retoryczny, artystyczny;
5)  konstytutywna cecha pewnego rodzaju powieści; 
6)  życiowe nastawienie filozoficznie-estetyczne;
7)  forma rozwoju duchowego, którego (nie całkowitym) przeciwieństwem jest 

monolog5. (Przekład – Elwira Stefańska).

Ponadto, jak uważa M.M. Bachtin, trzecia osoba również uczestniczy w dia-
logu – jako obserwator, sędzia, oskarżony lub mistrz przeznaczenia, który jest 
„Bogiem, prawdą absolutną, sumieniem, ludźmi, sądem historii”6. (Przekład – 
Elwira Stefańska). Takiego rodzaju dialogiem może być rozmowa z samym sobą 
(jedna z form (wraz z monologiem) komunikacji intrapersonalnej).

Kluczowym celem dialogowej formy komunikacji jest dążenie do maksymal-
nego zrozumienia wzajemnego i efektywnego współdziałania kognitywnego, men-
talnego i emocjonalnego (psychicznego) rozmówców (tj. uczestników dialogu, 
komunikantów). Realizowaniu powyższego celu sprzyjają odpowiednie nastawienia 
komunikacyjne rozmówców, ich gotowość i otwartość na dialog, jak również wybór 
i stosowanie określonych środków werbalnych i niewerbalnych (takich, jak, na przy-
kład, elementy kodu językowego, składnia, elementy paralingwistyczne – barwa 
głosu, intonacja, spojrzenie itp.). Agnieszka Rybińska w oparciu o badania Barbary 
Janiszewskiej oraz innych autorów7 wymienia czynniki, które mogą uniemożliwić 
realizowanie owego celu bądź zmniejszyć skuteczność komunikacji, między innymi 
„nieostrożność w komunikacji, a w konsekwencji chaos komunikacyjny (np. nie-
sprawdzone informacje), zniekształcenie motywu nawiązania komunikacji (niezro-

4 М.М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, «Художественная литература», 
Москва 1972. 

5 М.М. Бахтин, Проблемы поэтики…, op cit, s. 117.
6 М.М. Бахтин, Проблемы поэтики…, op cit, s. 117.
7 B. Janiszewska (red.), Sztuka publik relations. Z doświadczeń polskich praktyków, 

Związek Firm Publik Relations, Warszawa 2006. 
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zumiały cel komunikacji i motywy nadawcy) …, zachowania obronne (np., niechęć 
otwarcia się na komunikat), brak zaufania do nadawcy, różnice językowe, kultu-
rowe, demograficzne i brak spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym.”8

Rodzaje i formy komunikacji dialogicznej

Dialog może występować w różnych typach i formach. Typy dialogu: ustny 
a pisemny (na przykład, na portalach społecznościowych); przygotowany a nieprzy-
gotowany (spontaniczny); informacyjny a interpretacyjny; obyczajowy; profesjo-
nalny; biznesowy lub służbowy (negocjacje biznesowe, dialog między kupującym 
a sprzedającym, konsultantem a klientem, między pracodawcą a pracownikiem, 
negocjacje dyplomatyczne, wywiady i inne); specjalistyczny; intrapersonalny; 
quasi-dialog (rozmowa z fikcyjnym mitycznym rozmówcą istniejącym tylko 
w ludzkim umyśle). Dialog może przybierać postać całego utworu artystycznego 
(jak, na przykład, poemat „Borodino” Michaiła Lermontowa).

Poniższy dialog prezentuje jedną z form ustnej komunikacji specjalistycznej, 
mianowicie komunikacji biznesowej (business communication) pomiędzy przedsta-
wicielem agencji reklamowej a jego potencjalnym klientem:

„– Здравствуйте! Я бы хотела говорить с Дмитрием Олеговичем 
Сухотиным.

– Здравствуйте! Дмитрий Олегович – это я. Я возглавляю компанию 
«Лондон». Чем могу быть обязан?

– Разрешите представиться – Ольга Сергеевна Ануфриева. Я являюсь 
представителем рекламного агентства «Вектор».

– Очень приятно, Ольга Сергеевна.
– Нам известно, что Ваша компания является самым крупным постав-

щиком английского чая. Дмитрий Олегович, как вы считаете, Вам необходимо 
расширять базу клиентов?

– Да, конечно!
– Вы заинтересованы в дополнительных продажах?
– Конечно!

8 A. Rybińska, Skuteczna komunikacja wewnętrzna, [w:] Komunikacja specjalistyczna. 
Tropy lingwistyki, tom 6, Ł. Karpiński (red.), Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocen-
trycznej WLS UW, Warszawa 2013, s. 173. 
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– Предлагаем Вам наши услуги. Мы занимаемся рассылкой рекламно-
информационных материалов в виде листовок, буклетов, брошюр. Мы 
поможем вам наладить контакт с теми клиентами, которые пока не являются 
вашими. Вы заинтересованы нашим предложением?

– Ольга Сергеевна, оставьте нам Ваши контактные данные. Я свяжусь 
с Вами на следующей неделе. Тогда мы можем договориться о встрече и обсу-
дить детали нашего сотрудничества.

– Хорошо. Будем на связи. Вот моя визитная карточка. До свидания.
– До свидания. Всего доброго.”9

Specyfika i charakter zastosowania w dialogu środków werbalnych 
i niewerbalnych

Każdy z uczestników dialogu za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych 
ujawnia swoją pozycję, postawę, stosunek do tematu rozmowy, intencje, oczeki-
wania lub wymagania wobec rozmówcy („treści społeczne”10). Należy to brać 
pod uwagę podczas tłumaczenia na inne języki. Jeżeli nawet wypowiedzi każdego 
z uczestników dialogu nie są oznaczone myślnikami, można jednak zidentyfikować 
ich role, charakter wzajemnych relacji, jak również cele komunikacyjne. W przed-
stawionym poniżej rosyjskojęzycznym tekście wiersza (piosenki angielskiej prze-
tłumaczonej przez Samuela Marszaka na język rosyjski) «Trzy prezenty” («Три 
подарка») w formie dialogu można określić rolę każdego z rozmówców, zidenty-
fikować płeć, przynależność społeczną, rozpoznać niektóre cechy ich charakterów, 
istotę konfliktu, śledzić wątek i efekt finalny wzajemnych relacji:

Три подарка
„Полдюжины булавок я Вам преподношу
И быть моей женою покорно Вас прошу.
Надеюсь, Вы пойдёте гулять со мной, со мной
И будете моей женой.

9 E. Stefańska, В мире бизнеса. W świecie biznesu. Język rosyjski dla biznesmenów, 
Poltext, Warszawa 2016, s. 251–252. 

10 А.В. Соколов, Общая теория…, op cit.
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Полдюжины булавок от Вас я не приму,
Полдюжины булавок нужны Вам самому.
Гулять Вы не пойдёте со мной, со мной, со мной
И Вашею не буду я женой.

Хрустальный колокольчик дарю я Вам, мой друг,
Когда проснётесь ночью, будите ваших слуг.
Надеюсь, Вы пойдёте плясать со мной, со мной
И будете моей женой.

Хрустальный колокольчик от Вас я не приму,
Ваш глупый колокольчик не нужен никому.
Плясать Вы не пойдёте со мной, мной, со мной
И Вашею не буду я женой.

Принёс я Вам колечко – любви последний дар,
Алмазное колечко и бархатный футляр.
Надеюсь, Вы пойдёте плясать со мной, со мной
И будете моей женой.

Мне нравится колечко, горит оно как жар.
Оставьте мне колечко и бархатный футляр.
Могу я Вам позволить плясать со мной, со мной
И Вашею согласна быть женой.

Полдюжины булавок принёс я в первый раз
И очень огорчился, услышав Ваш отказ.
Хрустальный колокольчик потом я Вам принёс –
Меня своим отказом Вы довели до слёз.

Принёс я Вам колечко – любви последний дар.
Вы приняли колечко и бархатный футляр.
И замуж Вы согласны пойти на этот раз…
Да я-то не женюсь на Вас!”11

11 С. Маршак, Три подарка, https://irin-v.livejournal.com/1154455.html (stan na dzień 
14 listopada 2018).
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W powyższym dialogu wykorzystano następujące środki językowe „podtrzy-
mujące” formę oraz treść komunikacji interpersonalnej: zwrócenie się do roz-
mówcy za pomocą zaimków osobowych 2 osoby liczby mnogiej (forma grzeczno-
ściowa) (Вам, Вас, Вы, от Вас, Вашею, на Вас); zwrot мой друг; formy 2 osoby 
trybu rozkazującego i oznajmującego czasu przyszłego czasowników (пойдете, 
будете, проснётесь, будите, оставьте); określanie w wypowiedziach obiektów 
i przedmiotów przyciągających uwagę rozmówcy i pozwalających na manipulo-
wanie stanem jego umysłu i zachowaniem (motywatorów) (полдюжины булавок, 
хрустальный колокольчик, алмазное колечко, бархатный футляр, любви 
последний дар); informowanie rozmówcy o swoich postawach, zamiarach, planach 
i oczekiwaniach względem siebie (konstrukcje быть моей женою покорно Вас 
прошу, надеюсь, будете моей женой, полдюжины булавок от Вас я не приму, 
гулять Вы не пойдёте со мной, Вашею не буду я женой, Вашею согласна быть 
женой, мне нравится колечко); informowanie o swoim stanie emocjonalnym jako 
reakcji na wypowiedzi rozmówcy (очень огорчился, меня своим отказом Вы 
довели до слёз).

Dialog a strategie komunikacyjne

Autorzy podręcznika „Paleta stylów” («Палитра стилей») Nina Afanasjewa 
i Tatiana Popowa12 wyróżniają następujące typy dialogów oraz strategie komunika-
cyjne w dialogach:
Dialog regulacyjny zakładający zastosowanie następujących strategii:
Strategie perswazyjne, między innymi:
1)  odwoływanie się do uczuć oraz emocji rozmówcy (Ты же меня любишь…, Мы 

же друзья…, Сделай это ради меня…, Ты мне друг или кто?…, Если бы 
ты меня любил, ты бы сделал это);

2)  odwolywanie się do poczucia obowiązku (Ну, мы же договаривались! Ты же 
обещала…,Это же твой долг!);

3)  odwoływanie się do pozytywnych cech oraz umiejętności rozmówcy (Ну ты 
же умный!, Тебе это легко сделать!);

4)  odwoływanie się do rozsądku (Ну ты сам подумай…, Тебе видней, но, 
по-моему, это просто глупо…);

12 Н.А. Афанасьева, Т.И. Попова, Палитра стилей. Учебное пособие по стили-
стике русского языка для иностранцев, «Златоуст», Санкт-Петербург 2007, s. 34–41.
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5)  odwoływanie do autorytetów (Даже N. считает, что это лучше…, Все 
делают так…, Я и сама так делаю / Я и сама этим пользуюсь…).

Strategie perswazyjne stosowane są również w celach reklamowych oraz mar-
ketingowych, na przykład, podczas dialogu między sprzedawcą a kupującym 
(klientem). Wspomniana taktyka zawiera elementy manipulacji i odwoływania (do 
ceny, jakości, niezawodności, użyteczności, wyjątkowości produktu lub usługi, 
potrzeb potencjalnego klienta itp.).

Fatyczny dialog to dialog mający na celu utrzymywanie, nawiązywanie i usta-
lanie relacji między ludźmi. Fatyczny dialog jest elementem komunikacji interper-
sonalnej i zakłada możliwość zastosowania następujących strategii:
1) Wyjaśnienie wzajemnych relacji (w tym celu rozmówcy mogą posługiwać się 

m.in. zwrotami i konstrukcjami pytającymi):
„– Пётр! – окликнула Ольга Михайловна мужа.
Пётр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал 

последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень 
много врмени, так как Пётр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

– Что тебе? – спросил он, подойдя к постели.
Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.
– Все уже кончилось? – спросила Ольга Михайловна13”.

2)  Komplementowanie. Komplement stosowany w dialogu najczęściej służy nie 
jako cel komunikacji, lecz jako środek do osiągnięcia określonego celu. Kom-
plement może być, z jednej strony, szczerym wyrazem podziwu, sympatii, 
dobrego nastawienia do rozmówcy lub sposobem na jego motywowanie lub 
podniesienie jego samooceny. Z drugiej strony, komplement może być używany 
do innych celów, na przykład jako środek manipulacji, tak jak w baśni Iwana 
Kryłowa „Ворона и лисица». Ważne jest również, aby w ramach dialogu odpo-
wiednio zareagować na komplement (akceptacja komplementu).

13 Антон Чехов, Именины, [w:] А.П. Чехов, Собрание сочинений, Рассказы 1887–
1888, Т. 6, Издательство «Правда», Москва 1950, s. 259.
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Dialogiczna i monologiczna formy komunikacji z perspektywy 
efektywności przekazu komunikatu

W celu zwiększenia skuteczności komunikacji obie strony dialogu powinny dążyć do 
wzajemnego zrozumienia i właściwej interpretacji komunikatów. W przypadku, jeżeli 
cele komunikacyjne nie zostaną osiągnięte, a adresat niewłaściwie interpretuje prze-
kazany mu werbalny kod, dialogiczna forma komunikacji pozwala nadawcy na sko-
rygowanie powstałej sytuacji (błędu komunikacyjnego) natychmiast lub w stosun-
kowo krótkim czasie. Z tego względu, skuteczność dialogicznej formy komunikacji 
jest wyższa niż monologicznej. Aleksiej Aleksiejewicz Leontiew (znany rosyjski 
ekspert w dziedzinie psychologii i teorii komunikacji) rozróżnia formę komunikacji 
werbalnej ze społecznym ukierunkowaniem i formę komunikacji werbalnej z ukie-
runkowaniem na osobę (социально ориентированную (СРО) и личностно ори-
ентированную (ЛРО) формы общения)14. Pierwsza forma komunikacji, jak sądzi 
autor, wiąże się z monologiem, zaś druga – z dialogiem, w którym mogą występować 
inwersja, implikacja, presupozycja, elementy niewerbalne i paralingwistyczne.

Z perspektywy współczesnej teorii komunikacji i lingwistyki dialog jako forma 
komunikacji werbalnej może występować nie tylko w ramach konkretnego aktu 
ustnej komunikacji interpersonalnej, ale również w ramach dyskursu (dialog wypo-
wiedzi, dialog całych tekstów, dialog światopoglądów itp.). A zatem dialog to także 
interakcja w obrębie jednego pola dyskursywnego (informacyjnego) (lub nawet 
kilku pól), dyskurs komunikacyjny z udziałem wielu podmiotów, obejmujący róż-
norodne tematy i trwający nawet w nieskończoność15.

Podsumowanie

Dialog to zjawisko komunikacyjne, które nie zostało jeszcze w pełni opisane w lite-
raturze przedmiotu. Współczesna teoria komunikacji w co raz większym stopniu 
wymaga wielowymiarowego podejścia do badań nad istotą dialogu. Niniejsze opra-
cowanie dotyczy niektórych wybranych aspektów dialogu jako formy komunikacji. 

14 А.А. Леонтьев, Психология общения, Смысл, Москва 1997, s. 69.
15 Т.М. Дридзе, Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семио-

социопсихологии, http://ecsocman.hse.ru/data/931/005/1218/016_Dridze.pdf (Stan na dzień 
14 listopada 2018).
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Z perspektywy teorii komunikacji, pragmalingwistyki, psychologii, dyskurso-
logii zaprezentowano definicje dialogu – zarówno w tradycyjnej interpretacji, jak 
i współczesnej. Podjęto próby określania roli i miejsca dialogu w systemie komu-
nikacji, przedstawione zostały formy i rodzaje dialogu, wybierane w zależności od 
celów i zadań wyznaczonych przez uczestników aktu komunikacji. Zostały wymie-
nione i opisane niektóre strategie i techniki stosowane w dialogu; w oparciu o kon-
kretne przykłady zaprezentowano specyfikę użycia środków językowych przez 
uczestników komunikacji. Szeroka interpretacja pojęcia dialogu zakłada ujęcie go 
jako interakcji w obrębie jednego pola dyskursywnego (informacyjnego) (lub nawet 
kilku pól), dyskursu komunikacyjnego z udziałem wielu podmiotów dotyczącego 
różnorodnych tematów i trwającego nawet w nieskończoność.
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych aspektów dialogu jako jednej z najważ-
niejszych form komunikacji oraz interakcji społecznej. Zainteresowanie danym 
zagadnieniem wynika z tego faktu, iż pojęcie dialogu nie zostało jeszcze w pełni 
opisane w literaturze przedmiotu; natomiast współczesna teoria komunikacji w co 
raz większym stopniu wymaga wielowymiarowego podejścia do badań nad istotą 
dialogu. Cele niniejszego opracowania: próba zdefiniowania pojęcia dialogu z per-
spektywy współczesnej pragmalingwistyki, stylistyki, lingwopsychologii oraz teorii 
komunikacji; zaprezentowanie rodzajów i form dialogu; charakterystyka taktyk 
i strategii stosowanych w dialogu; analiza roli środków werbalnych i niewerbalnych 
wykorzystywanych przez uczestników dialogowej formy komunikacji; charaktery-
styka dialogicznej i monologicznej form komunikacji w ujęciu kontrastywnym.

Sumary

Dialogue as one of the forms of verbal communication from a perspective today 
linguistic theories (on the example of the Russian language)
This study deals with selected aspects of dialogue as one of the most important 
forms of communication and social interaction. The interest in a given issue results 
from the fact that the concept of dialogue has not yet been fully described in the 
subject literature; whereas contemporary communication theory requires a multidi-
mensional approach to research on the essence of dialogue. Objectives of this study: 
attempt to define the concept of dialogue from the perspective of contemporary 
pragmalinguistics, stylistics, lingwopsychology and communication theory; presen-
tation of types and forms of dialogue; characteristics of tactics and strategies used 
in the dialogue; analysis of the role of verbal and non-verbal means used by partici-
pants in the dialogical form of communication; characteristics of dialogic and mon-
ologic forms of communication in a contrastive approach.
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Jan Franciszek NOSOWICZ
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Z problematyki przekładu nazw instytucji szkolnictwa 
wyższego w umowach międzynarodowych

Wprowadzenie

Jak wiadomo, tłumaczenie nazw własnych jest jednym z najtrudniejszych zadań 
przekładoznawstwa z powodów braku ustalonych jednolitych definicji i reguł, 
dzięki którym tłumacz mógłby łatwo podać odpowiedni ekwiwalent językowy kon-
kretnego nomina propria.

Istnieje jednak kilka sposobów ich przekładu, na podstawie których można 
wyprowadzić pewne reguły, które powinny być stosowane z uwzględnieniem 
indywidualnych cech nazw konkretnych obiektów. Metody te obejmują przede 
wszystkim transliterację i transkrypcję, dosłowne tłumaczenie oraz kalkowanie.

Należy zauważyć, że nazwom instytucji często towarzyszą abrewiatury, dlatego 
ważnym aspektem tłumaczenia nazw firm czy organizacji jest prawidłowy przekład 
towarzyszących im skrótów. Chodzi o to, że w dzisiejszej rzeczywistości zaistniała 
merytoryczna potrzeba przekładu dokumentacji. Ważne jest również, aby pamiętać, 
że każdy kraj ma swoje własne unikalne formy własności i organizację administra-
cyjną instytucji szkolnictwa wyższego z własnymi prawami i ograniczeniami, które 
są zgodne z prawem danego kraju.

Oznacza to, że odpowiedniki językowe konkretnych struktur organizacyjnych 
w różnych językach nie istnieją, ponieważ takie tłumaczenie będzie z miejsca uwa-
żane za nieprawidłowe z prawnego punktu widzenia. Ponadto taka metoda tłuma-
czenia jest myląca. Wielu tłumaczy często stosuje kalkowanie, mimo że ta metoda 
sprawia, iż   tłumaczenie jest na mocy prawa nieprawidłowe. Często także nie znamy 
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realiów odnoszących się do konkretnej danej nazwy. Przekład tego typu wyrazów 
często nastręcza spore kłopoty.

Zagadnienia terminologiczne

Jednym z czynników przynależności kulturowej tekstu decyduje istniejąca 
w każdym języku bardzo duża grupa nazw własnych, nazywanych w onomastyce 
onimami. Onomastyka, jako pograniczna dziedzina językoznawstwa dzieli się na 
antroponimię i toponimię oraz niedawno wyłonioną chrematonimię. W ramach chre-
matonimii – najbardziej dyskusyjną i najszybciej rozwijającą się – jest ergonimia.

Ergonim – termin został wprowadzony przez N.V.Podolską. Według niej 
„эргоним – разряд онима. Собственное имя делового объединения людей, 
в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, 
общества, заведения, кружка”1. Termin ten został bardzo szybko rozpowszech-
niony. W polskim językoznawstwie najczęściej uważa się, że „ergonimy lub insty-
tucjonimy – to nazwy instytucji, przedsiębiorstw, partii, organizacji, stowarzyszeń 
(od gr. érgon ‘dzieło, praca’; łac. institutio, -onis ‘urządzenie’)”2.

Obecnie w ramach terminu „ergonim” badacze identyfikują takie pojęcia, jak 
na przykład: ojkodomonimy – nazwy przypisane do niektórych budynków; nazwy 
firm; nazwy obiektów użyteczności publicznej; przedsiębiorstw handlowych i inne.

E.A. Trifonova3 jednoczy pod terminem ergonim nazwy własne dowolnych 
obiektów biznesowych, niezależnie od ich statusu prawnego i obecności/braku 
stałej lokalizacji.

Tendencje te można określić jako opozycyjne: jedna grupa badaczy odrzuca 
termin ergonim, identyfikuje i oznacza nowe szeregi nazw własnych w ergo-
nomicznym polu przestrzeni onomastycznej; druga grupa sprzeciwia się wpro-
wadzaniu nowych terminów i maksymalizacji uogólnienia danych w definicji 

1 Подольская Н.В., Словарь русской ономастической терминологии, Издательство 
«Наука», Москва 1978, с. 166.

2 Breza Edward, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją 
(chrematonimy) W: Polskie nazwy własne. Encyklopedia pod redakcją Ewy Rzetelskiej-
-Feleszko, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa-Kraków 2005, s. 348.

3 Трифонова Е.А., Названия деловых объектов: семантика, прагматика, поэтика 
(на материале русских и английских эргонимов), Издательство Волгоградского государ-
ственного университета, Волгоград 2006, с. 5. 
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atrybutów pojęcia „ergonim”. W rezultacie obie opinie pośrednio dotyczą głównej 
idei naszego artykułu.

Wśród ergonimów szczególną i całkowicie zwartą grupę stanowią nazwy insty-
tucji, do których zadań należy edukacja. Natomiast niniejszy tekst dotyczy zagad-
nień przekładu w oficjalnych dokumentach państwowych tylko nazw tych instytucji, 
które zajmują się kształceniem absolwentów szkół średnich w szkołach wyższych. 
Koncentrujemy się przede wszystkim na problemach wiązanych z tłumaczeniem 
tekstów umów międzynarodowych Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie 
z jej partnerami obszaru rosyjskojęzycznego.

W Polsce tego typu instytucja ma ogólny termin – uczelnia, który odpowiada 
rosyjskiemu ekwiwalentowi – вуз. Niektórzy badacze-onomaści sugerują dla tego 
typu nazw nowy termin omonimiczny: universitonim (ros. университоним)4 lub 
scholonim5.

Nazw uczelni w translatorach internetowych

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każdy kraj ma swoje własne unikalne formy 
własności i organizację administracyjną uczelni z własnymi prawami i ograni-
czeniami, które są zgodne z prawem danego kraju. Oznacza to, że odpowiedniki 
językowe konkretnych struktur organizacyjnych w różnych językach nie istnieją, 
ponieważ takie tłumaczenie będzie z miejsca uważane za nieprawidłowe z praw-
nego punktu widzenia. Ponadto taka metoda tłumaczenia jest myląca. Wielu tłu-
maczy często stosuje kalkowanie, mimo że ta metoda sprawia, iż   tłumaczenie jest 
prawnie nieprawidłowe.

Niniejszy tekst powstał z inspiracji tworzenia i przekładów oficjalnej polskoję-
zycznej nazwy uczelni Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie na język rosyjski 

4 Nosowicz Jan Franciszek, W kwestii fiksacji onimów w e-słownikach, e-encyklope-
diach i w leksykografii korpusowej, [W:] E-rječnici i e-leksikografija. E-dictionaries and E-lexi-
cography. Knjižica sažetaka. Book of abstracts, Izdavač / Publisher Institut za hrvatski jezik 
i jezokoslovlje Zagreb, Zagreb 2019, s. 113–115.

5 Nosowicz Jan Franciszek: O zmianach nazw instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce 
[W:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VII Międzynarodową Konferencję Naukową 
„W dialogu języków i kultur” (14–15 listopada 2018 r., Warszawa), Wydawnictwo Lingwi-
stycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Warszawa 2018, ISBN 978–83–949735–1–3, s. 24–25.
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w podpisywanych umowach o współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego 
Rosji i Białorusi.

W translatorach komputerowych, zarówno w http://translator.ehubsoft.net/?lan-
g=pl jak również w googlowskim https://translate.google.pl/#view=home&op=tran-
slate&sl=pl&tl=ru – ten polskojęzyczny ergonim przekładany jest na język rosyjski 
jako – Лингвистический университет в Варшаве.

Ponieważ nasza uczelnia zgodnie z Ustawą z 2011 roku nie może być nazy-
wana uniwersytetem – w umowie międzynarodowej, którą zawarliśmy z Moskiew-
skim Państwowym Uniwersytetem Regionalnym – postaraliśmy się, aby nasi part-
nerzy umieścili w swoich dokumentach adekwatny do jej polskiej nazwy i przez 
to zgodny z polskim prawem – ekwiwalent rosyjski: Лингвистическая высшая 
школа в Варшаве.

Trudno jest jednak narzucić wszystkim zagranicznym partnerom pisownię w ich 
języku polskojęzycznego ergonimu Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie w tej 
formie jak tego byśmy pragnęli. Przecież w każdym języku istnieją swoje specy-
ficzne zasady ortografii, a odnośnie nazw własnych również inne zwyczaje i zasady 
przekładu obcojęzycznych instytucji, lub może nawet swój własny uzus językowy. 
Dlatego też już w innej umowie, z Witebskim Uniwersytetem Państwowym, nasza 
uczelnia otrzymuje rosyjskojęzyczną nazwę jako Университет прикладной линг-
вистики в Варшаве. Natomiast w dokumentach Olszańskiego College figurujemy 
pod nazwą – Лингвистический институт в Варшаве, a w wydawnictwie Pań-
stwowego Uniwersytetu w Astrachaniu istniejemy jako – Высшая школа при-
кладной лингвистики в Варшаве.

Podobnie wiele innych instytucji szkolnictwa polskiego może mieć w tekstach 
rosyjskojęzycznych inną synonimiczną nazwę. Np. polski ergonim Uniwersytet 
w Białymstoku w Internecie poza Университет в Белостоке istnieje również jako 
Белостокский университет.

Czasami internetowe translatory podają całkowicie nieadekwatne do rzeczywi-
stości tłumaczenie nazw uczelni wyższych. Dotyczy to np. polskiego ergonimu Wyższa 
Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, który tłumaczona jest na język rosyjski jako 
Лингвистический колледж в Ченстохове. A przecież колледж to według polskich 
standardów to nie uczelnia wyższa, lecz, jak podaje SJP PWN: koledż, college [wym. 
koledż], 1. «szkoła półwyższa lub pomaturalna, zwykle kształcąca nauczycieli języka 
angielskiego»; 2. «jednostka organizacyjna uniwersytetu w krajach anglosaskich»6. 

6 https://sjp.pwn.pl/szukaj/koledż.html 
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Podobnie jest z resztą również w języku rosyjskim. Jak podaje Большой совре-
менный толковый словарь русского языка: В российской системе образования 
колледж – 1. Образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования; 2. Специализированное отделение при университете (обычно с практи-
ческим уклоном)7.

Równocześnie w tekstach polskojęzycznych również spotykamy się z niejed-
nolitą pisownią nazw rosyjskich i białoruskich uczelni. Te wielkie o światowym 
prestiżu mają utrwalone tradycją historyczną swoje polskojęzyczne nazwy. Nato-
miast z różnorodnością pisowni spotykamy się przeważnie wówczas, gdy dotyczy 
ona mniejszych uczelni, tych mniej znanych w Polsce. Rozpatrzymy to na kilku 
przykładach.

Ergonim Московский государственный областной университет – w trans-
latorze komputerowym PWN przekładany jest wyraz po wyrazie na język polski 
(niezgodnie ze stylistyką) dosłownie jako – Moskiewski państwowy obwodowy 
uniwersytet8. Natomiast już w innym translatorze internetowym nazwa tej uczelni 
moskiewskiej tłumaczona jest jako – Moskiewski Uniwersytet Regionalny9.

W Internecie we wszelkiego rodzaju licznych i różnorodnych translatorach 
elektronicznych można spotkać również takie przekłady jak Lokalny Uniwersytet 
Moskiewski oraz Moskiewski Uniwersytet Wojewódzki. Należy przy tym zauważyć, 
ze takie słowa jak wojewódzki, regionalny, lokalny i obwodowy – nie są w języku 
polskim synonimami.

Przymiotnik wojewódzki w Słowniku Języka Polskiego PWN (https://sjp.pwn.
pl/) w ogóle nie posiada swego oddzielnego hasła słownikowego i zafiksowany 
jest jako przykład użycia tego wyrazy tylko w wyrażeniu: miasto wojewódzkie – 
«główne miasto województwa»10. Tu należałoby zauważyć, że wyraz wojewódzki 
w o wile starszym Słowniku języka polskiego Witolda Doroszewskiego jest zareje-
strowany w jako: wojewódzki – „znajdujący się na terenie województwa, należący 
do niego”11.

W SJPPWN: regionalny – od słowa region «obszar o określonych cechach 
krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych», np. geografia regionalna. 

7 https://slovar.cc/rus/tolk/41273.html 
8 https://translatica.pl/ 
9 http://translator.ehubsoft.net/?lang=pl 
10 https://sjp.pwn.pl/szukaj/wojewódzki.html 
11 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/wojewodzki;5517264.html
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U Doroszewskiego: regionalny – „odnoszący się do danego regionu, właściwy mu, 
znany używany, występujący w danym regionie”.

Natomiast słowo obwodowy – w SJPPWN podany jest tylko przykład użycia 
tego wyrazu w wyrażeniach: przychodnia obwodowa, komitet obwodowy, a w SJP 
Doroszewskiego tylko w nazwie organu ludzkiego: obwodowy układ nerwowy.

Wyraz lokalny – w SJPPWN: lokalny «istniejący lub działający na danym 
obszarze, charakterystyczny dla danego obszaru». U Doroszewskiego: lokalny – 
«miejscowy, właściwy danemu miejscu; ograniczony do danego miejsca».

Podsumowanie

W onomastyce najnowszą dziedziną w ramach chrematonimii – najbardziej dysku-
syjną i najszybciej rozwijającą się jest ergonimia – kategoria odnoszącą się do nazw 
obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją, skupiających się na 
konkretnej działalności. Szybki rozwój w tej dziedzinie nazewnictwa rozpoczął się 
wraz ze społecznymi i gospodarczymi zmian w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. Tak było w tym okresie w większości języków słowiańskich. Pojawiła 
się ogromna liczba neologizmów nazewniczych. Wśród wielu nazw umieszczanych 
w książkach telefonicznych, ogłoszeniach, reklamach, stronach internetowych itp., 
można znaleźć specjalne modele nazewnicze sprzyjającego kreowaniu pozytyw-
nego wizerunku „firmy” (Nowakowski 2016)12. Ponieważ w każdym kraju co roku 
pojawiają się i znikają tysiące dużych i małych firm oraz wszelkiego rodzaju innych 
instytucji, ergonimy można uznać za jeden z najbardziej produktywnych sektorów 
nazewnictwa. Universitetonimy – czyli nazwy uczelni i szkół wyższych, należące 
do ogólnego zbioru ergonimów – są najnowszą dyscypliną chrematonimii. Jednym 
z elementów tworzących wizerunek uczelni jest jej nazwa. Specjaliści pracujący 
nad tym zdali sobie sprawę z rosnącej konkurencji i zwracają uwagę na wszystkie 
czynniki, które mogą wpływać na stan i rozwój danej instytucji szkolnictwa wyż-
szego. Wybór jej nazwy, tej swoistej „wizytówki firmy”, może stać się poważnym 
problemem.

12 Nowakowski Jacek, Rola reklamy w kształceniu neofilologicznym, w: Neofilologia dla 
przyszłości. T.1. Redaktor naukowy: Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo 
Lingwistycznej Szkoły Wyższej, s. 123–144.
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Streszczenie

Analiza nazw własnych, w tym nomenklatury uczelni, wymaga specyficz-
nego podejścia. Patrząc ogólnie, nie tworzą one ani oddzielnej kategorii grama-
tycznej, ani klasy leksykalnej. Wartościowość syntaktyczna, odporność na prze-
kształcenia translacyjne i niska reakcja na modyfikacje językowe to główne cechy 
universytetonimów.

Resume

The analysis of proper names, including the nomenclature of universities, requires 
a specific approach. Viewed generally, they form neither a separate grammatical cat-
egory nor a lexical class. Syntactic valency, resistance to translational transforma-
tions and low responsiveness to linguistic modifications are the major features of 
universitonims.

Резюме

Анализ имён собственных, а особенно наименования вузов, требует специфи-
ческого подхода. В общем и целом можно констатировать, что не создают они 
грамматической категории, не являются тоже типической лексической кате-
горией. Проявляет об этом их исключено высокая склонность к образовании 
синтаксических выражений, стойкость на преобразования в процессе пере-
вода и относительно небольшая подверженность изменениям, вызванными 
обусловленностью внеязыкового обстоятельства.



Małgorzata PIETRZAK
Uniwersytet Warszawski

Retoryka artystyczna wobec zadań współczesnej 
edukacji teatralnej

Wprowadzenie

W praktyce oświatowej pojęcie edukacji kulturalnej zawiera szeroki wachlarz 
znaczeń od wychowania estetycznego, a więc przygotowania do odbioru war-
tości piękna po pedagogikę kultury czyli ujmowanie i przeżywanie dziedzictwa 
kulturowego. Od edukacji humanistycznej, polegającej na wprowadzaniu w kul-
turę zastaną, czyli różne obszary wiedzy, norm, zachowań i postaw społecznych, 
poprzez edukację do kultury, rozumianej jako kultura symboliczna wypełniająca 
obszar duchowy, świadomościowy, w którym człowiek zaczyna interpretować, 
rozumować, zastanawiać się i przeżywać nie tylko wytwory artystyczne, ale rów-
nież religię i naukę, aż do edukacji artystycznej obejmującej kulturę artystyczną na 
którą składają się sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, teatr, taniec…itp.1.

Czytanie teatru wg K.S. Stanisławskiego

Aktor, który powiela w swoim działaniu scenicznym tok myślowy dramaturga, 
staje się „drugi autorem”, który koncentruje się na literackim pojmowaniu postaci 
scenicznej. Innym podejściem do roli jest podkreślenie danej roli poprzez własny 

1 D. Dziewulak, Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich, 
„Studia BAS”, nr 2/2016, s. 77–146.
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warsztat aktorski, kompetencje i zabiegi niezależne od walorów kreowanych przez 
autora z jednoczesnym wykorzystaniem walorów fizycznych aktora takich jak 
fizjonomia czy postaci jak charakteryzacja, kostium, gest, mimika, ruch sceniczny 
a więc środki inscenizacyjne. Kolejnym krokiem w rozwoju sztuki aktorskiej było 
wypełnienie swoistego „przekładu” charakteru literackiej postaci poprzez wno-
szony przez aktora własny, artystyczny model świata i indywidualną optykę, spo-
soby wyrazu, uporządkowaną wiedzę o człowieku, wręcz materialną obecność na 
scenie. Tyle mówi teoria gry aktorskiej2.

Praktyka aktorska i sceniczna otwiera o wiele bardziej ciekawe rejony dla gra-
nych, analizowanych i interpretowanych przez aktora i reżysera postaci, sposób 
wykorzystania jego warunków fizycznych i predyspozycji psychicznych. Tymi, 
którzy pokazali i opisali owe możliwości na początku XX w. byli Konstantin Sier-
giejewicz Stanisławski i Władimir Niemirowicz-Danczenko a ich metoda wykorzy-
stywana jest do dzisiaj jako podstawa pracy aktora nie tylko w teatrze rosyjskim 
oraz zajmuje istotne miejsce w nowoczesnej pedagogice.

Zainspirowani metodami pracy aktora nad sobą i pracy aktora nad rolą i spek-
taklem, żelazną dyscypliną panującą w teatrze oraz etyką aktorską byli polscy 
praktycy Juliusz Osterwa i Bolesław Limanowski, którzy ukształtowali i zrealizo-
wali w oparciu o nową metodę plan pracy pierwszego „laboratorium teatralnego” 
jakim była Reduta. Dzięki znajomości Osterwy i Limanowskiego ze Stanisławskim, 
utwierdzili się oni w przekonaniu, że doświadczenia rosyjskie nie tylko zreformują 
sztukę aktorską i teatralną, ale przyczynią się do powstania i rozwoju zupełnie innej 
pedagogiki artystycznej3. Już w 1925 r. na łamach polskiego Życia Teatru Kazi-
mierz Brończyk pisał, iż należy poszukiwać nowych rozwiązań w obszarze ekspresji 
scenicznej, która nie tyle zadowoli widza, co go wzruszy, poruszy jego emocje, tym 
samym wskazując jak ważna jest wewnętrzna prawda aktora4.

Stanisławski starał się „przeczytać” oczami współczesnego mu człowieka 
teatr klasyczny. A przykładem ukazującym ewolucję stylu jego pracy reżyser-
skiej i pedagogicznej w teatrze MCHAT i stylu nowego podejścia do materii dra-
matu była praca nad Gorącym sercem Aleksandra Ostrowskiego (1925), które było 
jednym z najwybitniejszych przedstawień rewolucyjnych Teatru Artystycznego 

2 R. Strzelecki, Z zagadnień charakteru w teorii gry aktorskiej, „Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, z. 37/200, s. 23–25.

3 M. Zaorska, Z dziejów funkcjonowania metody Stanisławskiego w teatrze polski-
m,„Acta Polono-Ruthenica”, nr 8/2003, s. 105–115.

4 K. Brończyk, O tzw. reformie teatru, „Życie Teatru”, nr 4/1925, s. 31.
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oraz przykładem rzeczywiście nowego odczytywania sztuk. W tej realizacji Sta-
nisławski dał odpowiedź na pytanie, co to jest „teatralność”. Reżyser-inscenizator 
zrezygnował z naturalistyczno-rodzajowego budowania postaci. Każda postać kre-
owana była poprzez jej prawdę życiową pokazaną w sposób maksymalnie jaskrawy. 
Interpretacja postaci była na równi dziełem aktorów i reżysera. Postać Chłynowa 
zaproponowana przez Stanisławskiego i grana przez Iwana Moskwina była bardzo 
dosadna, aż do hiperboli. Chłynow, cały rozwichrzony szalał bez przerwy, ale była 
w nim prawda psychologiczna. Jego scenicznymi atrybutami były pirackie piórko, 
błyskająca szabla oraz połączenie śmieszności i strachu. Podobnie wyolbrzymiona 
została postać Gribojedowa w wykonaniu aktora Michaiła Tarchanowa oraz inne 
centralne postaci sztuki. Istotne miejsce w przedstawieniu zajęła postać Silencjusza 
w interpretacji młodego aktora Chmieliewa. Postać Silencjusza w realizacji Stani-
sławskiego, to człowiek głęboko kryjący swe poniżenie, pełny gromadzonej latami 
pogardy i nienawiści do swego niespełna rozumu pana. Stanisławski uznał za wska-
zane rozwinąć głęboko ludzki motyw przedstawienia, aby nie ukazywać bezpre-
tensjonalnego komediowego widowiska, jak to wówczas robili reżyserzy-ekscen-
trycy, preparujący wedle swoich eksperymentów sztuki Ostrowskiego i schlebiając 
gustom publiczności. Swoją inscenizacją Gorącego serca Teatr Artystyczny wkro-
czył na drogę nowoczesnej sztuki teatralnej, drogę poszukiwania autentycznej 
prawdy życiowej i jej maksymalnie jaskrawego wyrazu artystycznego5. Jeden ze 
znaczących krytyków radzieckich o poszukiwaniach Stanisławskiego i Niemiro-
wicza-Danczenki i zespołu MCHAT-u pisał, że to właśnie najwięksi mistrzowie 
sceniczni poszukiwali właściwej drogi dla ówczesnych, współczesnych tematów 
w dramaturgii i teatrze radzieckim6.

Podstawą artystycznych sukcesów i wysokiego poziomu zawodowstwa teatru 
rosyjskiego od czasów premiery Mewy były elementy, które legły u podstaw metody 
K.S. Stanisławskiego w obszarze kształcenia i rozwoju aktora: wytężona praca nad 
każdym zadaniem artystycznym, praca nad swoim rzemiosłem i rozwojem intelek-
tualnym, etyka zawodowa, umiejętność pracy zespołowej przy zachowaniu indy-
widualnego rysu, odwaga w poszukiwaniu nowych rozwiązań artystycznych oraz 
korzystanie z uwag i dorobku swoich mistrzów.

5 J. Warszawski, Realizm socjalistyczny jako twórcza metoda teatru radzieckiego, 
„Teatr”, z.10–11/1947, s. 14–15.

6 Ibidem, s. 11.
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Naturalność w teatrze

Nikołaj Jewrieinow etapy ewolucji gry aktorskiej w teatrze rosyjskim podzielił na 
szkołę artysty Dmitrjewskiego obowiązującą w Rosji prawie pół wieku, który to styl 
aktorstwa charakteryzowała sztuczność, aktorzy mówili nie swoim głosem, dekla-
mując z patosem, wykrzykując ważne słowa nie do partnera a do publiczności, pod-
biegali do rampy, schodzili ze sceny, obowiązkowo wznosili prawą rękę, byli sztuczni 
i napuszeni. Drugą była szkoła Michaiła S. Szczepkina, który obserwując amatorów 
stworzył nową szkołę gry dramatycznej, dla której charakterystyczne było proste 
mówienie swoim głosem, odczuwanie aktora po swojemu, nikogo nie przedrzeź-
niając. Ideałem naturalności był MCHAT, którego aktorstwo charakteryzowało się 
naturalnością na scenie, utożsamianą z naturalnością w życiu. Dla Jewrieinowa, natu-
ralność w teatrze i w życiu była „niczym innym jak pewnego rodzaju teatralnością”7.

Aktor poszukujący

Kolejnym artystą i wizjonerem poszukującym rozwiązań formalnych oraz nowych 
możliwości aktorskiej ekspresji w pracy scenicznej był Wsiewołod Meyerhold. 
Jego artystyczne działania dążyły do zespolenia wszystkich środków scenicznych 
z aktorem, który w przedstawieniu stawał się wyrazistym znakiem równie istotnym 
i niosącym informację jak scenografia, muzyka, ruch sceniczny. Wszystkie elementy 
widowiska miały widza szokować, zaskakiwać, budować w widzu emocje o wiele 
bardziej ekspresyjne niż w teatrze Stanisławskiego. I tak w przedstawieniu Mandat 
Nikołaja Erdmana widzów uderzał brak kurtyny i obecność dwóch suflerów siedzą-
cych bez budek po bokach sceny. Scena składała się z trzech koncentrycznych kół, 
z których jedno przy zmianie dekoracji pozostawało nieruchome a dwa obracały 
się w przeciwnych kierunkach. Na scenie stały stół, krzesło i kanapa, nagle wpra-
wione w ruch: stół pędził w lewo, krzesło w prawo. Na scenę wjeżdżała nawet eta-
żerka i stolik z kwiatami. Do tej współczesnej dla czasów Rosji porewolucyjnej 
komedii wpleciono szereg momentów agitacyjnych, które miały ośmieszyć i wyszy-
dzić odchodzący do przeszłości burżuazyjny styl życia, egoizm, głupotę i tchórzo-
stwo. Zupełnie inaczej niż w teatrze Stanisławskiego funkcjonowała u Meyerholda 
sam postać. Bohaterka Mandatu Nadieżda Galaczkina, dawna właścicielka sklepu 

7 M. Jewreinow, Naturalność na scenie (tł. Śnieg.), „Życie Teatru”, nr 9/1925, s. 69–72.
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z towarami kolonialnymi, osoba nabożna, ale zapobiegawcza, bojąc się reakcji 
nowych władz rewolucyjnych na swoją religijność, kupuje płyty gramofonowe 
i urządza nabożeństwo w domu. Zamiast ołtarza w cerkwi, przy którym zwycza-
jowo się modli, bohaterka nakrywa stolik białą serwetą, stawia na nim gramofon 
a po obydwu stronach ustawia zapalone świece. Galaczkina przynosi kadzielnicę 
i obchodząc gramofon jak robi to pop okadza go, następnie klęka i żegnając się raz 
po raz bije pokłony. Modli się również ze swoją panią jej służąca. Sekwencja nabo-
żeństwa odprawianego w domu uwypukliła groteskowy charakter sceny, kiedy słu-
żąca zamiast zmienić płytę na tę z nieszporami, uruchomiła płytę z foxtrottem dalej 
się modląc. Postaci w ujęciu Meyerholda grały tak bardzo ekspresyjnie, wyraziście 
i ostro, że chwilami widzowie obcowali z cyrkowym błazeństwem. Na tak nowator-
skie wykorzystanie środków widowiska teatralnego i aktorskiej biomechaniki wielu 
ówczesnych widzów nie było przygotowanych8.

Wykształcenie aktora i reżysera a edukacja teatralna

Już w 1925 r. z europejskich środowisk teatralnych płynął głos o właściwym, 
wszechstronnym przygotowaniu aktora. Bowiem, to wykształcenie umysłowe 
aktora i jego warsztat decydować miały nie tylko o odbiorze sztuki sceniczne, ale 
o sukcesie teatru i samego aktora. Młodemu aktorowi należało więc wskazać różno-
rodne drogi dla ujęcia problemów granego dzieła, a on musiał je zrozumieć, musiał 
odgadnąć niedomówienia nie tylko w tekście roli, ale w rolach swoich scenicz-
nych partnerów. Musiał umieć prezentować tekst poetycki, stosować pauzy i tempa. 
Istotnym było również ćwiczenie ciała, nauka oddechu i dykcji oraz całościowe 
umysłowe wykształcenie. Tak wszechstronne wykształcenie zapewnić mogła 
tylko szkoła dramatyczna. W procesie uczenia winni brać udział wszyscy profe-
sorowi szkoły a sama szkoła nie może być przedsiębiorstwem. Wskazywano, jak 
ważnym jest również talent, uzdolnienia i pracowitość młodego studenta, za któ-
rego wykształcenie wykładowcy powinni wziąć pełną odpowiedzialność. Istotnym 
elementem nauczania jest bowiem wydobycie i zachowanie jego indywidualności9.

8 S. Płoski, Wrażenia z teatru Meyerholda w Moskwie, „Życie Teatru”, nr 24/1925, 
s. 204.

9 F. Goldberg, Wykształcenie młodego aktora, „Życie Teatru”, nr 38–39/1925, 
s. 291–292.
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Lucjusz Komarnicki na łamach „Życia Teatru” w 1925 r. tęsknił do inscenizacji, 
które opierały się niegdyś na wielkości i jakości słowa a nie wydumanej, przeszka-
dzającej słowu nowatorskiej inscenizacji. Pisał z żalem o niecodziennych pomy-
słach reżyserów, wspominając wychowanie literackie jako podstawę wykształcenia 
artysty i widza10.

Wiek XX przyniósł różnorodne drogi poszukiwań, działań, odkrywania moż-
liwości w obszarze technik aktorskich (dokonania Michaiła A. Czechowa, Lee 
Strasberga, Eugenio Barby, Petera Brooka, Jerzego Grotowskiego, Wieniamina 
Filsztyńskiego) oraz w sposobach pracy aktora nad materią roli i jego miejsca 
w przedstawieniu teatralnym. Zmienił się sposób pracy aktora z reżyserem. Zmie-
niła się sama estetyka teatru, konwencje teatralne, sposoby traktowania tekstu dra-
matu (dekonstrukcja, cytowania, zapożyczenia, inspiracje), sposoby i siła perswazji 
środków scenicznych (wprowadzenie do spektakli sztuki videoartu, wykorzystanie 
technik telewizyjnych i filmowych, elementów improwizacji czy sztuki cyrkowej), 
wielkość i przestrzeń przedstawień, które coraz bardziej stają się wielkimi widowi-
skami plenerowymi, ulicznymi oraz efektywność i wielokierunkowe oddziaływanie 
ekspresji aktorskiej: działania aktora w bliskim kontakcie z widzem (spektakle 
Jerzego Grotowskiego), złamanie konwencji rampy scenicznej (Dziady Konrada 
Swinarskiego). Zmieniły się również zadania samego teatru, które z pola zadań kul-
turalnych przesunięte zostały w stronę funkcji społecznych (realizacje w przestrzeni 
miejskiej włoskiego Teatro Potlach), politycznych (przedstawienia Olivera Frljića), 
kulturotwórczych (realizacje Borisa Ejfmana).

Zawodowe kształcenie artystyczne aktorów, tancerzy, reżyserów, śpiewaków 
owocuje wybitnymi dokonaniami i wspaniałym dorobkiem artystów, których osią-
gnięcia w danej dziedzinie sztuki przynoszą wymierne efekty i sukcesy. Świadczy 
o tym wysoka, międzynarodowa pozycja polskich artystów, reżyserów teatralnych 
(Krystiana Lupa, Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Mariusz Treliński), śpiewaków 
operowych (Mariusz Kwiecień, Piotr Beczała, Olga Pasiecznik, Tomasz Konieczny), 
tancerzy i choreografów (Krzysztof Pastor, Isadora Weiss). Polscy aktorzy bardzo 
często są angażowani do produkcji filmowych realizowanych w międzynarodowych 
zespołach (Krzysztof Pieczyński, Michał Żebrowski, Paweł Deląg).

10 L. Komarnicki, O geście scenicznym i słowie, „Życie Teatru” nr 41/1925, s. 314–315.
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Retoryka artystyczna jako narzędzie edukacji teatralnej

Z praktycznego dorobku, jakim zawsze pozostaje praca ucznia i mistrza, dokonu-
jąca się w przestrzeni teatru, szkoły teatralnej, studia teatralnego oraz samo przed-
stawienie teatralne czy warsztaty, czerpią nie tylko badacze teatru, ale kulturo-
znawcy, antropolodzy, pedagodzy teatru, animatorzy kultury. Zmieniła się również 
dostępność do teatru jako narzędzia w procesach twórczości, autokreacji, pedago-
giki, terapii, wychowania, komunikacji.

Istotnym elementem we współczesnych standardach kształcenia na poszcze-
gólnych szczeblach edukacyjnych jest edukacja teatralna młodego pokolenia. Ale 
polska praktyka szkolna pokazuje, że są one marginalizowane oraz postrzegane jako 
ewentualne uzupełnienie treści „istotniejszych” przedmiotów. Wynika to z niezro-
zumienia istoty, roli i możliwości, jakie niesie ze sobą edukacja dla sztuki i poprzez 
sztukę. Jest to również pokłosie braku świadomości, że sztuka jest nie tylko warto-
ścią samą w sobie, ale ma również ogromny potencjał dydaktyczno-wychowawczy. 
Dowodzą tego publikacje z całego XX w. od Lucjusza Komarnickiego, po Bohdana 
Suchodolskiego. Edukacja teatralna młodego pokolenia jest środkiem i czynnikiem 
modelującym holistyczny rozwój młodego pokolenia i znakomitym narzędziem do 
przekazywania wiedzy oraz nabywania umiejętności w obszarach różnych dyscy-
plin11. Również status przedmiotów artystycznych w strukturze polskiego szkol-
nictwa nieartystycznego jest, zdaniem uczniów i nauczycieli bardzo niski, a same 
przedmioty i ich cele traktowane są przez innych nauczycieli w sposób błahy. Samo 
pojęcie twórczości i działalności twórczej w programach kształcenia ogólnokształ-
cącego pojawia się niezbyt często. Elementy uczenia się twórczości powinny towa-
rzyszyć edukacji niezależnie od przedmiotu nauczania i poziomu edukacyjnego. 
Wyróżnić można pięć zasadniczych poziomów występowa nia twórczości: twór-
czość codzienną (powszednią), twórczość amatorską, twórczość profesjonalną, 
twórczość mistrzowską, twórczość transgresyjną12.

Rozwojowi zainteresowania uczestniczenia w różnorodnych formach i progra-
mach edukacji teatralnej sprzyjają nowe metody i formy pracy z dziećmi oraz z mło-
dzieżą. Szczególnie widoczne jest to w Rosji, gdzie do edukacji teatralnej zachęca 

11 T. Wilk, Edukacja teatralna ‒ czyli o profilaktycznym wymiarze sztuki wobec współ-
czesnych niepokojów, „Chowanna”, nr 1/2012, s. 257–268.

12 M.K. Szmigiel, H. Szaleniec, Edukacja artystyczna w programie kształcenia. Meandry 
zmian programowych: www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/K.Szmigel%2CH.Szaleniec.pd 
[dostęp 38.07.2018].
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się dzieci od najmłodszych lat a przygotowanie kadry prowadzącej zajęcia stoi na 
bardzo wysokim poziomie. Warto podkreślić, że w Rosji zajęcia teatralne prowa-
dzone w szkołach są obowiązkowe i bezpłatne13.

Najbardziej efektywnym narzędziem dla pracy z tekstem artystycznym 
w obszarze teatru jest pedagogika teatralna, która przyczynia się do rozwoju twór-
czej wyobraźni, przygotowuje do analizy tekstu i uczy syntezy informacji. Najważ-
niejszą metodą jest metoda działań aktorskich. Rosyjscy specjaliści z zakresu peda-
gogiki stwierdzają, iż metoda K.S. Stanisławskiego oparta jest na analizie sztuki 
i gry, następstwo działań, które układają się w logiczną całość, ukazujący ich dzia-
łanie. Przy prawidłowym spełnieniu swojej roli działanie staje się niezmiennym, 
pomagając aktorowi zbudować obraz roli, żyć jej życiem jak swoim. W wyniku 
działania aktora wyposaża on swoją postać w różnorodny charakter, różne uczucia 
w chwili tworzenia roli, formuje i przewiduje uczucia jak szczerość, otwartość, 
przekonywanie. Dla pedagogicznej profesji dana metoda jest interesująca dlatego, 
że pomaga w rozwoju cech poznawczych psychicznych procesów ucznia, uczy 
środków wyrazistości jego ekspresywnych zdolności, a także umiejętności samoko-
rekcji i harmonii zachowania14.

Podstawowym narzędziem dla całościowej edukacji teatralnej jest retoryka arty-
styczna. Definicję tego pojęcia wywiodłam i sformułowałam w oparciu o własne 
wykształcenie aktorskie (jestem absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi, 
obecnie Szkoła Filmowa w Łodzi i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie), o osobistą, wieloletnią praktykę teatralną (byłam zawodową 
aktorką, zagrałam m.in. rolę Ukubały w sztuce Dzień dłuższy niż stulecie w reżyserii 
rosyjskiego aktora i reżysera Teatru na Tagance Aleksandra Wilkina) oraz badania 
prowadzone przeze mnie z zakresu retoryki w twórczej komunikacji w obszarze 
teatru i filmu. Owa definicja poparta założeniami klasycznej teorii retoryki i prak-
tyką systemu K.S. Stanisławskiego brzmi w moim ujęciu następująco:

13 I. Lavrenteva, New Form and Methods in the Pedagogic of Art: Creative Interaction 
between the Teacher and Childern, „Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences”, nr 146/ 2014, 
s. 405 – 409.

14 С.М. Яковлюк, И.В. Ионов-Тарасов, Методы и приемы театральной педагогики 
в формировании коммуникативной культуры школьника, (tł.) M. Pietrzak „Мир Hауки”, 
nr 2/2016, t. 4, s. 4.
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„Retoryka artystyczna jest to zespół narzędzi analitycznych i pedagogicznych, w tym 
warsztatowych, wykonawczych i odbiorczych wzbogacony o osobowość twórcy, 
nauczyciela/pedagoga/mistrza i wykonawcy, uzyskujący swój perswazyjny cha-
rakter zarówno w stosunku do wykonawcy, nauczyciela/pedagoga/mistrza, jak i do 
odbiorcy”15.

Aby mówić o właściwym procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz doro-
słych, należy najpierw pomyśleć o właściwym teoretycznym i praktycznym przy-
gotowaniu nauczycieli, pedagogów, animatorów, którzy mają prowadzić zajęcia 
teatralne, lekcje z wykorzystaniem technik teatralnych, zajęcia z dramy teatralnej 
czy warsztaty z emisji głosu. Najlepsze przygotowanie do pracy z tekstem arty-
stycznym w obszarze działań teatralnych posiadają zawodowi artyści (aktorzy, śpie-
wacy, tancerze) ‒ absolwenci uczelni teatralnych i filmowych, muzycznych, baleto-
wych oraz ci animatorzy i pedagodzy, którzy poznawali warsztat aktora i reżysera 
w codziennej pracy z zespołem amatorskim lub uczestniczący w warsztatach pro-
wadzonych przez zawodowych aktorów i reżyserów.

Podsumowanie

Rozwój metod aktorskich od czasów Stanisławskiego po dzień dzisiejszy pokazuje, 
jakie możliwości rozwoju kryje ta sztuka i jednocześnie jak zmieniała się świa-
domość aktora. Aktor przestał być odtwórcą czy naśladowcą, stał się świadomym 
swoich możliwości i celów artystą, który przemawia do widzów nie tylko w imieniu 
autora i reżysera, ale również w swoim imieniu, często w imieniu konkretnego 
środowiska czy własnego narodu. Współczesny aktor reprezentuje nie tylko teatr, 
w którym gra, ale często staje się twarzą kampanii społecznej czy ugrupowania poli-
tycznego, udziela się charytatywnie, wspiera młodych, zdolnych artystów. A mając 
talent pedagogiczny, zapał i chęć racy z innymi, staje się wytrawnym edukatorem, 
nauczycielem, a dla wielu uczniów wzorem do naśladowania a nawet mistrzem.

15 Całość tej koncepcji oraz definicję wraz ze schematem zostały przedstawione w mojej 
książce M. Pietrzak, Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedago-
gicznych XXI w., Bel Studio, Warszawa 2016, s. 192.
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Streszczenie

Jednym z obszarów mających istotne znaczenie dla przygotowania dzieci, mło-
dzieży i dorosłych do odbioru różnorodnych form teatru i czynnego uczestnictwa 
w kulturze jest edukacja teatralna. Niniejszy tekst pokazuje, jak nowoczesne 
myślenie o pracy reżysera z aktorem oraz jego funkcji w przedstawieniu teatralnym 
i roli teatru w społeczeństwie od czasów reformy K.S. Stanisławskiego, wpłynęło 
na kształtowanie się zadań współczesnej edukacji teatralnej. Działania takich refor-
matorów jak Michaił Jewrieinow czy Wsiewołod Meyerhold pozwoliły nie tylko 
na poszukiwanie nowych metod kształcenia, formowania i wychowania aktora, ale 
uświadomiły, jak wszechstronna i różnorodna powinna być edukacja artystyczna 
prowadzona w artystycznym szkolnictwie zawodowym oraz w obszarze szkolnego 
i poza szkolnego ruchu amatorskiego. W tekście zdefiniowane zostało pojęcie reto-
ryki artystycznej, ujmującej wykorzystanie podstaw teorii retoryki i całościowej 
praktyki sztuki aktorskiej. Zwrócono uwagę na to, jak ważnym narzędziem w twór-
czej komunikacji oraz wychowaniu artystycznym pełni retoryka artystyczna, szcze-
gólnie wykorzystywana przez zawodowych aktorów i reżyserów w pracy z dziećmi 
i młodzieżą.

Summary

The development of acting methods from the times of Stanisławski to the present 
day shows what possibilities of development conceals this art and at the same time 
how the actor’s consciousness changed. The actor ceased to be a performer or imi-
tator, he became aware of his abilities and goals as an artist who speaks to the audi-
ence not only on behalf of the author and director but also on his own behalf, often 
on behalf of a particular environment or his own nation. The contemporary actor 
represents not only the theater in which he plays, but often becomes the face of 
a social campaign or political grouping, he is charitable, he supports young, tal-
ented artists. Having a pedagogical talent, enthusiasm and willingness to interact 
with others, he becomes a seasoned educator, teacher, and for many students a role 
model and even a master.





Magdalena WOLEWIŃSKA
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Problemat domu w prozie Mikołaja Gogola i niektórych 
pisarzy słowiańskich XIX i XX wieku

Wprowadzenie

Kategoria domu i bezdomności konkretyzuje się dość jasno, jako problem egzy-
stencjalny, w artystycznej materii utworu Szynel (Шинель) oraz Nos (Нос) Miko-
łaja Wasiljewicza Gogola. Klucz do tegoż zagadnienia znajdujemy w stwierdzeniu, 
iż dom to nie tylko ściany i meble. Dom – to coś, co ochrania, miejsce gdzie for-
muje się nasza świadomość, gdzie kształtów nabierają marzenia, gdzie dorastamy 
i uczymy się być. Mieszkać więc to tyle, co być. Człowiek istnieje, jest obecny, 
działa, funkcjonuje jeżeli ma swój dom; bycie zaś to cechy człowieka, jego cha-
rakter, także charakter domu.

Dążenie do posiadania domu

W tej perspektywie posiadanie domu jest dla człowieka ponadczasowe i jemu przy-
rodzone, jest oczywiste i naturalne jak życie, jak egzystencja. Możemy więc skon-
statować, że nie ma człowieka bez domu. Heidegger modeluje nawet myśl, z której 
wynika, iż człowiek rzucony w świat, powinien umieć się osiedlić, znaleźć dla 
siebie „dom”. Filozof przekonuje, że dom stanowi centrum człowieczej codzien-
ności, jest przedstawieniem określonego porządku ludzkiego świata. I trudno się 
z tym nie zgodzić.
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Założenie to, w zestawieniu z żywotem, z niełatwą egzystencją bohaterów 
z utworów Gogola, zyskuje dodatkowy, głębszy sens. Stanowi ono w dzie-
łach rosyjskiego pisarza model, przez pryzmat którego odkrywany jest np. świat 
wewnętrzny Kowalewów i Baszmaczkinów. Dla Akakiusza – bohatera opowiadania 
Szynel – to właśnie owo okrycie, jakim jest płaszcz, zdaje się być domem. Aka-
kiusz „zamieszkał” („заселился”) a właściwie zadomowił się w swoim płaszczu. 
Rozsiadł się w nim i otulony tą zwyczajną tkaniną czuje się bardziej komfortowo, 
aniżeli w swym skromnym skądinąd, czynszowym mieszkaniu, które wynajmował. 
Ten skrojony z sukna „dom”, szczególnie utkany, daje jemu ciepło, spokój – gwa-
rantuje bezpieczeństwo.

W kontekście tego spostrzeżenia zrozumiałym staje się fakt, iż to ten zwyczajny 
płaszcz stanowi swoisty fundament istnienia Baszmaczkina. Szynel jest postrze-
gany jak „gniazdo”, zakorzenienie (заземление). Implikacją idei domu jest stwier-
dzenie: „każdy jest u siebie”. Innymi słowy: płaszcz-dom stanowi ważną składową 
losu tego człowieka. Akakiusz bez płaszcza nie może w pełni i bezpiecznie zaist-
nieć ani egzystować. Bez szynela, świat jest dla niego tworem amorficznym, prze-
strzenią niespójną wywołującą niepokój a nawet lęk. Na nic zresztą zda się światu 
płaszcz bez człowieka!

Z innej perspektywy: właśnie ów płaszcz dla Baszmaczkina to synonim powrotu 
do stanu embrionalnego. Szynel strzeże Akakiusza, ochrania go. On zaś zdaje się 
uciekać, chować się w połach swego płaszcza niczym w domowych pokoikach, 
zakamarkach. A gdy mu go skradziono czuje się wyrzucony nie tylko ze świata, do 
którego dopiero co wchodził, wstępował, do świata pozornej akceptacji ze strony 
otoczenia, ale właśnie ma poczucie swoistej eksmisji, alienacji, wyrzucenia (na 
margines życia). I to ze swojego, własnego „domu”!

Chochoł jako fenomen domu

Jawi się on nam konkretnie: wyplatana ze słomy osłona, którą nakłada się na rośliny, 
by miały ciepło, by chronić je przed uderzeniem mrozu, przed zimnem. W utworze 
Wesele polskiego dramaturga – Stanisława Wyspiańskiego, chochoł jest gwarantem 
przetrwania życia. Przetrwania w nadziei jego odrodzenia – z nadejściem wiosny. 
Płaszcz – w opowiadaniu Gogola – pełni podobną funkcję. Jest symbolem miejsca – 
ważnego dla bycia i życia każdego człowieka. Symbolem – jak wyżej powiedzie-
liśmy – domu. Główny bohater – Akakiusz – wyobraził sobie, że dzięki nowemu 
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płaszczowi nie będzie już może czuł się wyobcowanym (отчужденным). Wręcz 
odwrotnie – zdejmując stary szynel sądził, iż będzie mógł wreszcie wejść w zupełnie 
inny obszar życia; lepszego życia, gdzie z większym szacunkiem odnosić się będą 
do niego otaczający go ludzie.

Analizując utwór Szynel nie można nie zauważyć zastosowania przez autora 
zasady uzewnętrznienia wewnętrznego świata swego bohatera (овнешнения вну-
треннего). Pokazania, co znajduje się pod Akakiuszowskim płaszczem. Jakże mały 
skrywa się tam człowiek (маленький человек).

„W departamencie nie okazywano mu żadnego szacunku. Woźni nie tylko nie pod-
nosili się ze stołków, kiedy przechodził, ale nawet nie patrzyli na niego, jak gdyby 
przez poczekalnię przelatywała zwykła mucha. Przełożeni traktowali go jakoś zimno, 
despotycznie”1.

Trudno nie postrzec, że on, prostoduszny Baszmaczkin, który właśnie 
w jakimś momencie przeobraził się w okrutne, surowe widmo, wrócił po swój 
szynel. On, który chcąc odnaleźć swój utracony dom-płaszcz, zrywa raptem prze-
chodniom szynele z ramion. Szuka w panice swego domu, jest zdeterminowany, 
zbuntowany. Zdzierał, szukając swojego świata. Naruszając jednak przy tym, 
świat innych! Był zrozpaczony. Jako duch nie rozumiał świata, w którym się zna-
lazł. Nie akceptował go. Chciał wrócić, więc nie wygasł w nim – jakże oczywisty 
dla każdego – odruch powrotu do domu, do korzeni, do kultury, z której wyrósł. 
Przytoczmy fragment:

„Po Petersburgu rozeszły się nagle słuchy, że przy Moście Kalinkinowym i w jego 
okolicy ukazuje się nocami upiór w postaci urzędnika, który szuka jakiegoś zrabowa-
nego szynela i pod tym pozorem zdziera ze wszystkich, nie bacząc na rangę i stanowi-
sko, rozmaite płaszcze”2.

Jak wiemy:

1 M. Gogol, Szynel w: Szynel. Opowiadania, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1983, 
s. 19.

2 Op. cit., s. 29.
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„(…) Bunt wyrasta na gruncie wartości. (…) Jawi się niczym swoiste katharsis, 
oczyszczenie przedproża ułomnego życia. Jakby ruch w stronę punktu tlącego się 
przecież zawsze na horyzoncie ludzkiej egzystencji. Zatem bunt, człowiek zbunto-
wany ma szansę. Jest szansą!”3.

Powraca więc sens. Warto wspomnieć, że jeszcze przed śmiercią słowa Aka-
kiusza brzmiały, jakby wypowiadał je zupełnie ktoś inny, a nie ów mały, zagu-
biony, chwilami absurdalny, skromny człowiek. Słowa jego wprost zapowiadały, 
że bohater wróci się jednak po swój płaszcz. Wróci, gdyż stanowi on kwintesencję 
jego życia. Bez płaszcza nie mógł przecież nawet „normalnie” umrzeć. I powrócił.

Czyż nie jest to mocny dowód na to, że bez względu, co ewentualnie propo-
nuje nam inny świat reflektujemy nagle, że właśnie musimy wrócić po ten świat (do 
tegoż świata), który utraciliśmy? Powrócić do jego śladów, by wyzbyć się niepo-
koju, by przywrócić porządek myśli, wyostrzyć tło własnego położenia? Wreszcie – 
by zrozumieć swój dramat, do którego zresztą – paradoksalnie – świat ten się przy-
czynił, wpędził nas. Bo ów świat oddziałuje na nas! To prawda oczywista. Ścieżka 
ta zweryfikowana jest już dogłębnie przez człowiecze losy. Ścieżka powrotu do 
natury, do istoty egzystencji, z którą ongiś się już zetknęliśmy. W gruncie rzeczy 
powrót na jakiejś fali pamięci, powrót z nadzieją na szukanie innego człowieka; na 
spotkanie z samym sobą, niczym w lustrze. Zrobienie jakiegoś rachunku sumienia.

Problemat domu i widoczny w jego tle dramat człowieka, stanowi też tkankę 
twórczości Fiodora Dostojewskiego. „Wszyscy wyszliśmy spod płaszcza Gogola” – 
„Все мы выросли из гоголевской шинели” – powtórzmy za Dostojewskim i przy-
wołajmy w tym względzie kolejnym cytatem, stanowisko profesor Haliny Brzozy:

„(…) Dostojewski splatał perfekcyjnie ludzkie cierpienie z utratą przez człowieka 
jakiejś ważnej, istotnej aksjologicznej jakości, zdobyczy. Tak rodzi się przecież dra-
mat. Każdy z nas zresztą przeżywa albo przeżywał swój dramat. (…) Człowiek jest 
jakby wpisany w jego naturę. Z lada powodu staje się też niewolnikiem tego dramatu. 
I nie ma na to rady! Dostojewski wiedział o tym doskonale. To preegzystencjalista, 
(…) bo jakże różniący się na przykład od Sartre’a czy Camus w swoim filozoficznym 
pojmowaniu tej, jakże wątłej, człowieczej tkanki istnienia – trwania”4.

3 Z. Wichłacz, Absurd – oblicza i cienie w: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Wydaw-
nictwo Aspektspress, nr 3–4, Inowrocław, lipiec – grudzień 2002 r., s. 33–34.

4 Z. Wichłacz, F. Dostojewski czyli filozof w masce (z rozmowy dra Z. Wichłacza z prof. 
dr hab. H. Brzozą) w: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Wydawnictwo Aspektspress, nr 1–2, 
Inowrocław, styczeń-czerwiec 2002 r., s. 13.
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W Gogolowskim Szynelu, główny bohater nie jest w stanie stworzyć sobie 
domu zastępczego. Akakiusz chodzi bowiem i ciągnie – jak pamiętamy – ten swój 
dramat niczym mityczny Syzyf, którego zrodził absurd. Zauważmy: absurd rodzi 
się gdzieś na granicy gdzie znajdujemy – zacytujmy za Albertem Camus – „(…) 
ludzkie wołanie i bezsensowne milczenie świata”5. Ludzki krzyk i zalegającą za 
nim głęboko ciszę – dodajmy.

Problemat „domu” zakreśla również Gogol w kolejnym swoim utworze pt. Nos. 
Jeśli chodzi o głównego bohatera tego opowiadania – majora Kowalewa – to kate-
goria „domu” dotyczy jego wyglądu zewnętrznego. Możemy zakładać, iż poczucie 
domu i zadomowienia (заселения) sprowadza się do jego twarzy, typu fizycznego 
oraz stroju; by stworzyć atrybuty wysokiego rangą oficera. Wszakże nos dla Kowa-
lewa jest najważniejszy. Bez nosa, zbrzydło majorowi nawet życie. Strata nosa, 
to pozbawienie człowieka osobowości (обезличенность человека), podobnie jak 
odarcie Akakiusza z płaszcza.

„Biedny Kowalew ledwo nie zwariował. Nie wiedział nawet, co pomyśleć o tak dziw-
nym wypadku. Bo doprawdy! – jakże tak można, żeby nos, który jeszcze wczoraj był 
na jego obliczu i nie mógł ani jeździć, ani chodzić – nosił mundur!”6.

Fenomen samokreacji

W opowiadaniach Gogola zauważalny jest więc element teatralizacji (поверхност-
ного театра / театрализации). Akakiusz z Gogolowskiego Szynela „sam siebie 
kreuje”. Dążenie znane z obszaru psychologii społecznej. Baszmaczkin sam siebie 
stwarza (сам себя делает) już na poziomie mentalnym, kiedy to jeszcze nie trzyma 
w garści nowego płaszcza.

„(…) Żywił się duchem piastując w myśli nieśmiertelną ideę przyszłego szynela. 
Odtąd jak gdyby samo jego istnienie nabrało głębszej treści, jak gdyby się ożenił, 
jak gdyby jakiś drugi człowiek był w nim obecny, jak gdyby był już nie sam, lecz 

5 A. Camus, Mit Syzyfa. Rozumowanie absurdalne w: Eseje, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 116.

6 M. Gogol, Nos w: Szynel. Opowiadania, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1983, s. 37.
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jakaś miła towarzyszka życia zgodziła się odbywać z nim wędrówkę życiową – 
a towarzyszką tą była myśl o szynelu na grubej wacie, na mocnej podszewce nie do 
zdarcia”7.

Myśl o ciepłym domu – dodajmy. Nic więc zaskakującego, że dla tegoż boha-
tera, kradzież płaszcza, jaka wkrótce miała miejsce, oznaczała próbę odarcia go 
ze skóry. Była aż tak bardzo dotkliwa. Nic zaskakującego w tym, gdyż wrósł on 
w ów płaszcz, pokochał go nawet, jak dom, który tworzył. Toteż, stojąc teraz ciągle 
niczym w „drzwiach”, w bezsilności wypatruje nadejścia zmiany. To jego egzy-
stencjalna tragedia (драма бессилия). Gogolowski bohater „przyrósł” bowiem do 
miejsca-domu i nie może przejść w sferę „czyśćca”.

Zauważmy, że u Baszmaczkina sfera kontaktów i komunikacji była nikła, śla-
dowa i to właśnie powodowało u niego potrzebę samokreacji (самопредстав-
ления) – poprzez nowy płaszcz, ulokowanie w płaszczu nadziei. Podobnie jak 
Kowalew kiedy kreuje swą postać poprzez miarę swojej rangi (major). To zwy-
czajna gra (заигрыванние). „(…) Człowiek stworzony jest po to, by żyć w groma-
dzie, z samotności bowiem rodzi się rozpacz” – dodajmy za Juliuszem Verne – dla 
usprawiedliwienia etosu wyobcowanych, Gogolowskich bohaterów.

Zakreślony w tytule problemat domu, a co za tym idzie – egzystencjalizmu – 
charakterystycznym staje się też w prozie Jarosława Haszka, m.in. w Przygodach 
dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej (Osudy dobrého vojáka Švejka za 
svĕtové války), który to zdaje się być karykaturą żołnierza. Szwejk na dobrą sprawę 
chowa się w cieniu egzystencji, stwarza sobie protezę domu. Wie, iż tylko dzięki 
temu może przetrwać. Bronią Szwejka przeciwko totalitaryzmowi, bezsensowności, 
jest więc jego dobroduszny „dziecięcy” uśmiech. Element dziecięcości (ребяче-
ства) odnosi się również do przedstawionego wyżej Gogolowskiego Akakiusza. 
Konkretnie: Gogolowski śmiech przez łzy – „Гоголевский смех сквозь слезы”. 
Uśmiech Szwejka, to panaceum na to, by pokonać trudy beznadziejnej wojny, by 
móc doczekać jej końca, a tym samym nowego początku.

Szwejk nie jest wcale dobrym żołnierzem8, lecz jest dobrym człowiekiem. Dobry 
żołnierz rzadko wraca do domu. On – Szwejk – w zbiorze opowiadań Haszka, wystę-
puje w roli obywatela świata. Sprzeciwia się normom i zasadom władzy austriac-

7 M. Gogol, Szynel w: Szynel. Opowiadania, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1983, 
s. 19.

8 Określenie „dobry wojak” przeważnie towarzyszy imieniu „Szwejk”.
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kiej, i panującym w cesarskiej armii regulaminom. Przez ów nieporządek, chaos, 
„nie wie” już czasami gdzie jest jego dom. Czuje się domownikiem/domatorem – 
i na froncie i w tawernie. Żyje więc i służy ze skrytym założeniem, z nadzieją, że 
dom jego znajduje się wszędzie, na każdym kroku – tam, dokąd właśnie niesie go 
i rzuca los. Przebrany w „obcy” mundur i zmuszony do walki nie w swojej przecież 
sprawie powtarza na to: „Niech żyje, panowie cesarz Franciszek Józef I!”9.

Czy można zaryzykować stwierdzenie, iż Szwejk jest tak głupi, że aż mądry; 
że taka jest jego rola w wojsku, jako przebiegłego idioty? Niewątpliwie wyłania 
się nam i tu problem maski (jako domu, miejsca schronienia, swoistego pancerza – 
płaszcza właśnie), która pozwala wojakowi Szwejkowi wytrwać, wytrzymać bez-
nadzieję. Pozwala odciągnąć uwagę od świata, który wciągnął go w tę bezrozumną 
grę wojenną, proponując jemu, w tym zawirowaniu ad hoc, drugoplanową rolę. Jak 
konstatuje oberlejtnant w rozmowie ze swym podwładnym:

„Wciąż jeszcze nie wiem, czy robicie z siebie (Szwejku) takiego osła, czyście się już 
osłem narodził (…). Rozważcie sumiennie, czy nie jesteście najpotworniejszym cym-
bałem na tym świecie. Inny człowiek, choćby żył tysiąc lat, nie narobiłby tylu idioty-
zmów, ile wy w ciągu tych paru tygodni”10.

Podsumowanie

Będąc – jeszcze kilka tygodni temu – na stażu w Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli, mając możliwość uczestniczenia w konferencjach, przysłuchiwania się 
obradom, często nasuwał mi się na myśl przywoływany wyżej problemat domu 
w kontekście losu uchodźców, czy inaczej, prościej tzw. „małego człowieka-
-migranta” – we współczesnym świecie. W parlamentarnych salach wielokrotnie 
wybrzmiewało nośne hasło: „Europe that protects” („Europa, która chroni”); „Secu-
rity and the fight against illegal migration” („Ochrona oraz walka przeciwko niele-
galnej migracji”).

9 W oryginale: „At’ žije, pánové, císař František Josef I!” w: J. Hašek Osudy dobrého 
vojáka Švejka za svĕtové války, Praha 1998, Nakladatelství Baronet, s. 34.

10 J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 2017, s. 252.
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Trawestując, zastanawiam się, według jakiego wzoru dzisiaj, dla tegoż „małego 
człowieczka – uchodźcy”, dopływającego gdzieś tam przepełnioną łodzią do 
brzegów Europy, skroiłby Gogol szynel, swym piórem? Myślę, że model zostałby 
ten sam; zwyczajny, popularny, jakich pełno dziś w europejskich salonach, komi-
sach i porzuconych na strychach wielu domów. Różniłby się jedynie fakturą sukna, 
a na rękawach, wszytymi w mankiety elementami odblaskowymi służb granicznych 
Europy – z pobłyskującym wyraźnie jakimś maleńkim znakiem ostrzegawczym. 
Ale czy bohater Gogolowskiego Szynela czułby się w nim dobrze, czułby się w nim 
bezpiecznie, jak w domu, o którym tyle marzył, którego ciągle szukał?
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Streszczenie

W eseju podejmuje się kategorię „domu” i „bezdomności” jako wartość aksjolo-
giczną. Celem niniejszej publikacji jest dokonanie analizy tychże kwestii z punktu 
widzenia filozofii egzystencjalnej. Przede wszystkim praca ta opiera się na utwo-
rach rosyjskiego autora – Mikołaja Wasiljewicza Gogola (Nos i Szynel) oraz cze-
skiego twórcy – Jarosława Haszka (Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny 
światowej).

Szczególną uwagę poświęcono absurdowi, ironii, związanej z realizmem, 
a nawet surrealizmem. Dochodzimy do wniosku, iż wspomniany problemat domu 
jest aktualny także w kontekście świata każdego z nas, w którym żyjemy i obecnych 
przemian w Europie. Przemian związanych z problemem migracji. Powinniśmy 
jednak pamiętać, iż – cytując za Fiodorem Dostojewskim: „Wszyscy wyszliśmy 
spod płaszcza Gogola”.

Resumé

The problem of „home” in Nicolai Gogol’s prose and the other Slavonic authors 
of XIX and XX centuries
In this essay explores the category of “home” and “homelessness” as an axiological 
value. The purpose of this thesis is to scrutinize the issues from the existential phi-
losophy point of view. The primary source of research is based on Russian author’s 
works – Nicolai Vasilievich Gogol (The Nose and The overcoat) and Chech – Jaro-
slav Hašek (The adventures of the good soldier Švejk during the world war).

Special attention is paid to use of absurd, irony, associated with realism and 
even surrealism. Analysis leads us to the conclusion, that aforementioned theme of 
“home” as explored in the works of Gogol and Hašek is a current problem too in 
the context of the world in which we live and in particular the changes that we see 
taking place in Europe. These changes are connected with the theme of migration. 
Each of us should remember that, quoting Fyodor Dostoyevsky: “We all come out 
from Gogol’s ‘Overcoat’”.





Józef ZIEMCZONOK
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Spuścizna emigracyjna dydaktyka i naukowca Stanisława 
Kościałkowskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1950–60

(Przyczynek historiograficzny)

Ojczyzna wybitnego intelektualisty i działacza Stanisława Kościałkowskiego – 
Grodno (dzisiejsza Białoruś), miasto stołecznie litewsko-białoruskiego pogranicza 
w kontekście kulturowym w ówczesnej epoce. Będąc już na wygnaniu S. Kościał-
kowski nawet mówił niekiedy o sobie, najwidoczniej nostalgicznie, iż „był grod-
nianinem z pochodzenia”. Stanisław przyszedł na świat 24 października 1881 r. 
w rodzinie Ludwiki z domu Eysmont i Józefa – lekarza, działacza społecznego 
i powstańca styczniowego. Kościałkowscy za czasów grodzieńskich byli zaprzy-
jaźnieni z domem Orzeszkowych. W roku 1900 przyszły badacz skończył gimna-
zjum rosyjskie. Studiował przez rok na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie – 
Jagiellońskim, finalizując studia doktoratem z filozofii. Przez pewien czas rozważał 
możliwość pójścia drogą kapłaństwa, jednak w 1906 r. zamieszkał w Wilnie, gdzie 
poświęcił się edukacji i nauce. Z jego inicjatywy powstały w tym mieście dwie 
szkoły średnie: męska, późniejsze Gimnazjum im. Zygmunta Augusta oraz żeńska, 
nazwana imieniem Elizy Orzeszkowej. Brał też udział w pracach komitetu organi-
zacyjnego Uniwersytetu Wileńskiego Stefana Batorego i w 1921 r. objął stanowisko 
zastępcy profesora, a w 1935 – profesora tej uczelni. Za zasługi dla USB i kultury 
polskiej Stanisław Kościałkowski był odznaczony w 1929 r. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W czasach represji został aresztowany i w 1941 r. 
w wieku lat 60 – wywieziony na Ural. Ocalał dzięki Armii Andersa, przywódcę 
której – generała Władysława Andersa – znał osobiście i w końcu w 1950 r. osie-
dlił się w Wielkiej Brytanii: w Pitsford Hall koło Northampton, gdzie mieszkał aż 
do zgonu 2 września 1960. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkole sióstr 
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nazaretanek, wykładał także w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO), ist-
niejącym w Londynie do dziś. Był też założycielem Polskiego Towarzystwa Nauko-
wego i współpracownikiem paryskiej „Kultury”.

Dorobek dziejopisarski niezwykle wnikliwego badacza szeroko rozumianej 
historii polsko-litewskiej S. Kościałkowskiego nie został jeszcze opracowany 
w sposób monograficzny. Jeden z jego uczniów ksiądz Piotr Rogiński twierdził, że 
był to człowiek, który „imponował olbrzymią wiedzą, odkrywczym zapałem, fana-
tyzmem sprawiedliwości w ocenie każdego zjawiska i każdej indywidualności, 
ale też czarował osobistym urokiem, wypływającym z delikatnego podejścia […], 
chrześcijańskiego optymizmu i subtelnej estetyki”1.

Główne zainteresowania historyczne grodnianina z pochodzenia koncentro-
wały się przede wszystkim na Księstwie Litewskim, przeważnie doby reform sta-
nisławowskich, przeszłość którego odtwarzał z ogromną determinacją i precyzją. 
W.Anders w Przemówieniu do cyklu wykładów S. Kościałkowskiego pt. „Dzieje 
ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego” określał ten region jako kolebka najlep-
szych i najbardziej zasłużonych w historii Polaków i Litwinów2. Fundamentalne 
znaczenie nie tylko dla nauki polskiej, ale również dla krajów całej „Europy Nie-
prowincjonalnej”, w tym Wschodniej, ma monumentalne dzieło S. Kościałkow-
skiego, o którym smętnie mówił sam autor, że to „Opus vitae” (dzieło życia) – zaty-
tułowane: Antoni Tyzenhauz. Podskarbi Nadworny Li  tew  ski3. Jest ono w istocie 
rzeczy – jak twierdzi w recenzji J. Wojtowicz – „[…] czymś znacznie większym 
niż monografia wielkiego nawet działacza, gdyż znacznie wykracza poza ramy 
obowiązujące dla tego typu opracowań”4. S.Kościałkowski wielostronnie i szcze-
gółowo badał przez 35 lat, począwszy w 1904 r. od pracy doktorskiej pt. Rola 
polityczna Antoniego Tyzenhauza, zbiory dokumentów, związanych z epoką pod-
skarbiego i jego różnorodną działalnością na tle wewnętrznych dziejów Litwy za 
króla S.A.Poniatowskiego. Te źródła w większości są już utracone bezpowrotnie. 
Wystarczy podkreślić, że S. Kościałkowski wykorzystał m. in. 63 tomy korespon-

1 P.Rogiński, Prof. Stanisław Kosciałkowski. Ze wspomnień ucznia. „Gazeta niedzielna”, 
18.08.1968. Archiwum Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn), t. 7. 

2 W. Anders, Przemówienie, w: S. Kościałkowski, Dzieje ziem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Cykl wykładów, 1953, s. 15.

3 S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz. Podskarbi Nadworny Li  tew  ski, t. 1–2, Londyn 
1970–71.

4 J. Wojtowicz, Recenzja książki Kościałkowskiego, „Rocznik Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych” 1974, t. 35, s. 204.
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dencji. Zostały one opracowane wzorowo i wykorzystane w doskonały sposób. 
Monografia, prawdziwie odsłaniająca oblicze A. Tyzenhauza, tej wielkiej indywi-
dualności – „geniusza samorodnego” wg. Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda5 
urosła do wielkich, a jak pisał S. Kościałkowski – być może – zbyt wielkich roz-
miarów6. Dwa tomy liczą odpowiednio 659 i 557 stron. Jeszcze w 1939 roku autor 
oddał maszynopis do druku, ale wówczas książka nie została opublikowana i przez 
dłuższy czas uważano, ze rękopis zaginął w czasie wojny. Jednak przedemigracyjna 
wersja tej pracy, na którą natrafiłem kilka lat temu, jakimś cudem ocalała w Kra-
kowie, gdzie jest przechowywana w Archiwum PAN od 1992 r. Różni się ona od 
późniejszego wydania londyńskiego, dla przykładu – rozdziałem „Eksperymenty 
szkolne”7.

W 50-ym roku akademickim od wskrzeszenia Wszechnicy Batorowej Społecz-
ność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, z siedzibą w Londynie, 
mierząc siły na zamiary, a nie zamiar według siły, jak czytamy w notatce wydaw-
niczej, podjęła się wydania, poświęconego postaci A.Tyzenhauza, który zabłysł na 
horyzoncie dziejów ojczystych i zgasł jak meteor, z myślą uczczenia tej rocznicy 
i pamięci „naszego drogiego pierwszego Seniora”8. Wśród sponsorów foliantu 
była wdowa po Profesorze p. prof. Eugenia Kościałkowska, która ofiarowała cenny 
dywan perski na pokrycie części kosztów wydania drugiego tomu.

Polonijne zbiory w Londynie, wśród których: Polski Ośrodek Społeczno-Kultu-
ralny (POSK) w Wielkiej Brytanii oraz Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego 
gromadzą ogromną ilość materiałów związanych z S. Kościałkowskim, szcze-
gólnie korespondencyjnych (kilka set), wykładów i skryptów; najwięcej w archi-
waliach biblioteki POSKu, PUNO i Sikorskiego. Inwentarz archiwum tej ostatniej 
instytucji zawiera 37 teczek, podpisanych „Prof. Dr. Stanisław Kościałkowski”, 
w Nr.1 z których znajduje się między innymi jego relacja z r.1948 z działalności 
naukowo-wydawniczej w Libanie, przez, chyba, pomyłkę określoną przez któregoś 
z archiwistów jako relacja z działalności naukowo-wywiadowczej. 17 publikacji 
zawiera w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym tradycyjny kartkowy katalog 
biblioteczny i jeszcze kilka – elektroniczny. Na szczególną uwagę zasługują dwie 
prawie nieznane prace filozoficzne profesora „Via Lucis” (Droga Światła) nakładem 

5  Encyklopedyja powszechna, t. 25, (Tarnogrodzka konfederacyja. – Uła), na kład, druk 
i własność S. Orgelbranda, Księgarza i Typo gra  fa, Warszawa 1867, s. 909.

6 S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz…, op. cit., t. 1, s. 24. 
7 APAN, sygn. K III – 120, S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz, mps.
8 S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz…, op. cit., t. 1, s. 1.
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Instytutu Marianum w Wielkiej Brytanii, (Londyn, 1963, ss. 48)9 oraz „Dusza 
Wschodu”10. We Wstępie „Drogi Światła” u autora czytamy: „Rozważania niniejsze 
obmyślał i notował rozpocząwszy w roku 1941 w trudnych warunkach więzien-
nego życia w „łagrze”, wśród tajg północno-uralskich, w pobliżu koła podbiegu-
nowego”11. Fascynowała historyka nie tylko przeszłość, ale również teraźniejszość. 
W wykładzie inauguracyjnym, zatytułowanym Historia – Historiografia – Histo-
ryka, który wygłosił na otwarciu Studium Polonistycznego przy Instytucie Polskim 
w Bejrucie (w sali Uniwersytetu Amerykańskiego) dn. 23 października 1946 r., pod-
kreślał, że „[…] nie tylko dawność, nie tylko to, co było niegdyś […] – użyjemy 
tu słów Mickiewiczowskich – to, co się już ocukrowało, jak figa, – co uleżało, jak 
tytoń, – ale i to, co tchnie świeżością, co jest żarzącą się aktualnością chwili bie-
żącej, przez to i dlatego właśnie, iż każda chwila zapada w przeszłość: należy do 
historii, stanowi cząstkę dziejów […]”12.

W tym kontekście, wyjątkowej wagi źródło wiedzy – diariusz S.Kościałkow-
skiego Grodno w końcu XIX wieku, przechowywany w zbiorach archiwalnych 
biblioteki POSKu w Londynie: 2 egzemplarze 47 stronicowego maszynopisu mają 
podtytuł: Urywek z niedrukowanego pamiętnika. Spis treści podaje: dane ogólne, 
ludność, zabytki, przemysł, rzemiosło, handel, szkolnictwo, administracja, wojsko, 
wolne zawody, społeczeństwo polskie, Eliza Orzeszkowa. Autor z sentymentalnym 
zamiłowaniem świetnie odtwarza dzieje ojczystego miasta oraz JKr. Mości i Sejmo-
wego. Na osobną uwagę zasługuję rozprawa „Studia i szkice przygodne: z historii 
i z jej pogranicza z literaturą”, opublikowana w Londynie w 1956 roku nakładem 
również emigracyjnej Społeczności Akademickiej USB.

Na zakończenie tematu warto przypomnieć cechy charakteru tej wielkiej osobo-
wości. Wspomniany P.Rogiński podkreślał jego bezpośredniość i szczerość w obco-
waniu, zawsze przepełnionej serdecznością i okraszonej subtelnym dowcipem13. 
Cechowała go również wyrozumiałość dla błędów i słabości ludzkich, jak twierdził 
jeden z autorów monachijskich, natomiast Melchior Wańkowicz określił go mianem 

9 Sygnatura biblioteki POSKu: 099 242 
10 S.  Kościałkowski,  Dusza Wschodu,  w:  Studia  i  szkice  przygodne:  z  historii  i  z  jej 

pogranicza z literaturą, Londyn: Społeczność Akademicka USB, 1956, ss. 92–104.
11 S. Kościałkowski, „Via Lucis”, Instytutu Marianum, Londyn, 1963, s. 3.
12 S. Kościałkowski, Wykład wstępny, wygłoszony na otwarciu Studium Polonistycznego 

przy Instytucie polskim w Bejrucie (w sali College Hall’u Uniwersytetu Amerykańskiego w Bej-
rucie) dn. 23 października 1946 r. [w:] S. Kościałkowski, Historia – Historiografia – Historyka, 
s. 2.

13 P.Rogiński, op. cit.
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„święty człowiek”, którego zresztą środowisko uczniowskie żartobliwe nazywało 
przydomkiem „Jezusek”. Zofia Bohdanowiczowa w wierszu Stanisław Kościał-
kowski ujęła:

„A on wiedzie nas w zaświaty słowa,
W nieśmiertelną piękność idei.
I bieleje nad nami jego głowa:
Srebrny żagiel wiary i nadziei”14.

Zakończę referat słowami wielkiego generała Władysława Andersa z jego przed-
mowy zatytułowanej „Do młodego pokolenia na emigracji” w publikacji S.Kościał-
kowskiego Poznajmy naszą przeszłość: „Wy podejmujecie i przyjmujecie tą służbę 
[…] aby okno Polski na Zachód zawsze było otwarte”15.

14 Z. Bohdanowiczowa, Stanisław Kościałkowski, w: Studia i szkice przygodne: z historii 
i z jej pogranicza z literaturą, Londyn: Społeczność Akademicka USB, 1956, s. 11.

15 W. Anders, Do młodego pokolenia na emigracji; w: S. Kościałkowski, Poznajmy 
naszą przeszłość: zarys wiadomości z dziejów Polski od Piastów do 1945 roku, 1988 r., s. 10. 

Spuścizna emigracyjna dydaktyka i naukowca Stanisława Kościałkowskiego...
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Streszczenie

W artykule rozpatruję się dorobek naukowo-wydawniczy, dydaktyczny oraz organi-
zacyjny Profesora Stanisława Kościałkowskiego (24.X.1881 – 2.IX.21960), wybit-
nego badacza i działacza w emigracji w Wielkiej Brytanii w latach 1950–1960. 
Osiągnięcia S. Kościałkowskiego dotyczą szeroko rozumianej kultury polsko-
-litewsko-białoruskiego pogranicza głównie doby reform stanisławowskich oraz 
czasów późniejszych. Publikacja oparta jest na wynikach najnowszych badań autor-
skich w polonijnych zbiorach w Londynie, m.in., Polskiego Ośrodka Społeczno-
-Kulturalnego oraz Instytutu Sikorskiego.

Resume

The article dealt with the achievements of scientific publishing, educational and 
organizational of Professor Stanislaw Kościałkowski (24.X.1881 – 2.IX.21960), 
a prominent researcher and activist in exile in the UK in 1950–1960. Achievements 
of S. Kościałkowski are related to the broader culture of Polish-Lithuanian-Belaru-
sian border mainly during the reform of King Stanislau and later. The publication is 
based on the results of my own recent studies in the collections of the Polish com-
munity in London, among others: Polish Social and Cultural Institute and Sikorski 
Institute.

Spuścizna emigracyjna dydaktyka i naukowca Stanisława Kościałkowskiego...








